
 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Tinnitus hos CI-användare – En systematisk 
litteraturstudie 

 

 

 

Tinnitus with CI-users – A Systematic Literature 

Review 
 

 
Författare: Nima Alizadeh Big och Rami Kudoori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Vårterminen, 2017 

Examensarbete C-nivå, 15hp 
Hörselvetenskap C 
Audionomprogrammet, 180hp 
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 
Handledare: Susanne Köbler, Universitetslektor, Örebro universitet 
Examinator: Peter Czigler



 
 

Arbetsfördelning 

 
Samtliga moment har genomförts genom ett nära samarbete författarna emellan med lika 

arbetsinsats. 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Susanne Köbler för hennes goda handledning 

och all hjälp under arbetets gång. 

Vi vill även tacka Annie Stenberg och Faraz Hassas för korrekturläsning av manuskriptet 

samt deras vägledning. 



 
 

Sammanfattning 

 
Bakgrund: Tinnitus är ett vanligt förekommande symtom, det är den medvetna upplevelsen av ett ljud 

som inte genererats av en extern källa. Det kan drabba många individer i olika åldrar. Den kunskap 

som finns om tinnitus i forskningssammanhang är delvis fortfarande i ett hypotesstadium. Tinnitus kan 

delas in i två olika klassificeringar; objektiv och subjektiv tinnitus. Ett kokleaimplantat (CI) är ett 

avancerat hörhjälpmedel som kan erbjudas till individer med grava hörselnedsättningar. CI:t har till 

uppgift att elektrisk stimulera hörselnerven för att framkalla ett hörselintryck. Det finns studier och 

teorier som indikerar att ett CI kan påverka tinnitusupplevelsen. 

Syfte: Att undersöka hur ett CI kan påverka upplevelsen av tinnitus hos vuxna CI-användare med en 

grav sensorineural hörselnedsättning. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där två databaser granskades för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. 

Resultat: CI:t har en övergripande positiv effekt på preoperativ tinnitus, ungefär 63 % upplever en 

förbättring av tinnitus postoperativt. Det finns dock en liten risk att preoperativ tinnitus försämras efter 

implanteringen av ett CI. Risken för detta är ungefär 10 %. Det finns även en risk för patienter som 

preoperativt inte lider av någon tinnitus att utveckla en ny tinnitus postoperativt, denna risk ligger på 

ungefär 15 %.  

Slutsats: Studierna presenterar olika teorier om varför tinnitusupplevelsen påverkas av ett CI. De 

flesta teorierna handlar om de positiva effekterna som implantatet medför. Mer forskning behövs inom 

området för att förstå de underliggande mekanismerna bakom förändringen av tinnitusupplevelsen, i 

synnerhet risken att utveckla en ny tinnitus. Vårdgivarna som har hand om CI-kandidaterna bör 

informera om de risker och möjligheter som finns gällande tinnitus som en följd av implantationen. 

 

Abstract 

 
Background: Tinnitus is a common symptom, it is described as the conscious experience of a sound 

that has not been generated by an external source. It can affect many individuals of different ages. The 

knowledge that exists about tinnitus in the scientific community mostly resides in a hypothesis stage. 

Tinnitus can be split into two classifications; objective and subjective tinnitus. A cochlear implant (CI) 

is an advanced hearing aid that can be offered to individuals that have a profound hearing loss. The CI 

is meant to electrically stimulate the auditory nerve in order to induce auditory perception. There are 

studies and theories that imply that a CI can affect the tinnitus experience.  

Aim: To examine how a CI can affect the perception of tinnitus in adult CI users with a profound 

sensorineural hearing loss 

Method: A systematic literature review where two different databases were reviewed to answer the 

study aim and questions. 

Results: The CI has an overall positive effect on preoperative tinnitus, about 63 % experience an 

improvement of tinnitus postoperatively. However, there is a small risk that preoperative tinnitus 

worsen after implantation of a CI. This risk is about 10 %. There is also a risk for patients that 

preoperatively did not suffer from any tinnitus to develop a new tinnitus postoperatively, this risk is 

about 15 %. 

Conclusion: The studies present different theories as to why tinnitus experience is affected by the CI. 

Most theories are about the positive effects of the implant. More research is needed in the field to 

understand the underlying mechanisms behind the change of tinnitus experience, in particular the risk 

of developing a new tinnitus. Healthcare providers who care for CI candidates should inform of the 

risks and opportunities regarding tinnitus as a result of implantation. 

 

Keywords: Systematic literature review, Tinnitus, Cochlear implant, Tinnitus Handicap 

Inventory, Tinnitus Questionnaire. 



 
 

 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ........................................................................................................................................................................... 5 
2. Bakgrund........................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Tinnitus - Vad är det? ........................................................................................................................................... 5 
2.2 Epidemiologi ............................................................................................................................................................ 5 
2.3 Klassificering ........................................................................................................................................................... 6 
2.3.1 Objektiv tinnitus ................................................................................................................................................. 6 
2.3.2 Subjektiv tinnitus ............................................................................................................................................... 6 
2.3.3 Tinnitus och grava hörselnedsättningar .................................................................................................. 7 
2.4 Tinnitus Handicap Inventory (THI) och Tinnitus Questionnaire (TQ) som 
utvärderingsmetod för tinnitus ............................................................................................................................... 7 
2.5 Kokleaimplantat (CI) ............................................................................................................................................ 8 
2.6 Den tekniska utvecklingen ................................................................................................................................. 9 
2.7 CI teamet................................................................................................................................................................. 10 
2.8 Vem betraktas som en CI-kandidat? ........................................................................................................... 11 
2.9 Det kirurgiska ingreppets komplikationer ............................................................................................... 12 
2.10 CI som en möjlig behandlingsmetod för tinnitus ................................................................................ 12 

3. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................................................... 13 
3.1 Syfte .......................................................................................................................................................................... 13 
3.2 Frågeställningar .................................................................................................................................................. 13 

4. Metod ............................................................................................................................................................................... 13 
4.1 Etiska aspekter .................................................................................................................................................... 14 
4.2 Sökstrategi ............................................................................................................................................................. 14 
4.3 Inklusion- och urvalsprocessen .................................................................................................................... 15 

5. Resultat ........................................................................................................................................................................... 16 
5.1 Förbättring av tinnitus postoperativt ........................................................................................................ 16 
5.2 Försämring av tinnitus postoperativt ........................................................................................................ 18 
5.3 Nyutvecklad tinnitus postoperativt ............................................................................................................ 19 

6. Diskussion ..................................................................................................................................................................... 19 
6.1 Metoddiskussion ................................................................................................................................................. 19 
6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................................................. 20 
6.2.1 Implantatets positiva påverkan på postoperativ tinnitus .............................................................. 20 
6.2.2 Implantatets negativa påverkan på preoperativ tinnitus. ............................................................. 21 
6.2.3 Nyutvecklad tinnitus hos CI-användare ................................................................................................ 22 
6.2.4 Ytterligare faktorer som kan spela en viktig roll för tinnitusupplevelsen .............................. 22 
6.2.5 Slutsats ................................................................................................................................................................ 23 
6.3 Motivering till framtida forskning ............................................................................................................... 23 

7. Referenser ..................................................................................................................................................................... 25 
Bilaga .................................................................................................................................................................................... 30 

Bilaga 1. Artikelmatris över inkluderade artiklar. ........................................................................................ 30 
 

  



  
 

5 
 

1. Inledning 

 

Intresset för tinnitus är stort inom forskningsvärlden, det publiceras i snitt 10 artiklar per 

vecka om ämnet tinnitus inom den vetenskapliga litteraturen och det utvecklas hela tiden nya 

behandlingsformer, träningsprogram och tekniska hjälpmedel (Baguley & Fagelson, 2016). 

Tinnitus har troligen plågat mänskligheten sedan tidernas begynnelse, de första berättelserna 

om tinnitus går att spåra tillbaka till antikens Grekland och Romarriket där man beskrev 

tinnitus som ett symtom som grundar sig på avundsjuka, passionerad kärlek och telepati 

(Stephens, 1984). Tinnitus kan vara ett allvarligt hälsoproblem som både drabbar individ och 

samhälle på ett negativt sätt och konsekvenserna som tinnitus medför är inte alltid 

hörselrelaterade. Detta grundar sig på den mångfald av tinnitusrelaterade konsekvenser som 

rapporterats av de som lider av symptomet (Hesser, 2013).  

Kloostra, Arnold och van Dijk (2016) berättar att tinnitus är ett vanligt förekommande 

symtom hos CI-kandidater, vilket för oss vidare in på vad ett kokleaimplantat (CI) är för 

något. CI är ett hörhjälpmedel som har sin elektrod implanterad i närheten av ganglioncellerna 

i koklean (Grayden & Clark, 2006). CI:t har till uppgift att stimulera dessa ganglionceller med 

elektriska impulser för att skapa ett hörselintryck hos personer med grava hörselnedsättningar 

(Grayden & Clark, 2006). Personer med grava hörselnedsättningar kan uppleva tinnitus som 

en bieffekt av deras hörselnedsättning (Tyler, 1995). Vi har således i denna studie fokuserat 

på att utforska den vetenskapliga litteraturen för att undersöka relationen mellan ett CI och 

upplevelsen av tinnitus. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Tinnitus - Vad är det? 
 

Tinnitus härstammar från latinets “tinnire” som betyder “att ringa”, symtomet har varit känt 

sedan länge och historiskt sett har många berättelser om tinnitus förekommit i litteratur och 

skrifter (Baguley, Andersson, McFerran & McKenna, 2013).  

Roberts et al. (2010) beskriver tinnitus som den medvetna upplevelsen av ett ljud som inte 

genererats av en extern ljudkälla. Hesser (2013) definierar termen tinnitus som subjektiv och 

långvarig upplevelse av ljud i öronen utan samspel med en extern ljudkälla. 

Tinnitus är ett symtom som kan variera väldigt mycket från individ till individ. De faktorer 

som spelar en viktig roll i just upplevelsen av symtomet är bland annat tidpunkten då 

symtomet debuterade, durationen av tinnitus, de spatiala egenskaperna och den samtidiga 

förekomsten av hyperacusis eller psykiatriska störningar såsom depression och ångest 

(Roberts, 2016). De flesta som lider av tinnitus beskriver ljudet som en konstant ton eller ett 

brus men det förekommer även beskrivningar där symtomet låter som ett klickande, 

knäppande eller musikaliskt ljud (Roberts, 2016).  

  

2.2 Epidemiologi 

 

Kunskap om förekomsten bakom tinnitus är av stor vikt för vårdgivare och forskare för att få 

en djupare förståelse för ämnet. Det är även som en stor utmaning för vårdgivare att förstå 

varför symtomet uppstår (Baguley et al., 2013). 

Kunskapen om de patologiska mekanismerna bakom tinnitus och dess uppkomst är inom 

forskningsvärlden delvis fortfarande i ett hypotesstadium (Henry, Dennis & Schechter, 2005). 
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Tinnitus är mer eller mindre ett universellt fenomen, alla har vi någon gång upplevt 

symtomet. Det är även vanligt för normalhörande individer att uppleva tinnitus när de 

befinner sig i en ljudisolerad miljö eller ett tyst rum där det inte förekommer några 

bakgrundsljud för att maskera tinnitus (Baguley et al., 2013). 

Trots att tinnitus är vanligast hos de äldre åldersgrupperna kan det även debutera i tidigare 

åldrar (Roberts et al., 2010).  

Det förekommer i litteraturen varierande uppgifter gällande prevalensen av tinnitus, i en äldre 

studie av Hinchcliffe (1961) som syftade till att studera prevalensen av tinnitus hos två 

slumpmässigt utvalda populationer i Storbritannien visade det sig att prevalensen ökar med 

åldern av deltagarna, där den genomsnittliga prevalensen för hela den studerade populationen 

var 30 %. Hos deltagarna i den yngsta åldersgruppen i studien (18-24 år) var prevalensen 21 

% och hos den äldsta studerade åldersgruppen (65-74 år) var prevalensen 37 % (Hinchcliffe, 

1961). 

I en nyare studie av Shargorodsky, Curhan och Farwell (2010) visade sig prevalensen av 

tinnitus i genomsnitt vara cirka 8 %. Även i denna studie förekommer det ett samband mellan 

prevalensen av tinnitus och stigande ålder. 

Johansson och Arlinger (2003) rapporterar en genomsnittlig prevalens av tinnitus på ungefär 

13 % där symptomet var vanligare bland män i de äldre åldersgrupperna. 

Två av de vanligaste riskfaktorerna för incidensen av tinnitus är hörselnedsättning och 

bullerbelastning (Baguley et al., 2013). I en studie av Degeest, Keppler, Corthals och Clays 

(2016) har man observerat att högre nivåer av fritidsbuller är associerat med utvecklandet av 

en kronisk tinnitus. Degeest et al. (2016) berättar även att den gruppen som upplevde en 

kronisk tinnitus var bättre på att använda metoder för att aktivt minska fritidsbullret i 

jämförelse med resten av studiepopulationen. 

 

2.3 Klassificering 

 

2.3.1 Objektiv tinnitus 

 

Kleinjung (2016) beskriver att denna typ av tinnitus innefattar somatiska ljud som genereras 

någonstans i individens kropp för att sedan transmitteras vidare till örat. Dessa somatiska ljud 

kan nå innerörat genom luftledning (exempelvis via örontrumpeten), benledning samt 

cerebrospinalvätska. Eftersom ljudet behöver uppfattas av individens inneröra kan man säga 

att förutsättningen för objektiv tinnitus är att individens koklea bör i varje fall minst vara 

delvis fungerande för att kunna uppfatta dessa somatiska ljud (Kleinjung, 2016). 

Objektiv tinnitus orsakas vanligtvis av vaskulära abnormaliteter, muskelspänningar eller 

spänningar i käkleden (Henry et al., 2005).  

En person kan i vissa fall höra en objektiv tinnitus hos patienten genom att auskultera, 

vanligtvis med hjälp av ett stetoskop och i vissa fall genom en röntgenundersökning där man 

identifierar en anatomisk abnormalitet (Kleinjung, 2016). 

 

2.3.2 Subjektiv tinnitus 

 

Subjektiv tinnitus är den vanligast förekommande typen av tinnitus (Møller, 2007). Det är en 

upplevelse av ett icke fysiskt ljud som bara kan höras av individen. Det kan jämföras med 

fantomsmärtor med anledning att subjektiv tinnitus inte klassificeras som en egen åkomma 

utan ett symtom av olika abnormaliteter där neural plasticitet är involverat (Møller, 2007). 

Møller (2011) beskriver subjektiv tinnitus som en bred grupp av sinnesförnimmelser som är 

orsakade av abnormaliteter i nervsystemet som inte är framkallade genom aktivering av 
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sinnescellerna i koklean. Det kan även bero på en ökad eller minskad spontan nervaktivitet 

som ett resultat av abnormaliteter hos hårcellerna i koklean (Tyler et al., 2008).  

 

2.3.3 Tinnitus och grava hörselnedsättningar 

 

Baguley et al. (2013) berättar att graden av tinnitus ökar till en viss del med graden av 

hörselnedsättningen men att det inte finns ett givet samband mellan grava hörselnedsättningar 

och tinnitus. Prevalensen av tinnitus hos barn med grava hörselnedsättningar är exempelvis 

mindre än hos barn med en måttligare grad av hörselnedsättning (Baguley et al., 2013). 

I ytterligare en studie gjord på 82 vuxna patienter med en grav hörselnedsättning så upplevde 

27 % av gruppen tinnitus, den studerade gruppen upplevde även en mer påtaglig tinnitus 

jämfört med de patienter som hade lätta till måttliga hörselnedsättningar (Tyler, 1995). 

 

2.4 Tinnitus Handicap Inventory (THI) och Tinnitus Questionnaire (TQ) som 

utvärderingsmetod för tinnitus 

 

Det finns fler än ett dussin olika instrument för att utvärdera utfallet av tinnitus och 

symtomets konsekvenser för individen. Men det råder ingen enighet bland forskarna angående 

användningen av sådana instrument, detta beror på att metodologin bakom 

självrapporteringsformulär för utvärdering av tinnitus är ett omdebatterat ämne. (Henry et al, 

2005; Meikle, Stewart, Griest & Henry, 2008). 

Självrapporteringsforumulär är trots det populära bland vårdgivare för att man erhåller svar 

relativt snabbt från patienterna på ett validerat och reliabelt vis och vårdgivarna behöver 

sällan involveras i svarsprocessen (Meikle et al., 2008). 

En av dessa utvärderingsformulär är Tinnitus Handicap Inventory (Newman, Jacobson & 

Spitzer, 1996). Det är ett självrapporteringsformulär som består av 25 frågor som grundar sig 

på att ta reda på tinnitus inverkan på individens vardagliga liv. De tre områden som THI 

fokuserar på att mäta är de fysiska, emotionella och sociala konsekvenserna av tinnitus 

(Newman, Jacobson & Spitzer, 1996). THI har en poängskala med 5 olika graderingar; 0-16 

poäng motsvarar ingen upplevelse av tinnitus, alternativt lindrig tinnitus. 17-36 poäng 

motsvarar en lätt tinnituspåverkan. 38-56 poäng motsvarar en måttlig tinnituspåverkan. 58-76 

poäng motsvarar en svår tinnituspåverkan och 78-100 poäng motsvarar slutligen en 

katatastrofal tinnituspåverkan (Newman et al., 1996). 

Ytterligare ett sådant självrapporteringsformulär är Tinnitus Questionnaire (TQ) som består 

av 52 olika frågor (Goebel & Hiller, 1994). Frågorna är uppdelade i 5 delområden som 

behandlar emotionella aspekter, påtagligheten av tinnitus, hörselrelaterade svårigheter, 

sömnsvårigheter och somatiska problem (Goebel & Hiller, 1994). Svarsalternativen och 

poängsättningen är; Ja (2 poäng), Delvis (1 poäng) och Nej (0 poäng). Ett TQ-resultat på över 

30 poäng indikerar en måttlig tinnituspåverkan och ett resultat på över 46 poäng indikerar en 

allvarlig tinnituspåverkan (Rief, Weise, Kley & Martin, 2005). 

Resterande enkäter används i mindre utsträckning och tas därför inte upp i sin helhet. De allra 

flesta självrapporteringsformulär har alla väldigt liknande innehåll sett till frågorna de ställer 

men de kan ibland skilja sig beroende på vilken aspekt av tinnitus de syftar till att utvärdera 

(Baguley et al., 2013). Exempelvis Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ) lägger mer fokus 

på att utreda de känslomässiga konsekvenserna av tinnitus som till exempel ångest och 

depression (Wilson, Henry, Bowen & Haralambous, 1991).  
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2.5 Kokleaimplantat (CI) 

 

CI:t är ett hörhjälpmedel som består av två delar. En av dessa delar är implanterad under 

huden där elektroden är placerad i kokleans scala tympanimynning (Grayden och Clark, 

2006). Elektroden har till uppgift att stimulera ganglioncellerna med elektrisk stimulus. 

Personer med grav hörselnedsättning har skadade inre- och yttre hårceller (Anniko, 2012). De 

inre hårcellerna har till uppgift att omvandla akustiska signaler till elektriska signaler. Dessa 

elektriska signaler skickas sedan till ganglioncellerna och vidare till hjärnan. Hjärnan har till 

uppgift att bearbeta dessa inkommande elektriska signaler till ljudintryck (Anniko, 2012). 

Ytterligare en egenskap som bör uppmärksammas är att kortiska organet är tonotopiskt 

fördelad vilket betyder att frekvensen av de inskickade signalerna avgör vilket område i det 

kortiska organet som kommer att aktiveras. Plack (2005) beskriver hur den tonotopiska 

organisationen fungerar där varje neuronkoppling i ett visst område i det kortiska organet 

reagerar enbart på den frekvensen hos den inskickade signalen. 

Med hjälp av ett CI kan man förbigå hårcellernas funktioner genom att man stimulerar 

ganglioncellerna direkt via elektriska impulser (Grayden & Clark, 2006). För att ett CI ska 

fungera som en hörselnervsstimulator bör ganglioncellerna vara intakta och friska hos 

personer som ska få ett CI, att hörselnerven ska vara i friskt tillstånd och har förmågan att 

transportera de elektriska signalerna som är genererat av CI:t till hjärnan för vidare 

bearbetning (Seyyedi, Viana & Nadol 2014). 

CI är en apparat som har förmågan att konvertera akustiska ljud till elektrisk ström som i 

direkt kontakt stimulerar ganglionceller hos personer med icke fungerande 

ljudkodningsfunktioner i koklean (Grayden & Clark, 2006). Apparaten består av två 

komponenter, en intern- och en extern komponent. Den interna komponenten innehåller en 

mottagare som är implanterad under huden och en elektrod som är placerad nära 

ganglioncellerna i koklean. Den externa komponenten består av talprocessorn som innehåller 

en mikrofon, ett batteri och en sändare som fästs mot mottagaren med hjälp av en magnet. 

Processorn bearbetar de inkommande akustiska ljuden till audiosignaler. De bearbetade 

audiosignalerna går igenom en förstärkningsprocess innan de skickas till den implanterade 

mottagaren under huden via sändaren. Signalöverföring sker med hjälp av induktion som är 

genererad av spolen. Talprocessorn bärs tillsammans med batteriet bakom örat (Zwolan, 

2008; Grayden & Clark, 2006). 

CI:t transporterar data via en process som kallas för transkutan transmission vilket innebär att 

data transporteras genom intakt hud (se figur 1.). Zeng et al. (2008) beskriver hur 

ljudinformationen transporteras i ett CI genom att mikrofonen fångar upp det akustiska ljudet 

och omvandlar det till digitala signaler i talprocessorn (illustreras som DSP i figur 1.). Den 

digitala signalen bearbetas och förstärks av en power amplifier (AMP), därefter kodar 

processorn den digitala signalen till en frekvensmodulerad signal (illustreras som RF i figur 

1.) som skickas till den interna mottagaren. Vidare skriver Zeng et al. (2008) att de 

frekvensmodulerade signalerna transporteras med hjälp av induktion som skapas av spolen i 

den externa komponenten och tas emot av den interna mottagaren som är implanterad under 

huden. Den interna mottagaren omvandlar den frekvensmodulerade signalen till elektrisk 

stimulus som kommer att skickas vidare till den implanterade elektroden för vidare 

stimulering av ganglioncellerna. 
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Figur 1. Blockdiagram av data transmission och strömöverförning till den interna komponenten. DSP= Digital signal 

processorn. AMP= Power Amplifier. RF= Radiofrekvens (frekvensmodulerad signal). 

 

2.6 Den tekniska utvecklingen  

 

Mudry och Mills (2013) redovisar historien bakom CI utvecklingen. Där presenterar de det 

första försöket som gjordes av den engelske forskaren Benjamin Wilson år 1748 då han 

elektriskt stimulerade ytteröron. Senare efter Wilson har flera försök gjorts av andra forskare 

bland annat i Frankrike, Sverige, Italien och England. År 1800 var den italienska fysikern 

Alessandro Volta den första som utförde elstimulering på sig själv genom att elektrisk 

stimulera sina ytteröron, han upplevde då en chock och obehaglig känsla i sin hjärna. Efter 

Voltas uppmärksammade försök har det väckts ett intresse för att elektriskt stimulera 

hörselsinnet hos flera andra forskare (Mudry & Mills, 2013).  

Mudry och Mills (2013) beskriver ett nytt försök som gjordes av amerikanerna Jones, Stevens 

och Lurie år 1940 då de placerade en elektrod i mellanörat med syfte att åstadkomma en 

direkt hörselnervsstimulering hos 20 döva patienter. Dessa patienter hade gått igenom en 

radikal mastoid operation med borttagning av trumhinnan och hörselbenskedjan för att 

elektroden ska placeras mot innerörat. Den slutsats som dessa amerikanska forskare kom fram 

till var att stimulering av innerörat kan resultera i att patienterna hör igen. Under 50-talet 

testade den svenske neurokirugen Lundberg att stimulera en patients hörselnerv med elektrisk 

ström under en neurologisk operation. Han upptäckte att stimuleringen uppfattades som brus 

av patienten (Grayden & Clark, 2006; Mudry & Mills, 2013). En annan observation gjordes 

av fransmännen Djourno och Eyriés under ett kirurgiskt ingrepp där de skulle avlägsna en 

skadad del av facialisnerven hos en patient med svår kolesteatom. Under det kirurgiska 

ingreppet observerade dessa forskare en del av den vestibulära nerven och år 1957 försökte 

Djourno och Eyriés stimulera den delen av den vestibulära nerven med elektrisk ström 

(Ramsden, 2013;Grayden & Clark, 2006). Dessa två fransmän betraktas som de första 

forskarna som elektriskt stimulerade ett område som är nära hörselnerven. De betraktas även 

som de första med att observera att man kan uppnå auditiv perception med hjälp av elektrisk 

stimulering i ett område som är nära hörselnerven (Mudry & Mills, 2013). 

 

I början av 60-talet gjordes ett revolutionerande arbete inom elektrisk stimulering av 

hörselnerven av otologen House och neurokirurgen Doyle (Roche & Hansen, 2015). I ett 

samarbete mellan House och Doyle utvecklades den första elektroden som sedan 

implanterades på två patienter. Dessa två patienter har rapporterat auditiv perception, 

förändringar i ljudstyrkan och klangfärgsupplevelse vid olika nivåer av stimulering (Ramsden, 

2013; Roche & Hansen, 2015; Mudry & Mills, 2013). Det tog ungefär tio år för House och 

hans kollega Urban att utveckla ett enkanaligt CI som är kliniskt användbart. 3M/House-

apparaten var det första implantatet som implanterades år 1972 (Roche & Hansen, 2015). 
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Roche och Hansen (2015) talar om att många ledande otologer och neuropsykologer var 

skeptiska gällande direkt elektrisk stimulering av hörselnerven. År 1977 utvärderade The 

National Institutes of Health effekten av ett enkanaligt implantat hos patienter samt validiteten 

av elektrisk stimulus av hörselnerven som en rehabiliterande metod. Metoden bekräftades 

vara godkänd för klinisk användning (Roche & Hansen, 2015).  

Enligt Mudry och Mills (2013) har flera försök och experiment gjorts för att kunna utveckla 

och även förbättra taluppfattning och ljudigenkänning hos patienter som är implanterade med 

ett enkanaligt CI. Vidare skriver Mudry och Mills (2013) att idén för skapandet av ett 

flerkanaligt CI tog sin form. Roche och Hansen (2015) berättar om den berömda australienska 

öronläkaren Clark som hade ett stort intresse för elektrisk stimulering av hörselnerven. Han 

har utvecklat det som idag kallas för ett flerkanaligt CI där hans första försök att implantera 

ett sådant CI gjordes år 1978. Det flerkanaliga CI:t har bättre egenskaper jämfört det 

enkanaliga CI:t där man såg att det flerkanaliga CI:t medförde bättre resultat under 

läppavläsningstester och taluppfattningstester samt igenkänningen av andra biljud (Mudry & 

Mills, 2013). Det som gör att ett flerkanaligt CI är bättre är att den stimulerar diskreta 

områden i det kortiska organet som är tonotopisk fördelat (Roche & Hansen, 2015). Det 

enkanaliga CI:t  har ingen sådan specifik fördelning av frekvensband för neural stimulering 

utan stimuleringen skickas till en viss grupp av nervtrådar i ett område av hörselnerven 

(Ramsden, 2013; Zwolan, 2008). 

 

Clarks uppfinning av den flerkanaliga apparaten bidrog till att utveckla dagens CI till det som 

vi i dagsläget associerar med hörhjälpmedlet gällande elektrodkontakter, elektrodlängd, 

elektrodbredd och elektrodplaceringsteknik. Detta för att sträva efter ett smidigt och 

komplikationsfritt kirurgiskt ingrepp (Roche & Hansen, 2015). 

 

2.7 CI-teamet 

 

Proops (2006) säger att CI teamet är en utav de mest framgångsrika multidisciplinära 

samarbetena inom den moderna sjukvården. Vidare diskuterar Proops (2006) att det krävs en 

grundläggande uppfattning om vad ett team är, vilken roll varje teammedlem har och vad 

varje medlem kan bidra med för att uppnå ett tillfredsställande resultat. CI-teamet består av 

medlemmar med unika kvalifikationer och speciella egenskaper som definierar den viktiga 

rollen hos varje individ. Proops (2006) beskriver att ett CI-teams sammanställning kan 

anpassas till specifika problem som kan uppstå och som kan upplevas av en CI-användare. 

Teamet kan anta en multidisciplinär, en interdisciplinärt eller en transdisciplinär form 

beroende på arbetsförhållandet inom kliniken (Proops, 2006). I ett multidisciplinärt team 

arbetar varje professionell medlem inom CI-teamet individuellt med att sätta upp mål som 

sedan ska diskuteras tillsammans med andra professionella inom teamet, medan man i ett 

interdisciplinärt team arbetar med att först sätta upp mål och efter att relevanta mål satts upp 

bidrar varje professionell med sin erfarenhet och kompetens för att skapa en 

behandling/rehabiliteringsplan för CI-patienten. Det transdisciplinära samarbetet syftar till att 

varje enskild detalj fördelas mellan alla teammedlemmarna. Det kan innefatta målsättning och 

kompetensutbyte samt erfarenheter och tips som behövs för att lösa eventuella förekommande 

komplikationer (Proops, 2006). 

Enligt Nationella medicinska indikationer, NMI (2011) är det viktigt att det finns ett 

multiprofessionellt team hos vårdgivaren som har en bred kompetens inom audiologi, kirurgi, 

pedagogik och andra kompetenser med psykosociala erfarenheter. Som audionom inom CI-

teamet bidrar man med kunskap om hörapparatanpassning, bemötandet av patienter med 

grava hörselnedsättningar samt rådgivning till patienter som upplever tinnitus (Fielden, 2006). 

Audionomen försörjer CI-användaren med den senaste tekniken och står för justeringen av 
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hörapparaterna vilket gör audionomen till en av de personer som kommer att ha en långvarig 

kontakt med CI-patienterna på grund av den långvariga rehabiliteringen (Fielden, 2006). Som 

ingenjör inom CI-teamet bidrar man med justering och programmering av CI:t, rådgivning 

gällande användning av en hörapparat på ena örat och ett CI på det andra samt informerandet 

om ytterligare hjälpmedel som kan underlätta kommunikationen i arbetet, hem och fritid 

(NMI, 2011). Audionomen samarbetar med kuratorn gällande rehabiliteringen av CI-

patienter. Kuratorn som är en medlem inom CI-teamet har till uppgift att utreda det 

psykosociala tillståndet hos CI patienten samt kontrollera hur hörselnedsättningen påverkar 

patientens liv i relationen till arbete, fritid och samspelet med andra medmänniskor (NMI, 

2011). Kuratorn har en viktig roll som fokuserar på att utvärdera tinnitusupplevelsen samt 

dess påverkan på patientens livskvalité men även utvärdering av den känslomässiga 

inställningen patienten har gentemot CI:t (Fielden, 2006). Vid komplexa psykologiska 

tillstånd remitteras patienten till psykologen som kan ta över kuratorns arbete vid eventuella 

komplexa hälsotillstånd hos CI-patienterna (Fielden, 2006). Kirurgen är en viktig 

teammedlem som har till uppgift att diagnostisera anatomiska avvikelser såsom kokleära 

missbildningar, facialisnervens förlopp och den intrakokleära vätskehalten hos CI-kandidaten 

(NMI, 2011). Kontrollerandet av de anatomiska avvikelserna är viktigt eftersom det har en 

betydelse för den kirurgiska planeringen samt underlättar kirurgens val av elektrodtyp samt 

elektrodlängd (NMI, 2011). Ytterligare en teammedlem som är viktig är hörselpedagogen. En 

hörselpedagog har till uppgift att bedöma kommunikationsförmågan hos CI-användaren 

genom att samtala med dem och genomföra olika tester som utvärderar hur den vardagliga 

kommunikationen fungerar hos CI-användare (NMI, 2011). Fielden (2006) säger att en 

hörselpedagog försörjer en CI-användare med kommunikationsträning och träningsmaterial 

för vidare kommunikationsövning i hemmiljön. 

 

2.8 Vem betraktas som en CI-kandidat? 

 

NMI (2011) redovisar vilka förutsättningar och krav som bör vara uppfyllda för att en CI 

operation ska vara befogad. NMI (2011) presenterar följande förutsättningar: 

 

 Hörselnedsättningens art och grad motiverar till CI. 

 Optimala pedagogiska och tekniska rehabiliteringsinsatser har genomförts. 

 Anatomiska förhållanden har undersökts. 

 Noggrann diagnostisk utredning har genomförts samt kartläggning av 

samsjuklighet. 

 Psykosocial bedömning har genomförts. 

 Patientens kognitiva förmåga har bedömts. 

 Patienten och anhöriga har informerats gällande innebörden av åtgärden. 

 Ett fast multiprofessionellt team med bred audiologisk, kirurgisk, pedagogisk 

och psykosocial kompetens finns tillgängligt. 

 

Personer med en grav sensorineural hörselnedsättning kan vara aktuella för en CI operation 

(Zwolan, 2008). NMI (2011) säger att det i dagsläget inte finns någon exakt regel för hur 

hörtröskelnivån ska vara för att indikera att en person är aktuell för ett CI. Generellt kan man 

säga att om en person har ett tonmedelvärde som är sämre än 70 dB HL och talaudiogram 

med maximala taluppfattningsresultat sämre än 50 % på bästa örat kan det vara en motivering 

till att erbjuda ett CI (NMI, 2011). Ytterligare ett sätt att gradera hörselnedsättningen är 

genom att undersöka ton- och talaudiometri i ljudfält med optimalt anpassade hörapparater. 

Om hörtröskelresultat vid 4kHz är lika med eller sämre än 50 dB HL och talaudiometri är 

sämre än 50 % kan det även vara en indikation till att påbörja en CI-utredning (NMI, 2011). 
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Blamey et al. (2012) redovisar hur personer som har levt länge med sin grava 

hörselnedsättning presterar mindre bra när de får ett CI jämfört med andra CI-användare som 

hade levt en kortare tid med sin grava hörselnedsättning innan de fått CI. NMI (2011) talar om 

att personer som har levt med grav hörselnedsättning på högst 15 år presterar bättre med ett 

CI. NMI (2011) rekommenderar att CI-kandidaterna under ett tidigare skede i livet haft ett 

fungerande hörselsinne för bästa postoperativa effekt. Patienten skall även erbjudas alla 

tänkbara akustiskt anpassade hjälpmedel och när dessa hjälpmedel inte längre ger någon nytta 

kan man betrakta patienten som en CI-kandidat (Zwolan, 2008). Vidare förklarar Zwolan 

(2008) att andra mätningar bör genomföras för att säkerställa en frisk hörselnerv, 

balansfunktion samt MR-undersökningar för utredning av övriga abnormaliteter som kan 

hindra en eventuell CI operation. En kontroll av mellanörat bör även göras innan ett 

ställningstagande till CI operationen tas för att säkerställa att det är infektionsfritt (Zwolan, 

2008). 

 

2.9 Det kirurgiska ingreppets komplikationer 

 

Jeppesen och Faber (2013) säger att det kirurgiska ingreppet vid elektrodplacering kan 

medföra många olika komplikationer. Dessa komplikationer kan förekomma antingen som 

biverkningar till följd av ingreppet eller som svåra komplikationer efter implantatets 

aktivering (Hou et al., 2010). En av de vanligaste komplikationerna är en tinnitusupplevelse 

där tinnitus förekommer som en biverkning av det kirurgiska ingreppet (Jeppesen & Faber, 

2013). Kvarstående tinnitusupplevelse efter implantatets aktivering kan vara en indikation att 

ingreppet resulterade i en postoperativ tinnitus (Jeppesen & Faber, 2013). Förutom tinnitus 

kan det förekomma andra tillfälliga komplikationer som varar en kort period (cirka en månad) 

efter CI-operationen. Dessa komplikationer kan vara i form av kortvarigt nedsatt smaksinne 

och sårinfektion (Jeppesen & Faber, 2013). Jeppesen och Faber (2013) talar om att dessa 

komplikationer är mindre allvarliga och är temporära, de varade mellan en timme och en 

månad efter operationen hos den observerade gruppen. Hou et al. (2010) säger att mer 

allvarliga komplikationer kan förekomma till följd av en CI operation som kan orsaka 

permanenta skador. Ett exempel kan vara kirurgiska misstag vid felborrning igenom 

tinningbenet mot hörselgången som eventuellt kan leda till utveckling av kolesteatom eller 

infektioner i mellanörat (Jeppesen & Faber, 2013). Obehandlat infektionsområde i mellanörat 

kan resultera i hjärnhinneinflammation (Hou et al., 2010). Ytterligare förekommande 

komplikationer är facialisnervsförlamning som orsakas av värmen som genereras vid 

borrningen (Hou el al., 2010). En annan märkbar observation som gjorts av Jeppesen och 

Faber (2013) var att hos den undersökta gruppen observerades fall där felplacering av 

elektroden hade orsakat svåra infektioner hos individerna. Hou et al. (2010) talar om att en del 

av de undersökta individerna efter operationen upplevde en nytillkommen yrsel som varade 

ett år efter implantatets aktivering. Den nytillkomna yrseln betraktades som en komplikation 

och kategoriserades som en svår skada i Hou et al. (2010) studie. 

 

2.10 CI som en möjlig behandlingsmetod för tinnitus 

 

NMI (2011) argumenterar för att patienter som inte lider av en så grav hörselnedsättning trots 

det kan ha nytta av ett CI. NMI (2011) menar att om tinnitus upplevs som väldigt svår hos 

patienten och konventionella behandlingsmetoder inte ger någon nytta så kan man ha lite 

överseende med kraven gällande hörselhistoriken och hörselkriterierna. Dessa kriterier 

behöver annars vara uppfyllda för att patienten skall få ett CI (NMI, 2011). En studie som är 

gjord av Mendes et al. (2012) visade att CI:t har resulterat i en förbättring av taluppfattningen 

samt en förbättrad tinnitusupplevelse 45 dagar efter aktiveringen hos den observerade 
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patienten. Vidare skriver Mendes et al. (2012) att patientens tinnitusupplevelse har försvunnit 

efter 180 dagars användning av CI:t men när CI:t sedan stängdes av återuppträdde tinnitus hos 

patienten. I en annan studie av Miyamoto, Wynne, McKnight and Bichey (1997) observerades 

det att en del av gruppen upplevde att deras tinnitus förbättrats efter CI-aktiveringen medan en 

annan grupp rapporterade att tinnitusupplevelsen försvann helt postoperativt. Miyamoto et al. 

(1997) presenterar inget resultat av den observerade gruppen som har fått en nyutvecklad 

tinnitus i samband med operationen. En omdiskuterad teori som kan förklara varför tinnitus 

förbättras postoperativt är att det sker en omorganisation av de centrala auditiva nervbanorna 

under den postoperativa användningstiden av ett CI (Nardo et al., 2007). 

Tyler et al. (2008) presenterar förklaringar om hur elektrisk ström via ett CI kan påverka 

tinnitus genom att skapa förändringar i den neurala aktiviteten av koklean. Om tinnitus till 

exempel beror på en minskad spontan nervaktivitet så kan en direkt stimulering av 

hörselnerven med hjälp av ett CI resultera i en normal nervaktivitet. En sådan direkt 

stimulering med hjälp av elektrisk ström från ett CI kan på så sätt minska eller bota 

upplevelsen av tinnitus helt och hållet (Tyler et al., 2008).  

Vernon (2000) undersökte en patient som upplevde svår tinnitus efter aktiveringen av 

implantatet. Studien visade att patientens tinnitus kunde maskeras på ett effektivt sätt genom 

att presentera ett rosa brus genom CI:t. I en annan studie observerade författarna en 

signifikant förbättring av upplevd tinnitus hos 5 av 6 CI-användare då de presenterade ett brus 

genom implantatet (McKerrow, Schreiner, Merzenich, Snyder & Toner, 1991). 

Dessa upptäckter kan vara en indikation på att akustisk maskering med hjälp av ett CI kan 

vara en effektiv metod för att maskera postoperativ tinnitus.  

3. Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur ett CI kan påverka upplevelsen av 

tinnitus hos vuxna CI-användare med en grav sensorineural hörselnedsättning. 

 

3.2 Frågeställningar 

 

 Hur stor är chansen att preoperativ tinnitus förbättras efter en CI operation?  

 Hur stor är risken att preoperativ tinnitus förvärras efter en CI operation? 

 Hur stor är risken att vuxna CI-användare får en nyutvecklad tinnitus postoperativt? 

4. Metod 

 

Metoden som har tillämpats vid denna litteraturstudie grundar sig på en systematisk 

granskning av tillgänglig vetenskaplig litteratur i enlighet med de riktlinjer som presenteras i 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014). Detta innebär att sökning av 

relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning har utförts på ett systematiskt sätt. 

Syftet och frågeställningarna har formats genom att hänsyn har tagits till vilka populationer 

som är relevanta till respektive fråga, vilka metoder som skall utvärderas och de utfallsmått 

som skall studeras (SBU, 2014). 

SBU (2014) rekommenderar användandet av det så kallade PICO-formatet (Population, 

Intervention, Control and Outcome) för interventionsstudier. 

 

Syftet och frågeställningarnas formulering i enlighet med PICO-formatet: 



  
 

14 
 

 

 Population: vuxna CI-användare med en grav sensorineural hörselnedsättning. 

 Intervention: Implantering av ett CI / Postoperativ aktivering av ett CI. 

 Controll/Jämförelsemetod: Patientgruppen före implantering.   

 Outcome/utfallsmått: En förändring av tinnitus uppmätt med de validerade 

utvärderingsinstrumenten THI och/eller TQ, alternativt en nyutveckling av tinnitus 

som inte existerade preoperativt. 

 

4.1 Etiska aspekter 

 

Innan ett arbete med en systematisk litteraturstudie påbörjas finns det enligt Forsberg och 

Wengström (2013) etiska överväganden man bör ta hänsyn till. 

De etiska överväganden som är av stor vikt vid en systematisk litteraturstudie är: att inkludera 

studier som erhåller tillstånd från etisk kommitté, på ett systematiskt sätt redovisa samtliga 

artiklar som skall ingå i studien samt på ett säkert sätt arkivera dessa i 10 år. 

Det är även viktigt att presentera alla resultat oavsett om de stödjer eller inte stödjer studiens 

hypotes eftersom det anses vara oetiskt att bara presentera studier vars resultat endast stöder 

forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

4.2 Sökstrategi 

 

I denna studie har blocksökning i databaserna PubMed (Publishing Media) och CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) använts. Varje enskilt block har 

sökts var för sig i respektive databas för att sedan kombineras för ett slutgiltigt sökresultat.  

Kombinationen av blocken har skapats med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR 

för att ringa in de önskade områdena och utesluta irrelevanta artiklar.  

Sökningen består av en kombination mellan indexeringsord och fritextord, sökorden som 

användes var: Tinnitus (indexeringsord), Cochlear Implants (indexeringsord), Tinnitus 

Handicap Inventory (fritextord) och Tinnitus Questionnaire (fritextord). Sökningarna har 

genomförts på samma sätt i samtliga databaser. Avgränsningar gällande ålder och språk 

(Engelska) har gjorts vid den slutliga kombinationen av sökblocken. Åldersavgränsningen i 

PubMed är “Adult: 19+”. 

I databasen CINAHL gjordes även en begränsning av sökningen till artiklar som är Peer-

Reviewed, detta behövdes inte i PubMed eftersom majoriteten av den litteratur som är 

publicerad där är redan Peer-Reviewed. För att säkerställa att artiklarna i PubMed var Peer-

Reviewed har författarna kontrollerat detta manuellt.  

Tabell 1 presenterar litteratursökningen i databaserna PubMed och CINAHL. 
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Tabell 1. Presentation av antal träffar och sökord för databaserna PubMed och CINAHL. 

Datum: 2017-

03-05 

Sökord Totalt antal 

träffar: 

CINAHL 

Totalt antal 

träffar: 

PubMed 

Sökning #1 “Tinnitus” (Indexeringsord) 2772 6753 

Sökning #2 “Cochlear Implants” (Indexeringsord) 5706 8056 

Sökning #3 (Tinnitus Handicap Inventory OR 

Tinnitus Questionnaire) 

663 1765 

Sökning #4 S#1 AND S#2 AND S#3 24 34 

 

4.3 Inklusion- och urvalsprocessen 

 

Ett antal inklusionskriterier formulerades med syfte att avgränsa antalet artiklar inför en 

relevansbedömning.  

Artiklar som behandlar ensidig dövhet (single-sided deafness) har exkluderats från studien 

med anledningen att sådana patienter inte fyller de kriterierna som finns för att få ett CI i 

Sverige.  

 

Inklusionskriterier för studien: 

 Artiklar skall vara skrivna på Engelska. 

 Abstrakt skall innehålla orden “tinnitus” och “cochlear implant”. 

 Artiklar som använder internationellt validerade utvärderingsmetoder för att utreda 

tinnitus, både före och efter inplantering (Tinnitus Handicap Inventory (THI) och/eller 

Tinnitus Questionnaire (TQ)).  

 Artiklar skall behandla åldersgruppen vuxna CI-användare. 

 

De artiklar som inkluderades i studien redovisas i flödesschemat (figur 2). Sökningen 

resulterade i totalt 58 artiklar från databaserna CINAHL och PubMed. Relevansbedömningen 

av artiklarna genomfördes separat av respektive författare för CINAHL och PubMed fram tills 

steget där alla abstrakt var bedömda. Författare 1 har bedömt sökresultatet i databasen 

PubMed medan författare 2 har bedömt sökresultatet i databasen CINAHL. Efter 

genomläsning av artiklarnas rubriker har totalt 30 artiklar exluderadats på grund av fel 

studiefokus. 15 artiklar exkluderades sedan vid genomläsning av abstrakt med hänsyn till 

inklusionskriterierna. Fyra av artiklarna var dubbletter. Kvarvarande artiklar lästes i fulltext 

och relevansbedömdes av båda författarna oberoende av varandra. Ytterligare tre artiklar 

exkluderades där en studie hade fel studiefokus och den andra inte mötte 

inklusionskriterierna. Den tredje studien som exkluderades vid fulltextsbedömningen hade ett 

väldigt stort oförklarat bortfall vid det postoperativa skedet. Bedömning av relevansen för 9 

artiklar har gjorts i enlighet med SBU (2014), samtliga inkluderade artiklar bedömdes ha hög 

relevans. Därefter har en kvalitetsgranskning gjorts på samtliga inkluderade artiklar för att 

bedöma studiekvaliteten, risken för systematiska fel och risken för intressekonflikter i 

enlighet med SBU (2014). Den mall som har använts är avsedd för observationsstudier då 

samtliga inkluderade artiklar var av den studietypen. Ingen av de inkluderade artiklarna visade 



  
 

16 
 

sig ha en hög risk för systematiska fel. Resultat som har erhållits från de inkluderade 

artiklarna presenteras under resultatavsnittet i denna studie. 

 

 

Figur 2. Flödesschema över inklusionsprocessen. 

5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras resultat från samtliga inkluderade artiklar som är av relevans till 

denna studies syfte samt dess frågeställningar. 

Resultaten som presenteras i denna litteraturstudie är i första hand baserade på 

studiedeltagarnas rapporterade självskattningsformulär (THI och TQ) i det pre- och 

postoperativa utvärderingsmomentet. 

En sammanfattning över de inkluderade artiklarna presenteras i artikelmatrisen (bilaga 1.).  

 

5.1 Förbättring av tinnitus postoperativt 

 

Studierna visar att den genomsnittliga chansen för att få en förbättrad tinnitus efter 

implantering av ett CI är ungefär 63 % (Amoodi et al., 2011; Bovo, Ciorba & Martini, 2011; 

Kompis et al., 2012; Zon et al., 2016). 
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Samtliga studier presenterar även resultat för den grupp av patienter som i ett postoperativt 

skede blivit helt botade från tinnitus. Den genomsnittliga chansen att bli av med preoperativ 

tinnitus är ungefär 32 % (Amoodi et al., 2011; Bovo et al., 2011; Kompis et al., 2012; Olze et 

al., 2012; Quaranta et al., 2008; Zon et al., 2016). 

 

Amoodi et al. (2011) har undersökt 142 patienter som har fått fylla i självskattningsformuläret 

THI pre- och postoperativt (12 månader efter aktivering av implantatet). Amoodi et al. (2011) 

observerade en statistiskt signifikant förbättring mellan de pre- och postoperativa THI-

resultaten hos de patienter som upplevde tinnitus i det preoperativa skedet. 53 patienter (37 

%) blev av med sin preoperativa tinnitus helt 12 månader efter aktiveringen av implantatet. 

Dessa 53 patienter ansågs inte behöva fylla i THI igen och exkluderades därför från analysen 

av THI-resultaten postoperativt (Amoodi et al., 2011). Den postoperativa analysen av THI-

resultaten visade att 29 % av patienterna, i det postoperativa skedet upplevde en signifikant 

förbättring av preoperativ tinnitus (Amoodi et al., 2011). 

 

I en studie av Bovo et al. (2011) rapporterades det att 76 % av CI-kandidaterna upplevde 

tinnitus i ett preoperativt skede varav 3 av dessa senare exkluderades för att de inte uppnådde 

inklusionskriterierna. 36 patienter (71 %) fick fylla i självrapporteringsformuläret THI pre- 

och postoperativt. Patienterna fick även fylla i en kompletterande, ej standardiserad, enkät 

med syfte att utreda i vilken utsträckning patienterna störs av tinnitus och den upplevda 

styrkan av symptomet. Bovo et al. (2011) har sedan jämfört patienternas THI-resultat från det 

preoperativa skedet med resultaten från samma formulär i ett postoperativt skede (6 månader 

efter aktivering av implantatet). Ungefär 72 % av patienterna visade förbättrade THI-resultat 

efter aktivering av implantatet och 36 % av patienterna rapporterade via den kompletterande 

enkäten att de inte längre upplevde någon tinnitus postoperativt.  

 

Kompis et al. (2012) har genomfört en studie på 174 CI-kandidater. Med hjälp av en 

modifierad version av självskattningsformuläret TQ har Kompis et al. (2012) utvärderat den 

preoperativa tinnitus upplevelsen hos CI-kandidaterna. Totalt 72 % av de undersökta CI-

kandidaterna rapporterade en tinnitus preoperativt varav 20 % av CI-kandidaterna 

rapporterade att de blivit av med sin tinnitus postoperativt. Kompis et al. (2012) jämförde CI-

kandidaternas pre- och postoperativa TQ-svar. Resultatet visade att 74 % av de CI-kandidater 

som upplevde preoperativ tinnitus rapporterade att tinnitus upplevelsen blivit mycket bättre 

postoperativt. Även det genomsnittliga TQ-resultatet för hela gruppen visade en signifikant 

förbättring jämfört med de preoperativa TQ-svaren. 

 

Olze et al. (2012) undersökte 32 CI-kandidater i deras studie varav 28 CI-kandidater 

rapporterade att de upplevde tinnitus i ett preoperativt skede. Patienterna fick fylla 

självskattningsformuläret TQ pre- och postoperativt. Det genomsnittliga TQ-resultatet för 

hela gruppen var ungefär 33 poäng (måttlig tinnitus) preoperativt och ungefär 20 poäng (lätt 

tinnitus) postoperativt, vilket visar en signifikant förbättring av tinnitus upplevelsen hos hela 

gruppen. Två patienter (7 %) rapporteras ha blivit av med sin preoperativa tinnitus efter 

aktivering av implantatet. Ingen av patienterna upplevde en försämring av symtomet 

postoperativt (Olze et al., 2012). 

 

Quaranta et al. (2008) har utvärderat 41 patienter med en preoperativ bilateral tinnitus med 

självskattningsformuläret THI före och efter implantering. Analysen av hela gruppens 

genomsnittliga THI-resultat visar en signifikant förbättring, där THI-resultatet var 32 poäng 

(lätt tinnitus) preoperativt och 12 poäng (lindrig tinnitus) postoperativt.  
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23 patienter (56 %) rapporterade att tinnitus var helt frånvarande i båda öronen postoperativt. 

Hos 8 patienter upplevs tinnitus endast ipsi- eller kontralateralt postoperativt (Quaranta et al., 

2008). 

 

Zon et al. (2016) har studerat 38 CI-kandidater, där 16 av patienterna (42 %) upplevde tinnitus 

preoperativt och de resterande 22 CI-kandidaterna rapporterade ingen tinnitus upplevelse 

preoperativt. Självskattningsformulären THI och TQ har administrerats för att utvärdera 

patienterna pre- och postoperativt (12 månader efter implantering). 

Resultatet visar en postoperativ förbättring av tinnitus hos 12 av patienterna (75 %) enligt THI 

varav 4 (33 %) av dessa patienter rapporterat att deras tinnitus försvunnit helt. 10 (63 %) av 

patienterna upplevde en postoperativ förbättring av tinnitus enligt TQ varav 2 (20 %) av dessa 

patienter rapporterat att deras tinnitus försvunnit helt (Zon et al., 2016).  

 

5.2 Försämring av tinnitus postoperativt 

 

Studierna visar att den genomsnittliga risken för att preoperativ tinnitus skall förvärras ligger 

på ungefär 10 % (Amoodi et al., 2011; Bovo et al., 2011; Kompis et al., 2012; Quaranta et al., 

2008; Zon et al., 2016). 

 

I studien av Amoodi et al. (2011) så har 5 % av de undersökta patienterna i studien rapporterat 

att deras tinnitus förvärrats postoperativt. En observation av en signifikant försämring av 

dessa patienternas THI-resultat rapporteras, men de exakta resultaten för patienternas pre- och 

postoperativa THI presenteras inte (Amoodi et al., 2011). 

 

Bovo et al. (2011) rapporterar en postoperativ försämring av THI-resultaten hos 25 % av de 

undersökta patienterna i studien. Det genomsnittliga medelvärdet av THI-resultaten för dessa 

patienter var ungefär 45 poäng (måttlig tinnitus) preoperativt och 51 poäng (måttlig tinnitus) 

postoperativt. När patienterna blev tillfrågade att subjektivt bedöma styrkan av sin tinnitus så 

upplevde endast 2 patienter (6 %) att deras tinnitus ökat i styrka postoperativt. Patienterna 

blev även tillfrågade att beskriva hur mycket irritation som skapades till följd av tinnitus 

varav 4 patienter upplevde en ökad irritation postoperativt.  

 

Kompis et al. (2012) har redovisat resultaten av TQ-formulären vilket visade att 10 patienter 

(8 %) fått försämrade postoperativa TQ-resultat med 2 eller mer poäng. Dessa patienter 

genomförde en subjektiv bedömning av den postoperativa tinnitusupplevelsen. 5 patienter 

rapporterade att deras tinnitus försämrats lite grann och ytterligare 4 patienter rapporterade en 

stor försämring av preoperativ tinnitus. 

 

I studien som har utförts av Quaranta et al. (2008) var det endast en (2 %) av de undersökta 

patienterna som rapporterade en postoperativ försämring av tinnitus. Patientens preoperativa 

THI-resultat försämrades från 18 poäng (lindrig tinnitus) till 78 poäng (katastrofal tinnitus) 

och den subjektiva styrkan av tinnitus graderades till måttligt stark. En signifikant påverkan 

på patientens livskvalitet observerades (Quaranta et al., 2008). 

 

Zon et al. (2016) har presenterat resultat för både THI och TQ. Av de 38 patienter som 

inkluderades i studien har endast en patient (3 %) rapporterat ett sämre resultat vid 

utvärdering med THI, patientens preoperativa THI-resultat ökade från 14 till 18 poäng. Vid en 

jämförelse mellan pre- och postoperativa TQ-svaren rapporterade 3 patienter (8 %) 

försämrade TQ-resultat postoperativt (Zon et al., 2016). 
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5.3 Nyutvecklad tinnitus postoperativt 

 

Studierna visar att den genomsnittliga risken för att få en nyutvecklad tinnitus postoperativt 

ligger på ungefär 15 % (Kompis et al., 2012; Quaranta et al., 2008; Zon et al., 2016). 

 

Kompis et al. (2012) rapporterar att 5 av 49 patienter (10 %) som inte upplevde någon tinnitus 

preoperativt utvecklat en postoperativ tinnitus. De patienterna som fick en nyutvecklad 

tinnitus postoperativt jämfördes sedan med resterande 44 patienter som inte fick någon 

tinnitus postoperativt. Patienterna med postoperativ tinnitus hade bland annat en högre 

medelålder, lite bättre preoperativa hörtrösklar i det implanterade örat och sämre 

postoperativa hörtrösklar i det implanterade örat (Kompis et al., 2012). Skillnaderna mellan 

grupperna var dock inte statistiskt signifikanta (Kompis et al., 2012). 

 

Quaranta et al. (2008) observerade en nyutvecklad tinnitus hos 7 av de 41 inkluderade 

patienterna (17 %) direkt efter CI operationen. En månad efter operationen, vid aktiveringen 

av implantatet upplevde endast två patienter (7 %) en kvarstående postoperativ tinnitus. I båda 

fallen upplevdes tinnitus som icke störande (Quaranta et al., 2008).  

 

Zon et al. (2016) berättar att en nytillkommen tinnitus har debuterat hos 6 av de 22 patienter 

(27 %) som inte led av någon preoperativ tinnitus. Patienterna som fått en nytillkommen 

tinnitus har utvärderats med självskattningsformuläret THI. Resultatet visade att två patienter 

fick en måttlig postoperativ tinnitus, en patient fick en lindrig postoperativ tinnitus och två 

patienter fick en lätt postoperativ tinnitus. 

 

6. Diskussion 

  

6.1 Metoddiskussion 

 

Databaserna PubMed och CINAHL, som båda täcker det hörselvetenskapliga 

forskningsområdet, användes i denna studie. I enlighet med de riktlinjer som SBU (2014) 

presenterar skall minst två olika databaser användas för att samla in relevant material inför en 

systematisk litteraturstudie. Fler databaser hade kunnat användas vid sökningen, men dessa 

två databaser ansågs generera ett tillräckligt brett sökresultat. Initialt användes endast 

indexeringsorden “Tinnitus” och “Cochlear implant” vid sökningen av litteratur men i 

efterhand lades fritextorden “Tinnitus Handicap Inventory” och “Tinnitus Questionnaire” till 

då sökningen annars hade blivit för bred. 

Det gjordes ingen avgränsning gällande studietyp vid inklusionen av artiklar för att besvara 

frågeställningarna. Samtliga inkluderade artiklar var observationsstudier, SBU (2014) säger 

att just observationsstudier är den bäst lämpade studietypen för att besvara frågeställningar 

som behandlar risk eller prevalens av ett visst symtom.  

Genomläsning och relevansbedömning av litteratur från båda databaser gjordes separat av 

respektive författare fram tills steget då artiklarna lästes i fulltext. En dubblettkontroll 

genomfördes först efter rubrik- och abstraktsbedömningen var genomförd, vilket resulterade i 

att författarna fick gå igenom en större mängd artiklar. Hade dubblettkontrollen gjorts i ett 

tidigare skede hade författarna kunnat undvika relevensbedömningen av ett antal artiklar som 

i slutändan bedömdes vara dubbletter. 

Endast artiklar som utvärderade patienternas tinnitus med THI och/eller TQ inkluderades. 

Dessa är enbart två av ett flertal validerade utvärderingsformulär som används i kliniska 
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sammanhang. Utvärdering av tinnitus och dess påverkan på individen är inom kliniska 

sammanhang väldigt beroende av de validerade självrapporteringsformulären som finns 

tillgängliga (Baguley et al., 2013). Det finns i dagsläget inte någon riktig konsensus i 

forskningsvärlden angående vilka av dessa validerade instrument som är mest användbara 

(Baguley et al., 2013). Användandet av just THI och TQ grundar sig på det som Baguley et al. 

(2013) tar upp, där de berättar att THI är det mest använda mätinstrumentet i kliniska 

sammanhang. THI har även en hög konvergerande validitet vilket gör att resultaten man 

erhåller med THI kan på ett reliabelt sätt jämföras med andra mätinstrument, i synnerhet TQ 

(Baguley et al., 2013). Eftersom endast två självskattningsformulär använts vid 

inklusionsprocessen i denna studie kan artiklar som annars kunnat vara relevanta för att 

besvara frågeställningarna ha exkluderats. Detta är dock enbart spekulativt då det inte finns 

något säkert sätt att veta om resultatet i slutändan hade påverkats. 

Två av artiklarna som inkluderats i denna studie (Bovo et al., 2010; Kompis et al., 2012) 

strider en aning mot inklusionskriteriet som begränsar artiklarna till åldersgruppen vuxna CI-

användare. Dessa artiklar har valt att inkludera patienter i åldrarna 16 och uppåt. Detta är 

studiernas egna definitioner av åldersgruppen vuxna CI-användare och databaserna filtrerar 

inte bort dessa artiklar när avgränsning av ålder (18+) görs. Författarna av denna studie har 

valt att inkludera dessa artiklar baserat på artiklarnas definition av vem som är en vuxen CI-

användare, trots att de inte faller inom inklusionskriteriet för deltagarnas ålder. Båda artiklar 

erhåller dessutom resultat som på ett adekvat sätt besvarar minst två utav denna studies 

frågeställningar, vilket även det var en bidragande faktor till att de inkluderades. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

Under detta avsnitt diskuteras fynd från artiklarna som har inkluderats i denna litteraturstudie. 

Även möjliga orsaker till resultaten och teorier som finns inom den vetenskapliga litteraturen 

diskuteras. 

 

6.2.1 Implantatets positiva påverkan på postoperativ tinnitus 

 

Studierna som inkluderades i denna litteraturstudie har visat att CI har en övergripande positiv 

effekt gentemot tinnitus som upplevs hos CI-användare (Amoodi et al., 2011; Bovo et al., 

2011; Kompis et al., 2012; Olze et al., 2012; Quaranta et al., 2008; Zon et al., 2016). 

Majoriteten av CI-kandidaterna som upplevde preoperativ tinnitus har rapporterat att efter 

aktiveringen av implantatet har symtomets karakteristika förändrats till det positiva. 

En utav de inkluderade artiklarna undersöker även själva implantatets påverkan på tinnitus 

genom att jämföra upplevelsen av symtomet hos patienterna direkt efter det kirurgiska 

ingreppet och sedan när implantatet aktiveras (Quaranta et al., 2008). Resultatet av den 

jämförelsen visar att patienterna upplever en förbättring av tinnitus redan efter det kirurgiska 

ingreppet (när CI:t fortfarande är avstängt) både i det implanterade örat och det kontralaterala 

örat (Quaranta et al., 2008). När CI:t sedan sattes på upplevde ännu fler patienter i gruppen en 

positiv förändring av sin tinnitus jämfört med när implantatet var avstängt. Det visar att ett 

unilateralt CI kan förbättra både ipsi- och kontralateralt upplevd tinnitus till och med när 

implantatet ännu inte aktiverats (Quaranta et al., 2008). Nardo et al. (2007) säger att 

förbättringen patienterna visar i sina THI resultat kan bero på att själva aktiveringen av 

implantatet skiftar bort fokus från den negativa verkan som tinnitus medför. Patienterna 

fokuserar istället på den nya ljudupplevelsen som CI:t medför. 

Förbättrad hörsel och taluppfattningsförmåga bidrar till en förbättrad social interaktion och en 

generellt bättre livskvalitet. Detta betyder att individen lättare kan hantera vardagssituationer 

och som ett resultat fokusera mindre på upplevd tinnitus (Kloostra et al., 2016). 
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En intressant teori som diskuteras av Nardo et al. (2007) är att en omorganisation av de 

centrala auditiva nervbanorna kan vara en anledning till att tinnitus förbättras både ipsi- och 

kontralateralt. Bovo et al. (2010) berättar att en användningsperiod av CI på 6 månader kan 

vara en tillräckligt lång period för att omorganisera de centrala auditiva nervbanorna och på så 

sätt reducera upplevelsen av tinnitus. Kloostra et al. (2016) säger att en plötslig aktivering av 

afferenta neuroner kan vara en anledning till att det sker en omorganisering av de centrala 

auditiva nervbanorna. En sådan aktivering kan även förklara varför vissa CI-användare 

upplever en förbättring av tinnitus även när implantatet är avstängt (Kloostra et al., 2016). 

En sådan omorganisation av de centrala auditiva nervbanorna tar oftast flera månader vilket 

kan förklara varför vissa patienter inte upplever en omedelbar förändring postoperativt 

(Kloostra et al., 2016). 

 

Tyler et al. (2008) förklarar att tinnitus till exempel kan bero på en minskad spontan 

nervaktivitet vilket kan medföra att en direkt stimulering av hörselnerven med hjälp av ett CI 

resulterar i att nervaktiviteten ökar och därmed liknar en normal nervaktivitet. En sådan direkt 

stimulering med hjälp av elektrisk ström från ett CI kan på så sätt minska eller bota 

upplevelsen av tinnitus helt och hållet (Tyler et al., 2008). Ytterligare en aspekt som tas upp 

av Tyler et al. (2008) är att den elektriska stimuleringen av koklean kan påverka de 

kvarstående hårcellernas viloläge vilket resulterar i en förbättring av tinnitus. Detta betyder att 

det sker en förändring i koklean som bidrar till att hårcellerna frisätter mer transmittorsubstans 

som i sin tur resulterar i en ökad nervaktivitet vilket återställer nervaktiviteten till ett normalt 

läge (Tyler et al., 2008). 

 

6.2.2 Implantatets negativa påverkan på preoperativ tinnitus. 

 

I denna litteraturstudie presenteras resultat från flera studier där tinnitus förbättrats eller 

eventuellt försvunnit helt till följd av implanteringen av ett CI. Många av studiernas resultat 

visar även en negativ postoperativ effekt av CI på tinnitus (Amoodi et al., 2011; Bovo et al., 

2011; Kompis et al., 2012; Quaranta et al., 2008; Zon et al., 2016). 

Kloostra et al. (2016) nämner ett par anledningar till varför tinnitusupplevelsen kan förvärras 

efter en CI operation. Den första aspekten är det kirurgiska ingreppet där implanteringen av 

elektroden kan skada strukturer i koklean som i sin tur resulterar i en försämring av den 

kvarvarande hörseln. Denna försämring av den kvarvarande hörseln kan bidra till en obalans 

av den afferenta nervaktiviteten från koklean till hjärnan som i sin tur försämrar preoperativ 

tinnitus (Kloostra et al., 2016). 

Observationer har även visat att vissa patienter har svårigheter att urskilja tinnitus från vanligt 

bakgrundsljud (Quaranta et al., 2008; Kloostra et al., 2016). Intrycket som dessa patienter 

associerar med tinnitus kan förväxlas med nervaktivitet som skapas genom stimulering med 

hjälp av ett CI, vilket betyder att det inte riktigt är tinnitus patienterna upplever. Det sker 

istället en förväxling mellan intrycket som bakgrundsljuden skapar och intrycket patienten har 

av tinnitusupplevelsen (Kloostra et al., 2016). Kloostra et al. (2016) berättar även att det kan 

finnas underliggande psykologiska faktorer som kan ha en negativ påverkan på postoperativ 

tinnitus. Om patienten till exempel upplever otillräcklig nytta eller har orealistiska 

förväntningar på implantatet som inte blir uppfyllda efter operationen kan det skapa ett 

missnöje som i sin tur leder till ångest (Kloostra et al., 2016). Roberts et al. (2016) säger att 

det finns en koppling mellan bland annat ångest, depression och tinnitus vilket kan förklara 

den förvärring av postoperativ tinnitus som uppstår hos de patienter som upplever ett missnöje 

efter ingreppet. 
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Det är ovanligt att psykologiska faktorer sätter sin prägel direkt efter det kirurgiska ingreppet 

vilket betyder att det kan dröja ett tag innan patienten rapporterar en försämring av tinnitus 

(Kloostra et al., 2016). Tinnitus som däremot upplevs starkare direkt efter aktivering av 

implantatet beskrivs av Kompis et al. (2012) som ett sällsynt fenomen. Ett sådant fenomen 

kan möjligen bero på implantatets elektriska stimulering av koklean vilket troligen kan 

korrigeras genom justeringar i programmeringen av implantatets talprocessor (Kompis et al., 

2012). 

 

6.2.3 Nyutvecklad tinnitus hos CI-användare 

 

Endast tre av studierna som inkluderades i denna litteraturstudie undersökte patienter som inte 

upplevde någon preoperativ tinnitus men som i ett senare skede utvecklade en ny postoperativ 

tinnitus. 

Studierna visade en relativt låg risk för att en nyutvecklad tinnitus skall debutera (Kompis et 

al., 2012; Quaranta et al., 2008; Zon et al., 2016). 

Zon et al. (2016) observerade en skillnad i förekomsten av en nyutvecklad tinnitus mellan 

deras två studiegrupper. Hos patientgruppen som blev implanterade bilateralt (10 patienter) 

var förekomsten av en nyutvecklad tinnitus 50 %. Hos gruppen som blev implanterade 

unilateralt (12 patienter) var det endast 8,3 % som fick en nyutvecklad tinnitus. Denna 

skillnad var dock inte statistiskt signifikant vilket antagligen berodde på att patientgruppen 

inte var tillräckligt stor (Zon et al., 2016). 

Kompis et al. (2012) har observerat ett samband mellan taluppfattningsförmågan och 

nyutvecklad tinnitus. De berättar att de 5 patienter som utvecklade en ny tinnitus postoperativt 

hade sämre resultat på taluppfattningstestet jämfört med de 44 patienter som inte fick tinnitus 

postoperativt. Eftersom studiegruppen var så pass liten bör dessa resultat betraktas med viss 

försiktighet (Kompis et al., 2012; Zon et al., 2016). 

 

6.2.4 Ytterligare faktorer som kan spela en viktig roll för tinnitusupplevelsen 

 

Genom att undersöka tinnitusupplevelsen när implantatet är avstängt kan man undersöka om 

akustisk maskering via ett CI möjligtvis påverkar upplevelsen av tinnitus (Vernon, 2000; 

McKerrow et al., 1991). 

Mertens, De Bodt och Heyning (2016) har i sin studie testat att stänga av implantatet och har 

då observerat att i 65 % av fallen har tinnitusupplevelsen återvänt inom 1 minut. Patienterna 

upplevde annars inte någon tinnitus när implantatet var påslaget. 

Kloostra et al. (2016) säger att återställandet av hörseln i det implanterade örat kan öka 

perceptionen för bakgrundsljud vilket i sin tur agerar som en maskerande effekt för tinnitus. 

Detta förklarar även varför en del patienter endast upplever en förbättrad eller helt 

frånvarande tinnitus när implantatet är aktiverat och påslaget (Kloostra et al., 2016). 

I en av studierna har man även observerat att chansen att få en förbättrad tinnitusupplevelse 

var tre gånger större om man implanterade ett CI i det öra där tinnitus upplevs som starkast 

(Kompis et al., 2012). Detta motiverar till att om hörselnedsättningen är liksidig bör den sida 

där man upplever tinnitus/tinnitus är starkast vara en prioritet för implantering av ett 

unilateralt CI. Även Bovo et al. (2011) stärker detta påstående där de diskuterar att det är 

resonabelt att implantera i örat där tinnitus upplevs som starkast när det annars inte finns 

tydliga indikationer för en implantering i det kontralaterala örat. 

En annan möjlig faktor till en förändring av tinnitusupplevelsen kan vara valet av CI-modell 

eftersom de har olika programmeringsmöjligheter och mjukvaror.  

Quaranta et al. (2008) hade i sin studie tittat på skillnaderna mellan tre olika CI-modeller 

(Nucleus CI, Clarion CI och Med-El CI) som användes vid implantering. Analysen visade 
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dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan dessa CI-modeller och deras påverkan på den 

postoperativa tinnitusupplevelsen (Quaranta et al., 2008). 

I en av de inkluderade studierna hade man slumpmässigt delat in CI-kandidaterna i två 

grupper där en grupp implanterades unilateralt och den andra gruppen implanterades bilateralt 

(Zon et al., 2016). Ett av syftena i studien var att undersöka om det fanns någon skillnad 

mellan patienter som blir implanterade unilateralt respektive bilateralt gällande upplevelsen 

av tinnitus. Resultaten visade att båda grupperna fick en statistiskt signifikant förbättring av 

preoperativ tinnitus (Zon et al., 2016). 

Det kan även finnas programmeringsmetoder som vårdgivare kan använda sig utav för att 

förbättra den postoperativa tinnitusupplevelsen hos patienterna. Kloostra et al. (2016) 

beskriver ett tillvägagångssätt där ingenjören programmerar en skräddarsydd 

stimuleringsstrategi för CI:t med målet att försöka efterlikna en normal nervaktivitet och på så 

sätt minska tinnitus. 

Bovo et al. (2010) berättar att det var svårt att förklara varför tre patienter i deras studie 

upplevde en omedelbar förbättring av tinnitus postoperativt när implantatet fortfarande var 

avstängt. Det finns litteratur som säger att en vanlig risk precis efter det kirurgiska ingreppet 

är en försämring av redan befintlig tinnitus (Jeppesen & Faber, 2013). Bovo et al. (2010) 

säger att det kan bero på en placeboeffekt eftersom patienterna kan ha haft positiva 

förväntningar av implantatets inverkan på tinnitus. 

Kim et al. (2012) har observerat att de individer i patientgruppen som led av värst tinnitus 

preoperativt fick störst förbättring av sin tinnitus i det postoperativa skedet jämfört med resten 

av gruppen. I studien av Olze et al. (2012) erhölls liknande resultat där patienter med värre 

tinnitus fått en större förbättring postoperativt. Studierna ger dock inga konkreta svar eller 

teorier till varför just de patienterna som upplever svårast tinnitus erhåller den bästa 

förbättringen postoperativt. 

 

6.2.5 Slutsats 

 

De flesta patienter med tinnitus som blir implanterade med ett CI upplever som ett bi-resultat 

till den förbättrade hörseln även en förbättrad och i bästa fall en helt botad preoperativ 

tinnitus. Dock kan man inte riktigt betrakta CI:t som en behandlingsmetod för tinnitus då det 

finns en liten risk att preoperativ tinnitus förvärras eller att patienter som innan inte upplevde 

någon tinnitus utvecklar symtomet i ett postoperativt skede. Anledningen till att just vissa 

patienter får en försämring av tinnitus är ännu oklart. De vårdgivare som hanterar patienter 

som är eller kan bli aktuella CI-användare i framtiden bör informera denna patientgrupp om 

tinnitus som en potentiell risk efter aktiveringen av implantatet. Samtidigt kan man uppmuntra 

patienter som redan lider av en preoperativ tinnitus genom att informera de att chansen att 

erhålla en förbättring av tinnitus eller i bästa fall bli av med den helt är relativt stor.  

 

6.3 Motivering till framtida forskning 

 

Det behövs mer forskning som utreder de patienter som får en förvärrad tinnitus alternativt en 

nyutvecklad tinnitus då dessa aspekter verkar vara mindre noggrant undersökta i publikationer 

som studerar sambandet mellan CI och tinnitus. Forskning som utreder just dessa patienter 

kan bidra till en ökad förståelse för de mekanismer som initierar tinnitus. Förhoppningen är att 

framtida forskning kartlägger dessa mekanismer för att sedan driva forskare och vårdgivare i 

en riktning som försäkrar patienterna om ett mindre riskfyllt ingrepp med tillfredsställande 

slutresultat för båda parter. 

Även flera av de studier som inkluderats i denna litteraturstudie uppmanar till mer forskning, i 

synnerhet för att utreda de patienter som får negativa konsekvenser till följd av ett CI.  
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Eftersom de underliggande mekanismerna för tinnitus i dagsläget inte är helt utforskade och 

mycket av den forskning som finns kring tinnitus och symtomets epidemiologi fortfarande är i 

ett hypotesstadium krävs även en hel del forskning kring ämnet tinnitus. 

Studierna som inkluderades i denna litteraturstudie följer endast den observerade gruppen 

under en begränsad tidsperiod på 3-24 månader. Det kan därför även vara nyttigt med 

longitudinella studier som följer en tidigare undersökt grupp CI-användare under en längre 

period för undersöka hur upplevelsen av tinnitus påverkas sett ur ett ännu längre 

tidsperspektiv. 
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Bilaga 

Bilaga 1. Artikelmatris över inkluderade artiklar. 

Författare. (år). Land. Titel  Syfte  Metod  Resultat  Kvalitets bedömning 

Amoodi el al. (2011). 

Kanada. 

The Effects of Unilateral 

Cochlear Implantation on 

the Tinnitus Handicap 

Inventory and the 

Influence on Quality of 

Life 

Att utvärdera effekten av 

ett CI på tinnitus 

upplevelsen med hjälp av 

självskattningsformuläret 

THI.    

Prospektiv longitudinell 

studie av 142 CI-

patienter.  

Självskattningsformuläret 

THI användes pre- och 

postoperativt. Data erhölls 

12 månader efter 

implantationen.   

Visar att ett CI minskar 

signifikant upplevelsen av 

tinnitus postoperativt. 

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 

Bovo, Ciorba & Martini. 

(2010). Italien.   

Tinnitus and cochlear 

implants 

Att presentera författarnas 

erfarenheter av en 

förbättrad tinnitus 

upplevelse som ett resultat 

av att få ett CI. 

Prospektiv studie av 36 

CI-patienter. 

Patienterna fick fylla 

självskattningsformuläret 

THI precis innan 

implantering och 6 

månader efter aktivering 

av implantatet.   

Visar att ett CI har 

effektivt förbättrat tinnitus 

upplevelsen hos 

patienterna. Bättre svar 

erhölls 6 månader efter 

operationen jämfört med 

de preoperativa svaren.     

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 

Kompis et al. (2012). 

Schweiz. 

Tinnitus before and 6 

Months after Cochlear 

Implantation 

Att undersöka tinnitus 

upplevelsen hos CI- 

kandidater preoperativt 

och 6 månader efter 

implantatet aktiverats. 

Prospektiv studie av 174 

CI-kandidater.  

Data har samlats in från 5 

olika kliniker. En 

modifierad version av TQ 

har använts pre- och 

postoperativt.   

Visar signifikant 

förbättring av tinnitus 

upplevelsen postoperativt. 

Resultatet visar även en 

risk för nyutvecklad 

tinnitus postoperativt samt 

en risk för försämring av 

preoperativ tinnitus. 

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 

Olze et al. (2011). 

Tyskland.  

The Impact of Cochlear 

Implantation on Tinnitus, 

Stress and Quality of Life 

in Postlingually Deafened 

Patients 

Att utvärdera tinnitus 

upplevelsen hos CI-

kandidater samt 

karaktärisera effekten av 

CI med hjälp av 

validerade frågeformulär.  

Prospektiv studie av 32 

patienter. Svar från 

självskattningsformuläret 

TQ samlades in 

retrospektivt samt post 

operativt under 

rehabiliteringsperioden. 

Visar en signifikant 

förbättring av tinnitus 

upplevelsen postoperativt.  

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 
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Quaranta et al. (2008). 

Italien 

The effect of unilateral 

multichannel cochlear 

implant on bilaterally 

preceived tinnitus 

Att utvärdera hur ett 

unilateralt CI påverkar 

upplevelsen av bilateral 

tinnitus.  

Prospektiv studie av 41 

CI-patienter. Data 

samlades in pre- och 

postoperativt med hjälp av 

självskattningsformuläret 

THI.  

Visar att majoriteten av 

patienterna upplever en 

förbättring av preoperativ 

tinnitus. Några enstaka 

patienter har utvecklat en 

ny tinnitus postoperativt. 

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 

Zon et al. (2016). 

Nederländerna 

Effect of Unilateral and 

Simultaneous Bilateral 

Cochlear Implantation on 

Tinnitus: A Prospective 

Study 

Att utvärdera effekten av 

ett CI på 

tinnitusupplevelsen hos 

patienter med bilateral 

sensorinural 

hörselnedsättning och att 

även påvisa en möjlig 

skillnad mellan unilateral 

och bilateral CI. 

Prospektiv studie av 38 

patienter.  

TQ och THI data samlade 

innan och ett år efter 

implantationen samt VAS 

(Visuell analog skala).   

Visar att CI har en positiv 

effekt på preoperativ 

tinnitus där TQ och THI 

svaren har minskat 

postoperativ. Resultat 

visar även en del av 

patienterna fått 

nytillkommen tinnitus 

men en del har tinnitus 

försvunnit helt.  

Hög kvalitet, låg risk för 

systematiska fel. 

 

 


