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Abstrakt 
Bakgrund: Idiopatisk Sensorineural Plötslig Hörselnedsättning är enligt sin definition utan känd 

etiologi. Det är troligt att individer inom patientgruppen kan ha olika bakomliggande orsak till sin 

hörselnedsättning, vilket försvårar val av behandling och grund för behandlingsrutiner för diagnosen. 

Hyperbar Oxygen är en beprövad behandling vid ISPH och bygger på teorin om att det är hypoxi i 

innerörat påverkat av vaskulära störningar som orsakat tillståndet. HBO har prövats både som 

standard- och salvage-behandling i forskning. Tanken med HBO som salvage-behandling är att hjälpa 

de patienter för vilka primärbehandling inte hjälpt och som därför misstänks ha annan etiologi. 

Syfte: Att undersöka befintlig evidens för hyperbar oxygenbehandling som salvage-behandling för 

patienter med idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning, i jämförelse med annan eller ingen 

salvage-behandling, i förhållande till i vilken grad hörtröskelförbättring sker. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där man fann sex relevanta artiklar. En 

metaanalys gjordes av de sex artiklarnas resultat, där sammanvägningen redovisas i en forest plot som 

gjordes med analysmetoden random effects-model. Litteraturstudien och metaanalysen gjordes av två 

författare i samarbete. 

Resultat: Vid jämförelse av HBO-grupp mot kontrollgrupp fann man signifikant skillnad till HBO-

gruppens fördel (p = 0,01), dock med stor heterogenitet (I2 = 82,494%). Efter stratifiering enligt 

atmosfärers absoluttryck och sessionsduration var heterogeniteten lägre för båda grupperna. Vid 

jämförelse av HBO-grupp mot ITS-grupp fanns ingen signifikant skillnad (p = 0,144). Evidensstyrkan 

för båda jämförelserna bedömdes som otillräcklig. 

Slutsatser: Resultatet tyder på att HBO som salvage-behandling är bättre än ingen salvage-

behandling, men inte bättre än ITS som salvage-behandling. Användning av HBO som salvage-

behandling istället för primärbehandling är fördelaktigt ekonomiskt och sett till teorin om flera 

etiologier, men negativt med tanke på att tiden från debut till påbörjad behandling är påverkande på 

prognosen. Fler studier behövs inom ämnet, vilka även noga undersöker subgrupper av populationen. 

  



 

 

Abstract 
Background: Idiopathic Sensorineural Sudden Hearing loss is by its definition without known cause. 

It is probable that individuals within the group of patients suffer from different etiologies for their 

hearing loss, which makes a choice of treatment, as well as a basis for routines of treatments for the 

diagnosis more complicated. Hyperbaric Oxygen is a treatment tested for Idiopathic sensorineural 

sudden hearing loss which is grounded in the theory that the condition is caused by inner ear hypoxia 

as a result from vascular compromise. HBO has been tested both as a primary treatment and as 

salvage therapy within research. The idea of using HBO as a salvage therapy is to help those patients 

that haven’t received benefit from a primary treatment and whose condition therefore is thought to 

have a different cause. 

Aim: To investigate the existing evidence of hyperbaric oxygen as salvage therapy for patients with 

idiopathic sensorineural sudden hearing loss, in comparison to other or no salvage therapy, relative to 

the received degree of hearing gain. 

Methods: A systematic review was performed where six relevant articles were found. A meta-analysis 

of the six articles was made, where the weighing is reported in a forest plot, done with the analysis 

method random effects-model. The review and meta-analysis was made in collaboration between the 

two authors. 

Results: Comparison between the HBO group and control group showed significant difference in 

favour of the HBO group (p = 0,01), however the heterogeneity was high (I2 = 82,494%). After 

stratification of athmospheric absolute pressure and session duration, the heterogeneity was lower for 

both groups. Comparison between HBO group and ITS group showed no significant difference (p = 

0,144). The strength of evidence was graded as insufficient for both comparisons. 

Conclusions: The results indicate that HBO as salvage therapy is better than no salvage therapy at all, 

but not better than ITS as salvage therapy. Using HBO as salvage therapy instead of primary 

treatment has benefits economically and is also logical considering the theory of different etiologies. 

Negative however is the known factor that time between debut of symptom and start of treatment 

affects the prognosis. More studies are needed within the subject that also examines subgroups within 

the population.  
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Inledning 
Idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning är en diagnos som utav namnet beskriver ett 

tillstånd vilket karaktäriseras av en plötsligt påkommen hörselnedsättning utan känd orsak. För 

ungefär en tredjedel av alla drabbade återgår hörseln helt inom relativt kort tid och ytterligare en 

tredjedel återfår delar av hörseln. Det finns flera teorier om etiologin bakom diagnosen och troligen 

kan individer ha olika orsaker till uppkomna symtom även om diagnosen blir densamma. Flera 

behandlingar är framtagna utifrån teorier om etiologi. I och med att orsaken till diagnosen är osäker 

och att få drabbas, är det svårt att hitta en behandling som kommer hjälpa samtliga patienter och 

överträffar den spontana självläkningen. Behandlingar har i forskning visat sig ge positiva resultat, 

men om dessa resultat beror på behandlingen eller om de beror på den spontana självläkningen är 

svårt att säga, likväl är det svårt att säga vilken behandling som fungerar bättre än andra. I forskning 

har man även beprövat att sätta in en sekundär behandling, så kallad salvage-behandling när den 

primära behandlingen har bedömts misslyckats. 

1. Bakgrund 
I kapitlet redogörs kort för hörselnedsättning. Vidare beskrivs idiopatisk sensorineural plötslig 

hörselnedsättning och hyperbar oxygen-behandling med en koppling mellan behandlingen och 

diagnosen. Senare beskrivs salvage-behandling och även detta i relation till plötslig hörselnedsättning. 

Avslutningsvis summeras ämnesområdet för att motivera studien. 

 

Hörselnedsättning 

Mosbys medical dictionary (n.d.) ger en bred definition av hörselnedsättning som en partiell eller hel 

förlust av hörselsinnets funktion. Ett vanligt sätt att klassificera hörselnedsättning är efter 

tonmedelvärden [TMV]. Enligt WHO (2015) definieras normal hörsel som hörtrösklar vid 25 dBHL 

eller bättre på båda öronen. De olika graderna av hörselnedsättning är enligt WHO (n.d.) är lätt (26-40 

dBHL), måttlig (41-60 dBHL), svår (61-80 dBHL) och grav (>80 dBHL). Hörselnedsättningar delas 

även in efter lokalisation. Vid konduktiv hörselnedsättning är skadan belägen i hörselgången, 

trumhinnan eller mellanörat och vid sensorineural hörselnedsättning är skadan belägen i koklean eller 

hörselnerven. Plötslig hörselnedsättning kan vara antingen konduktiv eller sensorineural och ha 

varierande grad. En konduktiv plötslig hörselnedsättning har oftast känd orsak och beror vanligast på 

trauma mot örat. Den vanligaste typen av hörselnedsättning och plötslig hörselnedsättning är 

sensorineural och vid plötslig sensorineural hörselnedsättning förekommer oftast ingen känd orsak. 

 

Idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning 

I detta avsnitt beskrivs definitionen av idiopatisk plötslig hörselnedsättning, samt prognos, 

associerade symtom, etiologi och behandling av den aktuella diagnosen. 

 

Definition  

Plötslig hörselnedsättning kan uppträda antingen konduktivt eller sensorineuralt och kan bland annat 

orsakas av trauma mot skallbenet och vestibulära schwannom. Även andra sjukdomar, exempelvis 

multipel skleros, kan orsaka plötsligt bortfall av hörseln. I majoriteten av fallen med sensorineural 

plötslig hörselnedsättning är etiologin okänd, då diagnostiserad som idiopatisk sensorineural plötslig 
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hörselnedsättning [ISPH]. Bland annat Hultcrantz et al. (2012) beskriver diagnosen ISPH som syftar 

på en plötslig och snabbt uppträdande hörselnedsättning. Insjuknandet kan ske på sekunder eller vara 

progredierande i upp till ett par dygn (ibid.). Enligt Strachler et al. (2012) är definitionen av diagnosen 

att hörselnedsättningen ska ha skett över maximalt 72 timmar, och i de audiometriska testerna ska 

man se en hörselnedsättning på minst 30 dB på minst 3 närliggande frekvenser. Personer i alla åldrar 

kan drabbas, men vanligast är det hos personer mellan 40 och 60 år (Hultcrantz et al., 2012). 

Hultcrantz et al. menar att incidensen anses vara ungefärligt 10 fall per 100 000 individer och år. Allra 

vanligast är att ISPH bara drabbar ena örat, vilket visas i Oh, Park, Lee, Shin och Choung (2007) som 

i sin studie analyserade 324 patienter vid Ajuo University Hospital i Korea och fann att 95,1% av 

dessa hade unilateral ISPH. På grund av att det oftast drabbar ett öra så använder man sig ofta av 

hörtrösklarna på det icke drabbade örat för att diagnosticera tillståndet, då tidigare audiogram är 

ovanligt förekommande (Strachler et al., 2012). 

 

Prognos 

Av de patienter som drabbas av ISPH har man uppmärksammat att en stor andel självläker och 

därmed återfår hörseln, åtminstone till hög grad. Mattox och Simmons (1977, refererad i Conlin & 

Parnes, 2007) rapporterade att 65% av undersökta patienter återhämtade sig spontant i någon grad 

oberoende av behandling. Mattox och Simmons fann heller ingen prognostisk skillnad mellan kön, 

detta i likhet med vad Byl (1984) rapporterade då han inte heller fann någon signifikant prognostisk 

skillnad mellan könen. För olika åldersgrupper förekom en liten skillnad hos de allra äldsta där sämre 

återhämtning uppmärksammades (ibid.). Byl skriver även att bättre återhämtning setts hos de som 

snabbt efter att symtomen visat sig sökt vård och fått behandling. Hultcrantz och Nosrati-Zarenoe 

(2015) fann i sin undersökning att det som var signifikant sämre för prognosen var högre ålder vid 

debuten av den plötsliga hörselnedsättningen och associerad yrsel. Mattox och Simmons (1977, 

refererad i Conlin & Parnes, 2007) fann att av de patienter som återfått hörsel hade en stor del upplevt 

detta inom 14 dagars tid, varav flera återfick den inom de närmsta dagarna efter symtomdebut. De 

fann även att patienter med försämrad bashörsel hade bättre återhämtningsprognos än patienter med 

nedsättning i de höga frekvenserna. 

 

Associerade symtom 

Hos de som drabbas av ISPH finns vissa vanligt associerade symptom utöver hörselnedsättning. Det 

vanligast förekommande symtomet är tinnitus (Konstantina, Fildissis, Zyga & Baltopoulos, 2015; 

Rauch et al., 2011), vilket ofta även medför tecken på depression och negativa tankar (Chen, Liang, 

Ou & Cai, 2013). Förutom detta är ISPH ofta associerat med yrsel och ostadighetskänsla av olika 

svårighetsgrad (Nakashima & Yanagita, 1993; Rauch et al., 2011). Det är även vanligt att patienterna 

upplever en känsla av lock eller uppfyllnad i det drabbade örat (Rauch et al., 2011; Strachler et al., 

2012). 

 

Etiologi 

Det finns ett antal teorier som försöker förklara troliga orsaker till ISPH. Dessa är bland andra 

viruspåverkan som drabbar koklean eller hörselnerven (Byl, 1984; Merchant, Durand & Adams, 

2008), och autoimmuna mekanismer vilken är en teori föreslagen först av McCabe (1979). En annan 

teori om förklaring till plötslig sensorineural hörselnedsättning är runda-fönster-ruptur, vilken 

formulerades av Simmons (1968, refererad i Goodhill, 1976). Med detta i grunden utvecklade 

Goodhill en teori om att det kan handla om intra-labyrintär membranruptur (1971, refererad i 

Goodhill, 1976). 
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Ytterligare en möjlig teori till uppkomsten av ISPH är att det skulle bero på vaskulära störningar som 

därmed rubbar blodtillförseln till innerörat (Byl, 1984). Blodtillförseln till koklean förses av två små 

terminalartärer. På grund av väldigt smal diameter av artärerna, samt frånvaron av alternativ 

blodförsörjning ser man att koklean är utsatt för vaskulär påverkan vid flertalet vaskulära störningar 

som kan leda till blockage (Kuhn, Heman-Ackah, Shaikh & Roehm, 2011). I ett experiment på 

marsvin har man kunnat visa att cirkulatoriska störningar som påverkar blodflödet till koklean leder 

till lokal hypoxi, och man kunde även visa upp att denna syrebrist i innerörat medförde skador på 

hörselorganet och därmed även hörselnedsättning (Scheibe, Haupt & Baumgärtl, 1996). 

 

Kuhn et al. (2011) berättar hur vaskulära störningar kan ligga bakom en del fall av ISPH men inte 

rimligen kan förklara alla. När diagnosen enligt definition är utan känd orsak kan ISPH inom 

diagnosen förmodligen ha flertalet olika orsaker. Alltså har förmodligen inte alla inom patientgruppen 

med diagnosen en och samma etiologi. Detta försvårar ytterligare val av behandling och motivering 

till behandlingsrutiner. 

 

Behandling 

Den vanligaste behandlingen vid ISPH i Sverige är behandling med steroider (Nosrati-Zarenoe, 

2009), vilka vanligast ges oralt, men även kan injiceras intravenöst eller direkt in i mellanörat. 

Behandling med orala steroider har länge undersökts, och en av de första studier som fann stöd för 

detta var Wilson et al. (1980). De fann signifikanta skillnader mellan testgruppen som fick steroider i 

jämförelse med en kontrollgrupp som fick placebo. Denna studie har legat till grund för en stor del av 

den vidare forskningen, trots att studien av Wilson et al. har en metod och studiedesign vilka är 

kritiserade i bland annat Conlin och Parnes (2007). En senare studie som också undersökte orala 

steroider mot placebo fann inga signifikanta skillnader (Cinamon, Bendet & Kronenberg, 2001). Ho et 

al. (2004) undersökte skillnader mellan intratympanisk och oral steroidbehandling och fann 

signifikant skillnad till intratympanisk behandlings fördel. Vid behandling med intravenösa steroider 

fann man att större dos gav bättre prognos (Aoki, Takegoshi & Kikuchi, 2006). 

 

Fler behandlingar har testats för att undersöka vilken effekt de ger vid ISPH. Conlin och Parnes 

gjorde 2007 en systematisk litteraturstudie där de har analyserat ett antal av dessa olika behandlingar. 

Några exempel på behandlingar som har forskats på men där man inte rapporterat några signifikanta 

skillnader i resultaten är vasoaktiv behandling1, hemodilutionsbehandling2 och behandling med anti-

virala medel (Conlin & Parnes, 2007). Det visade sig också att studier på andra behandlingar ingick 

med resultat som var signifikant bättre för behandlingen, vilka var behandling med adderat 

magnesium och med adderade antioxidanter i form av vitamin E. Dessa studier är dock kritiserade på 

grund av olika delar i dess studiedesign (ibid.). Det finns även fler behandlingar som inte togs upp i 

Conlin och Parnes metaanalys. Bland annat har Mösges et al. (2009) undersökt effekten av att 

behandla patienter med ISPH med rheopheresis, en speciell blodfiltrering, utan att hitta några 

signifikanta resultat. Haubner, Rohrmeier, Koch, Vielsmeier, Strutz och Kleinjung (2012) har 

utvärderat möjligheten att utföra utforskande tympanotomi på patienter med misstänkt runda fönster-

ruptur, och funnit att ingreppet är relativt enkelt och ofarligt, men att det inte existerar något starkt 

samband mellan ISPH och runda fönster-rupturer. En ytterligare behandlingsmetod som verkar 

                                            
1 Vaskulärt påverkande läkemedel 
2 Utspädning av blodet 
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fungera enligt Nosrati-Zarenoe (2009) är att patienterna blir ordinerade vila antingen via 

sjukskrivning eller inskrivning på sjukhus, då man kunde se att patienter med ordinerad vila hade 

signifikant bättre återhämtning. 

 

En annan behandling som det har forskats på i relation till ISPH är hyperbar oxygenbehandling 

(HBO). Bland annats Toupuz, Yigit, Cinar och Seven (2004) har gjort en studie på detta ämne där de 

kunnat visat signifikanta skillnader i resultatet till fördel för behandlingen. Dock har denna studie 

blivit kritiserad på grund av dess studiedesign i metaanalysen av Conlin och Parnes (2007). Man har 

även kunnat se att tidigt insatt behandling med HBO ger signifikant bättre resultat tillsammans med 

konventionell behandling (Yildirim et al., 2013). 

 

Hyperbar oxygenbehandling 

En behandling som beprövats för ISPH vid misstänkt vaskulär påverkan är hyperbar 

oxygenbehandling [HBO]. Behandlingen bygger på teorin om att ISPH kan bero på ischemi i 

vävnaderna i koklean. Ischemi är en medicinsk term för när en vävnads blodtillförsel är otillräcklig 

för vävnadens behov, exempelvis orsakat av åderförkalkning. Detta leder till att det utsatta området 

drabbas av hypoxi (otillräcklig syretillförsel på vävnadsnivå) och kan vidare ge funktionsnedsättning i 

vävnaden. Det ämnade syftet med behandlingen är att motverka hypoxi i koklea genom att öka 

mättnaden av syre i hemoglobinet. Även plasman får insatt syre och höjd syremättnad, och kan 

därigenom förse blodförsörjningen till koklea med mer syre (Holy et al., 2011). HBO-behandling har 

använts för att behandla inneröreskador sedan 1970-talet (Lamm & Klimpel, 1971, refererad i Ergun 

Taşdöven, Derin, Yaprak & Özçağlar, 2016). 

  

Den vanligaste anledningen till att man behandlar en patient med HBO är om det förekommer lokal 

eller generell syrebrist i kroppens vävnader. Behandlingen går ut på att man får andas in ren syrgas 

under atmosfäriskt övertryck, vilket utförs i en tryckkammare (Kristiansson & Lind, u.å.). 

Anledningen till detta är att blodet ska kunna ta upp mer syre och därmed förse de hypoxi-drabbade 

vävnaderna med nödvändig mängd syre. När syrgasbehandlingen sker under övertryck har blodet 

möjlighet att ta upp mer syre än vad det kan göra vid normalt atmosfärstryck, vilket gör behandlingen 

mer effektiv (ibid.). Mer syre till de skadade vävnaderna motverkar då hypoxin. Upprepad behandling 

stimulerar även kärlnybildning och sårläkning i hypoxiska vävnader. Behandlingen med denna 

ämnade läkning används vanligast vid strålskador. En vanlig HBO-behandling består av 30-40 

tillfällen, där varje session pågår i ungefär två timmar, och kan upprepas 1-2 gånger per dag (ibid.). 

Trycknivån anges i Atmosfärers absoluttryck [ATA] (Latham, Hare & Neumeister, 2016). Enligt 

Leach, Rees och Wilmhurst (1998) bedöms HBO vara säkert när sessioner inte överstiger 120 minuter 

vid 3 ATA. Vid 3 ATA ökar andelen syre i blodplasman till en nivå där en stor del vävnader i 

kroppen kan få tillräckligt med syre via plasmans tillförsel. Leach et al. nämner även hur sessionstid 

kan variera mellan 40 och 300 minuter vid HBO. 

 

HBO-behandling påverkar via blodcirkulationen hela kroppen och är en relativt säker process. Det 

kan dock medföra vissa komplikationer. En observerad bi-effekt är reversibel närsynthet, vilket 

noterades bland annat av Palmquist, Philipson och Barr (1984) vid långvarig HBO-behandling. 

Mellanörat kan även drabbas av skador benämnda barotrauma. Barotrauma syftar på skador orsakade 

av tryckförändringar, exempelvis kan skador förekomma via tryckförändringar i mellanörat och 

indirekt innerörat, även om inneröreskador är mycket ovanliga följder av barotrauma. Barotrauma vid 
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HBO-behandling kan lätt preventeras med tryckutjämningsmetoder (Hamilton-Farrell &, 

Bhattacharyya, 2004) eller med tympanostomirör (Vrabec, Clements och Mader, 1988). 

 

Hadanny et al. (2016) gjorde en stor retrospektiv studie (n=2334) där de identifierade komplikationer 

av ISPH. De fann att den allra vanligaste komplikationen var barotrauma. Subjektiv barotrauma, 

såsom öronsmärta och sinussmärta, rapporterades hos 3,4% hos alla undersökta. Mellanöre-

barotrauma observerades via otoskopering hos 9,2% av undersökningspersonerna. Utav dessa 

genomgick 5% uni- eller bilateral tympanostomi. 1,5% upplevde yrsel eller svaghetskänsla. Desto 

ovanligare var det med patienter som drabbades av bröstsmärtor (0,9%), bihåle-smärta (0,7%), för 

lågt blodsocker (hos patienter med diabetes) (0,4%) dyspné (känsla av andningssvårigheter) (0,3%), 

temporära synskärpeförändringar (0,3%), klaustrofobi (0,3%) och allra ovanligast var kramper 

(0,2%). HBO-terapi avslutades i förtid hos 2,5% av de undersökta på grund av sido-effekter och 

barotrauma utgjorde ca hälften av dessa fallen (55%). 

 

HBO i Sverige 

I Sverige föreligger idag inga centrala riktlinjer för vård med HBO (Kristiansson & Lind, u.å.). 

Tryckkammare används för medicinsk behandling vid fem sjukhus. Dessa är Karolinska 

Universitetssjukhuset i Solna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Helsingborgs lasarett, 

Blekingesjukhuset i Karlskrona och NU-sjukvården i Uddevalla. Detta låga antal medför en risk för 

ojämlik vård och med fördel skulle alternativet finnas vid fler kliniker i Sverige (ibid.). Lind, Öhlén, 

Lindén, Eriksson och Frostell (2011) bedömer i sin fokusrapport från Stockholms Landsting att HBO 

inte ska användas som behandling vid ISPH på grund av bristande evidens. 

 

Evidens för HBO vid ISPH 

Bennet, Kertesz, Perleth, Yeung och Lehm (2012) sammanställde resultat från sju randomiserade 

studier som undersökte effekten av HBO-behandling vid ISPH. De sju studierna inkluderade 

sammanlagt 392 undersökta individer. Det sammanvägda resultatet delades upp i grupper med 

avseende på hur mycket hörtrösklarna förbättrades i procent sett till tonmedelvärde [TMV], varvid 

undersökningsgrupper jämfördes med kontrollgrupper. Sammanvägt resultat från de inkluderade 

studierna tydde på att när man eftersökte 50% förbättrad TMV fanns ingen signifikant skillnad mellan 

undersöknings- och kontrollgrupp. Däremot fann man en signifikant skillnad till 

undersökningsgruppers fördel när man undersökte 25% förbättrad TMV. Utöver det kunde 3 studier 

visa på en 20 dB bättre återhämtning för HBO-grupper i jämförelse med kontrollgrupper. Säkerheten 

för detta resultat bedömdes dock som svagt och resultatet bör tolkas med försiktighet (ibid.). De 

inkluderade studierna bedömdes dock vara av generellt låg kvalitet och problem noterades med 

studiernas låga deltagarantal. Få studier använde blindning och då HBO-behandlingarna varierade i 

antal sessioner och tid kunde den sammanvägda evidensen inte bedömas som tillräcklig (ibid.). 

 

Prognostiska faktorers inverkan på HBO vid ISPH 

I en retrospektiv studie studerade Hosokawa, Sugiyama, Takahashi, Takebayashi och Mineta (2017) 

prognostiska faktorer hos 334 patienter vars ISPH behandlats med HBO-behandling och intravenösa 

steroider. De jämförde patientgrupper som fått behandling inom 0-7, 7-14 och 14-21 dagar efter 

uppvisade symtom, två åldersgrupper var definierade yngre eller äldre än 60 år, en grupp med 

patienter som rapporterat yrsel samt en grupp med diabetes. Det fanns signifikant bättre återhämtning 

hos de som fick behandling inom 7 dagar än de som fått insatt behandling senare än 7 dagar. 

Signifikanta skillnader förekom mellan åldersgrupperna varav gruppen yngre än 60 hade signifikant 
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bättre återhämtningsgrad än gruppen äldre än 60. För övriga grupper iakttogs inga signifikanta 

skillnader. 

 

Salvage-behandling 

HBO-behandling har beprövats i forskning och i klinisk verksamhet både som standardbehandling 

och kompletterande behandling, men behandlingen förekommer även som så kallad salvage-

behandling i forskning. Salvage är ett engelskt ord som betyder att rädda något från fara. Inom 

medicinen beskrivs salvage-behandling som en sista behandling som prövas efter att tidigare 

behandlingar inte fått någon effekt på patienten (MedicineNet.com, 2016). Dock är definitionen något 

oklar då det ibland även används som beskrivning av den sekundära formen av behandling (Hoffman 

& Mulcahy, 2007). Det som gäller gemensamt för definitionerna är att någon form av 

standardbehandling har använts för patienterna utan att ge någon effekt, och behandlingen som sedan 

används är alltså salvage-behandlingen. Salvage-begreppet används veterligen inte inom 

hörselvetenskap i Sverige, men används i detta examensarbete då det förekommer inom 

hörselvetenskap i engelskspråkig forskningslitteratur.  

 

Salvage-behandling vid ISPH 

Anledningen till att man vill använda salvage-behandling vid ISPH är att de behandlingar man hittills 

har prövat inte kunnat visa på full effekt för alla patienter. Att behandla patienterna med steroider är 

det vanligast förekommande idag, men i studier har man kunnat se att även om vissa av patienternas 

hörsel återställs helt, så finns det även de som inte blir hjälpta alls (Parnes, Sun & Freeman, 1999). 

Man har tidigare testat att använda intratympaniska steroider [ITS] som salvage-behandling för de 

patienter som inte uppnått effekt av orala eller intravenösa steroider (Li et al., 2011; Lee, Park, Lee, 

Park & Lee, 2010). Li et al. fann att 9 av 24 undersökta personer fick en hörtröskelförbättring över 10 

dB efter salvage-behandling med ITS, och fann en skillnad mellan denna grupp och en kontrollgrupp 

som inte fick ta del av salvage-behandlingen. Lee et al. fann att 20% av patienterna med svår eller 

grav hörselnedsättning fick hel eller delvis hjälp av salvage-behandling med intratymapiska steroider, 

och fann en signifikant skillnad som tyder på att personer med svår hörselnedsättning får bättre hjälp 

av behandlingen är de med grav hörselnedsättning. Befintliga risker med denna behandling är att 

patienten kan drabbas av yrsel och tinnitus, oftast temporärt, samt finns en risk för att permanent 

perforera trumhinnan. På grund av att inga överväldigande resultat föreligger för denna typ av 

salvage-behandling fortsätter forskningen att undersöka andra metoder för salvage-behandling vid 

ISPH, och en av dessa är salvage-behandling med HBO. 

 

Summering och problemmotivering 

ISPH är enligt sin definition utan känd etiologi. Förmodligen kan individer inom patientgruppen ha 

olika bakomliggande orsaker till sin hörselnedsättning, vilket än mer försvårar val av behandling och 

grund för behandlingsrutiner för diagnosen. På grund av detta är det av stor vikt att forska mer kring 

olika behandlingsmetoder vid tillståndet, då olika behandlingar kan fungera för olika individer. 

 

HBO-behandling är som nämnt ovan en beprövad behandling vid ISPH i både forskning och klinisk 

verksamhet. Teorin till varför det används när hörselnedsättningen är idiopatisk är att det kan finnas 

oupptäckta vaskulära störningar som leder till ischemi och därigenom till hypoxi och nedsatt funktion 

i innerörat. Man har kunnat se att behandlingen hjälper för vissa av patienterna, men inte alls för 

andra, vilket stödjer teorin om att ISPH har olika bakomliggande orsaker. HBO är dock en relativt 
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krävande behandlingsform. Det kräver både mycket sjukvårdspersonal och dyr utrustning, samt 

kräver det mycket av patienten i form av tid och engagemang. Att därför använda denna behandling 

som standard kan verka överdrivet, då det inte förekommer tillräckligt med evidens för detta. 

 

Inom klinisk verksamhet har man använt HBO-behandling på olika sätt för patienter med ISPH. Dels 

har man använt det som en del av standardbehandlingen som sätts in direkt när patienten uppvisat 

symtom för ISPH, men även som salvage-behandling en tid efter att standardbehandling bestående av 

andra behandlingsmetoder inte visat ge patienten någon effekt. Att använda HBO som salvage-

behandling skulle i teorin kunna vara effektivt på så sätt att man genom standardbehandling med 

bland annat steroider uteslutit en annan antagen etiologi. Chansen är då större att de patienter som 

genomgår HBO-behandlingen faktiskt har en vaskulär påverkan och får hjälp av HBO. Detta gör 

också att färre patienter behöver genomgå denna krävande behandling i onödan. 

 

Med anledning av detta finns det utrymme för att utforska den existerande evidensen kring hur väl 

HBO fungerar som salvage-behandling för patienter med ISPH. 

2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka befintlig evidens för hyperbar oxygenbehandling som salvage-

behandling för patienter med idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning, i jämförelse med 

annan eller ingen salvage-behandling, i förhållande till i vilken grad hörtröskelförbättring sker. 

3. Metod 
Metoden för denna studie är en systematisk litteraturstudie. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2014) menar att en litteraturstudie är ett sätt att få en översikt över den 

gemensamma evidens som finns inom det aktuella området, och att litteraturstudien är systematisk är 

viktigt för att undvika att resultaten blir godtyckliga eller slumpmässiga. För denna studie vill vi se 

vart forskningen kring ämnet HBO som salvage-behandling för ISPH är idag och se vart resultaten 

pekar, och därför blir metoden en systematisk litteraturstudie med metaanalys. 

 

I kapitlet beskrivs arbetet med att ta fram de artiklar som anses relevanta för att besvara syftet. Det 

börjar med att visa den aktuella problemformuleringen för att gå vidare till den genomförda 

testsökningen. Sedan beskrivs huvudsökningen följt av hur artiklarna och dess data har bearbetats, för 

att avslutas med etiska överväganden. 

 

Problemformulering 

Enligt SBU (2014) är grunden till en väl utförd systematisk litteraturstudie en strukturerad 

problemformulering, och för medicinska studier görs detta med fördel enligt PICO. Needleman 

(2003) beskriver PICO där varje bokstav står för en egen del i problemformuleringen. P står för den 

intressanta populationen eller problemet, I för den undersökta interventionen, C står för vad man 

använder i jämförelse till interventionen, och O är den del som beskriver hur utfallet ska mätas upp 
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(ibid.). För denna litteraturstudie har populationen avgränsats till personer med idiopatisk 

sensorineural plötslig hörselnedsättning, interventionen är hyperbar oxygenbehandling som salvage-

behandling, vilket kommer jämföras med annan typ av salvage-behandling eller avsaknad av salvage-

behandling, och måttet som används för att komma fram till detta är hörtröskelförbättring mätt i dB. 

Problemformuleringen lyder: 

Hur fungerar hyperbar oxygenbehandling som salvage-behandling i jämförelse med annan 

salvage-behandling eller ingen salvage-behandling för patienter med idiopatisk sensorineural 

plötslig hörselnedsättning i förhållande till i vilken grad hörtrösklarna förbättras? 

 

Testsökning 

Testsökningen för studien gjordes i databasen PubMed, vilket rekommenderas av SBU (2014). De 

använda sökorden var sudden hearing loss och hyperbaric oxygen, vilka kombinerades med den 

booleska operationen AND. Testsökningar gjordes också då sudden hearing loss kombinerades med 

alternativa uttryck för samma diagnos, som sudden deafness, sudden sensorineural hearing loss och 

idiopathic sudden hearing loss. Dessa sökord kombinerades med den booleska operationen OR 

och bildade därigenom ett block, dessa kombinerades sedan med hyperbaric oxygen. Avgränsningar 

gjordes med avseende på att endast ta med studier med publikationsdatum för tidigast 10 år sedan, 

och att studierna skulle vara gjorda på människor. Testsökningen genomfördes 7 februari 2017. 

 

Vid sökningen upptäcktes att stora systematiska litteraturstudier har gjorts på ämnet HBO vid ISPH 

tidigare, och utifrån detta fick syftet med denna undersökning definieras tydligare och smalnas av för 

att inte upprepa redan befintlig information. För att hitta en relevant inriktning på ämnet studerades 

resultaten från testsökningen översiktligt för att se vilken forskning som bedrivits på ämnet. Vid detta 

tillfälle uppmärksammades den forskning som gjorts på HBO som salvage-behandling, och utifrån 

detta kunde en frågeställning tas fram som syftade till att undersöka just detta. 

 

En viktig observation vid testsökningen var att sökmängden var relativt liten, vilket också stämmer 

överens med den väldigt specifika frågeställning som användes. Därifrån togs beslutet att i 

huvudsökningen behålla en bred sökstrategi för att fånga in så mycket av den relevanta forskningen 

som möjligt. Vid granskning av vanligt förekommande termer i titlar och indexeringsord gjordes 

tolkningen att de flesta artiklarna använde sig av liknande termer. Dessa termer bestod oftast av 

idiopathic sudden sensorineural hearing loss och hyperbaric oxygen therapy. En del studier använde 

sig av termen salvage therapy för att beskriva inriktningen på studien, men det förekom även termer 

som secondary treatment, refractory hearing loss och after failing primary treatment. 

 

Beslut togs om att både sökningen för population och intervention i huvudsökningen ska ske med 

hjälp av blocksökning, för att behålla den breda sökstrategin. Dessa två block skulle även kunna 

kombineras med ett block innehållande olika termer för salvage-behandling för att rikta in sökningen. 

Det har dock upptäckts att dessa kan benämnas på en rad olika sätt och att ringa in alla dessa vore ett 

stort arbete. Därför valdes det att inte använda ett sådant block vid huvudsökningen, utan att istället 

manuellt sålla bort desto fler irrelevanta artiklar. 

 

Huvudsökning 

I avsnittet beskrivs de inklusions- och exklusionskriterier som formulerats, vilka databaser som har 

använts vid sökningen samt vilka sökord som har tillämpats. Det tas även upp vilka kompletterande 
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sökmetoder som genomförts. Sökningarna i PubMed, CINAHL, Trip och Web of Science 

genomfördes 10 februari 2017. Sökningen i Scopus genomfördes 14 februari 2017. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

SBU (2014) anger de mest tillförlitliga studiedesignerna vid studier av en terapi/behandling. 

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) är mest pålitliga, men även kohortstudier med 

jämförelsegrupp samt fall-kontrollstudier med jämförelsegrupp är relevanta. Därför har ett 

inklusionskriterie med dessa studiedesigner valts. Ytterligare inklusionskriterier är att studierna ska 

behandla hyperbar oxygenbehandling som salvage-behandling vid ISPH, som är interventionen och 

populationen för undersökningen. Ett ytterligare inklusionskriterie är att studierna ska ha minst en 

jämförelsegrupp som får alternativ eller ingen behandling, vilket rekommenderas av SBU (2014). För 

att kunna uttala sig om effekten av HBO-behandling sätts ett inklusionskriterie att studierna ska 

redovisa den uppmätta hörtröskelförbättringen. För att studierna ska vara relevanta och möjliga att ta 

till sig så ställs även krav på att de är publicerade tidigast 2005 och är skrivna på engelska eller 

svenska. 

 

Inklusionskriterier: 

• Artiklarna ska behandla patienter med idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning. 

• Artiklarna ska behandla hyperbar oxygenbehandling som salvage-behandling.  

• Artiklarna ska redovisa hörtröskelförbättring i dB med medelvärde och standardavvikelse för 

undersökningsgrupp och jämförelsegrupp. 

• Artiklarna ska vara kontrollerade kohortstudier, fall-kontrollstudier eller randomiserade 

kontrollstudier.  

• Artiklarna ska ha minst en jämförelsegrupp så att resultatet av HBO-behandling kan jämföras. 

• Artiklarna ska vara skrivna på engelska eller svenska. 

• Artiklar ska vara publicerade tidigast 2005.  

• Artiklarnas studier ska ha genomgått etisk prövning. 

 

SBU (2014) redovisar riktlinjer för bortfall i studier. Vid mer än 30% bortfall i studien påverkas 

tillförlitligheten så mycket att studien bör exkluderas, varvid det fastställts ett exklusionskriterium i 

enlighet med detta gränsvärde. 

 

Exklusionskriterium: 

• Artiklar med internt bortfall större än 30%. 

 

Val av databaser 

För att hitta relevant evidens bör sökningen ske i vetenskapliga databaser, vilka innehåller artiklar 

publicerade i peer-reviewed tidsskrifter (Wong & Hickson, 2012). SBU (2014) menar att sökningen 

bör ske i minst 2 skilda databaser för att få tillräckligt med resultat. Databaser som enligt Wong & 

Hickson anses relevanta för området hörselvetenskap är PubMed, PsychINFO, CINAHL och Scopus. 

För denna sökning används alla dessa med undantag från PsychINFO som inte anses innehålla 

relevanta artiklar för det aktuella ämnet då den främst fokuserar på psykologi och beteendevetenskap. 

För att lyckas få en bred sökning och få med så många relevanta artiklar som möjligt beslutas det även 
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om att lägga till två ytterligare databaser, Trip och Web of Science, vilka rekommenderas inom ämnet 

hörselvetenskap av Örebro Universitetsbiblioteks hemsida (https://www.oru.se/ub/). 

 

CINAHL Plus är en omfattande databas med referenser till abstrakt och ofta fulltextartiklar inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. PubMed är en databas innehållande referenser till artiklar inom 

ämnesområdena för Arbetsterapi, Biomedicin, Folkhälsovetenskap, Medicin, Omvårdnadsvetenskap, 

Psykologi och Hörselvetenskap. Scopus är framförallt en referensdatabas med citeringsindex som 

täcker flera ämnesområden. Trip är en fri söktjänst för evidensbaserade och fritt tillgängliga resurser 

som systematiska översikter, kliniska riktlinjer och originalartiklar inom ämnesområdena Arbetsterapi 

och Medicin. Web Of Science är en internationellt omfattande bibliografisk databas bestående av flera 

citeringsindex. Citeringsdatabaserna och databaserna är ämnesövergripande. 

 

Sökord 

Som rapporterat vid testsökningen så beslutades det att behålla en bred sökning, genom att endast 

använda sökord för ISPH och HBO. Enligt SBU (2014) bör man vara beredd på att sökstrategierna 

kan se något olika ut beroende på databas. Detta beror bland annat på att vissa databaser använder sig 

av indexeringsord i högre utsträckning än andra, och dessa indexeringsord kan även skilja sig åt 

mellan olika databaser. Vid en bred sökning är det fördelaktigt att kombinera både fritextord och 

indexeringsord för att inte gå miste om relevanta träffar (ibid.). De olika sökstrategierna beror också 

på att databaserna har varierande möjligheter till att avgränsa sökningen, där Trip var den enda 

databasen som inte hade denna möjlighet. Gemensamt för sökningarna i alla fem databaser var att de 

bestod av två block, ett för diagnosen ISPH och ett för behandlingen HBO, vilka presenteras i tabell 

3.1. Sökningarna var något annorlunda utformade beroende på databas, där det bland annat 

kombinerades med befintliga indexeringsord. I de databaser där avgränsningar kunde göras gjordes 

detta främst efter publiceringsår och språk. En översikt av sökningarna i de olika databaserna visas i 

tabell 3.2. 

 

Tabell 3.1 Sökblock, kombinerade sökord som används till blocksökning i databaserna 
Block Sökord 

1 (sudden hearing loss OR sudden deafness OR sudden sensorineural hearing loss OR sudden sensorineural deafness OR 

sensorineural sudden hearing loss OR sensorineural sudden deafness OR idiopathic sudden hearing loss OR idiopathic sudden 

deafness OR idiopathic sensorineural sudden hearing loss OR idiopathic sensorineural sudden deafness OR idiopathic sudden 
sensorineural hearing loss OR idiopathic sudden sensorineural deafness) 

 

2 ((hyperbar* AND oxygen*) OR (hyperbar* AND oxygen* AND therapy) OR (hyperbar* AND oxygen* AND therapies) OR 
(hyperbar* AND oxygen* AND treatment) OR (hyperbar* AND oxygen* AND treatments)) 

 

 

Kompletterande sökmetoder 

SBU (2014) beskriver att kompletterande sökningar kan göras efter den systematiska sökningen i 

databaserna. Detta kan bland annat göras genom att gå igenom de relevanta artiklarnas referenslistor 

för att hitta ytterligare relevanta artiklar. För denna litteraturstudie studerades referenslistor från 

samtliga artiklar som inkluderades efter sållning av titlar och abstrakt för att undersöka om relevanta 

studier kunde ha missats i databassökningen. Vid denna granskning kunde ytterligare en relevant 

artikel hittas som togs med i den vidare analysen. 

 

 

 

https://www.oru.se/ub/
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Tabell 3.2 Databassökning, översikt av sökningar och avgränsningar i databaserna 
Databas Sökning Avgränsningar Antal träffar 

PubMed (1 OR hearing loss, sudden[MeSH Terms] OR Deafness, 

Sudden[MESH]) AND (2 OR (hyperbaric[All Fields] AND 
(oxygen[MeSH Terms] OR oxygen[Text Word]))) 

Språk: Engelska och Svenska. 

Publiceringsdatum: 2005-01-01 - 
2017-12-31. 

Studier gjorda på människor. 

83 

CINAHL 1 AND (2 OR (MM "Hyperbaric Oxygenation)) Språk: Engelska. 
Publiceringsdatum: 2005-2017. 

33 

Scopus 1* AND 2  

 

Språk: Engelska. 

Publiceringsdatum: 2005-2017. 
Studier gjorda på människor. 

Exkluderade studiedesigner: Reviews 

och Case reports. 

175 

Trip 1 AND 2 - 

 

73 

Web of 
Science 

1 AND 2 Språk: Engelska. 
Publiceringsdatum: 2005-2017. 

Exkluderade studiedesigner: Letter 

och Review. 

82 

*I block 1 kombinerades varje ord inom sökningen med AND: (sudden AND hearing AND loss) OR... 
 

Bearbetning av artiklar 

Avsnittet innehåller redogörelse av hur relevansgranskning och kvalitetsbedömning har genomförts. 

Vidare beskrivs dataextraktionen och bearbetningen av datan, samt den avslutande 

evidensbedömningen. 

 

Relevansgranskning 

Enligt SBU (2014) går relevansbedömningen ut på att artiklarna som påträffas i databassökningen ska 

granskas utifrån de uppsatta inklusions- och exklusionskriterierna. Relevansbedömningen görs i två 

steg, där det första steget är en sållning utifrån titlar och abstrakt och det andra steget är en bedömning 

av artiklarna i fulltext (ibid.). 

 

Relevansgranskningen av artiklarna gjordes i samarbete mellan de två författarna. Resultaten från 

varje databas sållades efter titlar och abstrakt och i denna process exkluderades ett stort antal av de 

artiklar som påträffats vid sökningen. Den manuella sållningen blev omfattande, vilket var väntat på 

grund av den breda sökstrategin. En dubblettkontroll gjordes på de återstående artiklarna. Inför steg 

två av relevansbedömningen beställdes de artiklar som skulle läsas i fulltext. Samtliga artiklar lästes 

igenom av båda författarna för att avgöra studiernas relevans. Av elva beställda artiklar exkluderades 

sex stycken på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. 

 

Kvalitetsbedömning 

En kvalitetsgranskning av studierna bör göras för att undersöka om det föreligger risker för bias 

(SBU, 2014). Som riktlinje för att bedöma studiernas kvalitet användes SBUs granskningsmall “Mall 

för kvalitetsgranskning av observationsstudier” (ibid.), eftersom samtliga inkluderade artiklar var 

kohortstudier. Utifrån dessa mallar bedöms risken för selektions-, behandlings-, bedömnings-, 

bortfalls-, rapporterings- och intressekonfliktsbias. SBU rekommenderar att projektgruppen 

tillsammans tränar på kvalitetsbedömning en gång innan samtliga inkluderade studier granskas. 

 

För att kvalitetsbedömningen skulle göras på ett enhetligt sätt, gjordes en genomgång av alla 

bedömningskriterier gemensamt mellan författarna innan granskningen påbörjades. Alla slutgiltiga 

beslut om grad av risk för bias fattades i samstämmighet mellan författarna. En översikt av 
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inklusionsprocessen och studiekvalitet redovisas i figur 3.1. En sammanställning av samtliga artiklar 

lästa i fulltext samt bedömning utav dessa visas i artikelmatrisen i bilaga 1. 

 

Ingen av de inkluderade studierna bedömdes ha låg studiekvalitet. Dock förelåg hög risk för enskilda 

bias hos vissa av studierna. Ohno et al. (2010) bedömdes ha hög risk för behandlingsbias då det fanns 

stor variation i hur lång tid som passerat från symtomdebut till påbörjad HBO-behandling, samt i antal 

HBO-sessioner som patienterna genomgått. Sammanfattande så bedömdes dock studien ha medelhög 

studiekvalitet och inkluderades därför i studien. Desloovere et al. (2006) bedömdes ha hög risk för 

selektionsbias då en av de interna grupperna hade en genomsnittligt mycket högre initial grad av 

hörselnedsättning. Studien bedömdes även ha hög risk för behandlingsbias då det fanns stora 

skillnader i antal HBO-sessioner och i uppföljningstid efter avslutad salvage-behandling. 

Sammanfattande bedöms dock studien vara av medelhög studiekvalitet och inkluderades därför i 

studien. Pezzoli et al. (2015) bedömdes ha hög risk för bortfallsbias då 20,7% av 

undersökningsgruppen (6 av 29) aldrig kom för uppföljande hörselmätning. Detta har i artikeln 

hanterats genom att exkludera dessa personer ur analysen. Sammanfattande bedömdes studien ha 

medelhög studiekvalitet och därför inkluderades även denna artikel. 

 

 
Figur 3.1 Flödesschema över inklusionsprocessen. 
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Dataextraktion 

Båda författarna har gemensamt extraherat data från inkluderade studier i fulltext. Den primära datan 

bestod av hörtröskelförbättring uttryckt i TMV med tillhörande centralmått och spridningsmått. Viktig 

data var även uppgifter om de undersökta patienterna som ålder, kön och grad av initial 

hörselnedsättning. 

 

Bearbetning av data 

Analysen gjordes i form av en sammanvägning av resultaten med hjälp av en forest plot och metoden 

random effects-model [REM]. I en forest plot visas uppskattad effekt och konfidensintervall för 

individuella studier och för sammanvägt resultat (gemensam effekt och gemensamt konfidensintervall 

för studierna), samt ofta ett värde för heterogenitet mellan studierna. Varje enskild studies “vikt” visas 

med ett block vars storlek anger hur stor del av det sammanvägda resultatet studien utgör, vikten kan 

till exempel bero på studiestorlek. Blockets position representerar den enskilda studiens medelvärde. 

Den tillhörande horisontella linjen syftar till den enskilda studiens konfidensintervall. Den 

sammanvägda effekten visas på samma sätt men i en diamantformad symbol (Higgins & Green, 2011; 

SBU, 2014) där det sammanvägda resultatets konfidensintervall kan symboliseras med diamantens 

bredd istället för med linjer. 

 

Att göra en forest plot ger en bra översikt över studiernas individuella och sammanvägda resultat. Det 

visar även tydligt på vilken tyngd varje studie för med sig, och därför vilket resultat som väger tyngst 

i sammanvägningen (SBU, 2014). REM utgår ifrån att de olika studiernas deltagare inte tillhör samma 

population, vilket skulle tyda på att det föreligger en sann effekt för varje population, istället för en 

gemensam sann effekt. Metoden lämpar sig att använda för studier på små och avvikande grupper 

(ibid.). Detta passar den undersökta populationen då ISPH per definition är av okänd orsak och 

troligtvis förekommer det flera bakomliggande orsaker till tillståndet, vilket gör att man inte kan anta 

att det finns en gemensam sann effekt för hela populationen. 

 

För att tolka samstämmighet och heterogenitet studierna emellan så används kvantifierande mått för 

heterogenitet utvecklade av Cochrane Collaboration (Higgins, Thompson, Deeks, Altman, 2003). 

Måttet benämns I2 och förklarar hur stor del av studiernas variationer som inte kan antas bero på 

slumpen. För bedömning av heterogenitet användes tumregel från SBU (2014) vilka anger låg 

heterogenitet = 0,25, måttlig heterogenitet = 0,50 och hög heterogenitet = 0,75. Dessa är att jämföra 

med Cochranes egna tumregler för heterogenitet,. och Måttet anges ofta i procent istället för i 

decimalform, vilket även kommer användas i detta examensarbete. 

 

Två forest plots producerades i OpenMeta [Analyst] for Windows 8 från Brown university School of 

Public Health (Brown university, u.å.) för att sammanställa resultaten från de 6 inkluderade studier 

som behandlade HBO som salvage-behandling. Då studierna jämfört HBO med ITS och 

kontrollgrupp respektive, bedömdes studiernas upplägg vara för heterogena och resultaten ej lämpliga 

att sammanväga i en gemensam forest plot, varvid de redovisas i två olika diagram. Det använda 

utfallsmåttet i sammanvägningen var genomsnittlig hörtröskelförbättring (Mean Hearing Gain, MHG) 

efter avslutad salvage-behandling. 

 

Evidensbedömning 

En evidensgradering görs i slutet av analysen för att bedöma styrkan av det samlade vetenskapliga 

underlaget. Ett utbrett system som med fördel används för detta syfte är Grading of Recommendations 
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Assessment, Development, and Evaluation [GRADE ](Guyatt et al., 2011). GRADE är ett system 

med syfte att bedöma styrkan av den sammanvägda evidensen i en systematisk översikt som främst är 

inriktad på medicinska interventioner (ibid.). SBU (2014) använder sig av GRADE och har utvecklat 

egna riktlinjer för hur denna bör följas. Enligt SBU bygger GRADE på en skala som sträcker sig från 

starkt (), måttligt starkt (○) och begränsat (○○) till otillräckligt (○○○). 

Graderingen utgår från studiedesign men kan sedan korrigeras utifrån åtta kriterier antingen uppåt 

eller nedåt på skalan. Den samlade evidensen bedömdes för denna studie efter SBUs riktlinjer för 

GRADE. 

 

Etiska överväganden 

Vid etiskt övervägande i denna studie har det enbart valts att inkludera artiklar i analysen som är 

etiskt granskade och bedömda av en lokal eller nationell etikkommitté eller utifrån internationella 

riktlinjer. Artiklarna beskrev den etiska granskningen löpande i texten, alternativt förekom riktlinjer 

för etikprövning hos tidskrifterna i vilka artiklarna var publicerade. För en litteraturstudie är det ej 

tillämpligt att inkludera fler etiska överväganden då studien i sig inte behandlar människor eller 

konfidentiella uppgifter. De resultat som arbetet kommer redovisa är enbart en sammanvägning av de 

inkluderade artiklarna i översikten, och därför användes kravet att dessa studier måste ha behandlat 

sina undersökningspersoner och uppgifter på ett etiskt korrekt sätt. 

4. Resultat 
I detta kapitel redovisas extraherad data från de sex inkluderade artiklarna. Inledningsvis visas tabeller 

med översikt över de olika artiklarnas population, urval och behandlings- och mätmetod. Vidare 

uppvisas det sammanvägda resultatet och dess analys. Slutligen redogörs det för den sammanvägda 

evidensstyrkan.  

 

Den enda jämförelseintervention till HBO som behandlades i inkluderade artiklar var ITS. 

 

Översikt av artiklar 

En fullständig översikt över de inkluderade studiernas design, undersökta grupper och resultat 

redovisas i bilaga 2. För att på ett överskådligt sätt kunna jämföra de olika artiklarna utifrån 

population, urval och metod har tabeller utformats över detta. För studiernas beskrivning av sin 

undersökta population (tabell 4.1) ses det att fem av sex inkluderade studier redovisar sin definition 

av ISPH, alltså de kriterier som de undersökta patienterna skulle uppfylla för att deras 

hörselnedsättning skulle klassas som ISPH. För dessa fem var definitionen identisk. Fem av sex 

studier redovisar även vilket gränsvärde för hörtröskelförbättring de använde sig av för att bedöma att 

primärbehandling ska ha misslyckats. Av de fem studier där detta rapporteras skiljer sig gränsvärdena 

något, alltså är de olika studiernas population inte längre identiska. För att diagnosen ISPH ska kunna 

sättas är det per definition så att etiologin är okänd. De exklusionskriterier som redovisas i fem av sex 

artiklar handlar i hög utsträckning om möjliga orsaker till hörselnedsättningen. 
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Tabell 4.1 Undersökt population i artiklarna 
Författare, år Definition av ISPH Kriterium för misslyckad 

standardbehandling 

(hörtröskelförbättring) 

Exklusionskriterier 

Desloovere et 
al., 2006 

Rapporteras ej <10 dB Rapporteras ej 

Gülüstan et 

al., 2016 

Minst 30 dB, minst 3 

närliggande frekvenser, 
3 dagar. 

<20 dB Yngre än 18 eller bilateral hns 

Ohno et al., 

2010 

Minst 30 dB, minst 3 

närliggande frekvenser, 
3 dagar. 

Rapporteras ej Vestibulära schwannom 

Pezzoli et al., 

2016 

Minst 30 dB, minst 3 

närliggande frekvenser, 

3 dagar. 

≤10 dB Fluktuerande hns eller akustikusneurinom 

Psillas et al., 

2015 

Minst 30 dB, minst 3 

närliggande frekvenser, 
3 dagar. 

≤10 dB Retrokokleär påverkan, akustiskt trauma, 

öroninflammation, Méniere´s sjukdom eller 
användning av ototoxiska läkemedel 

Yang et al., 

2013 

Minst 30 dB, minst 3 

närliggande frekvenser, 
3 dagar. 

≤10 dB Känd orsak, rertokokleär påverkan, infektion, 

autoimmuna sjukdommar eller bilateral hns 

ISPH = Idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning; Hns = Hörselnedsättning. 

  

I tabell 4.2, tabell 4.3 och figur 4.1 har Desloovere et al. (2006) delats upp i två grupper då studien 

inkluderade två HBO-grupper, en som genomgått behandling vid 1,5 ATA och en som genomgått 

behandling vid 2,5 ATA. De hänvisas till som Desloovere et al., 2006 och Desloovere et al., 2006 2 

respektive och står i relation till samma kontrollgrupp. I tabell 4.2 redovisas endast två studerade 

grupper ur Yang et al. (2013). Studien hade flera grupper, en kontrollgrupp, en ITS-grupp, en HBO-

grupp och en grupp som genomgick både HBO och ITS. Studiens resultat från kontrollgruppen och 

den kombinerade gruppen redovisas ej på grund av att medelvärde och standardavvikelse inte 

redovisades för kontrollgruppen och den kombinerade gruppen för att man där inte kan uttala sig om 

effekten av HBO enskilt. Därför står ITS-gruppen som jämförelsegrupp till HBO-gruppen vid 

redovisning av Yang et al. (2013). 

 

Vid en översikt av artiklarnas undersökningsgrupper (tabell 4.2) ses det att inga stora skillnader 

förekommer mellan undersöknings- och jämförelsegrupp med avseende på kön eller ålder. För 

jämförelse mellan samma grupper med avseende på initial grad av hörselnedsättning förekommer en 

signifikant skillnad i Desloovere et al., 2006 2, där HBO-gruppen hade sämre initial grad av 

hörselnedsättning än kontrollgruppen. För övrigt fanns inga signifikanta skillnader i initial grad av 

hörselnedsättning. Vid jämförelse mellan artiklarna syns i översikten inga stora skillnader i 

könsfördelning eller ålder mellan urvalen. Vid initial grad av hörselnedsättning sticker Desloovere et 

al., 2006 ut med låga medelvärden i både HBO- och kontrollgrupp, samma sak gäller för 

kontrollgruppen i Desloovere et al., 2006 2. 

 

Tid från symtomdebut till insatt behandling rapporterades på väldigt olika sätt i de inkluderade 

studierna. En del av artiklarna rapporterade tid från debut till start av primärbehandling och en del 

rapporterade tid från debut till start av salvage-behandling. Artiklarna redovisar även detta med hjälp 

av olika spridningsmått. På grund av detta beslutades det att inte inkludera denna information i 

tabellen, då den bedömdes vara mer förvirrande än givande för översikten av 

undersökningsgruppernas karaktäristik. 
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Tabell 4.2 Karaktäristik av artiklarnas undersökningsgrupper 
Författare, år Andel 

kvinnor  

 
Ålder 

 m (s) 

 
Initial TMV i dBHL 

m (s) 

 

 
HBO- 

grupp 

Kontroll- 

grupp 

HBO- 

grupp 

Kontroll- 

grupp 

HBO- 

grupp 

Kontroll- 

grupp 

Desloovere et 
al., 2006  

54% 52% 44 (12-71**) 40 (10-89**) 32,3 (27,8) 32,5 (26,3) 

Desloovere et 

al., 2006 2 

52% 52% 50 (12-80**) 40 (10-89**) 76 (27,5) 32,5 (26,3)p 

Gülüstan et al., 

2016 

59,30% 40%* 45,74 (14,87) 38,73 (14,46)* 71,47 (25,32) 60,59 (22,75)*, *** 

Ohno et al., 
2010 

43,80% 56,80% 46,5 (13,5) 51,8 (17) 63,8 (21,9) 57,4 (23,6) 

Pezzoli et al., 

2015 

30,40% 47,60% 47,3 (13,7) 54,5 (13,1) 72,3 (27,6) 61 (20,8) 

Psillas et al., 

2015 

60% 56,70% 45,4 (19,3) 51,0 (17,6) 68,3 (24) 70,5 (21) 

Yang et al., 
2015 

55,70% 50%* 49,36 (15,59) 49,71, (15,43)* 86,02 (23,37) 94,64 (15,14)* 

p Signifikant skillnad p<0,05 *Resultat för jämförd ITS-grupp **Spridning redovisas endast i variationsvidd ***TMV anges bara innan 

påbörjad salvage-behandling. TMV = Tonmedelvärde; HBO = Hyperbar oxygen; ITS = Intratympaniska steroider. 
 

I översikten över artiklarnas metoder (tabell 4.3) ses att variationer förekommer vid flera aspekter. 

Standardbehandling bestod oftast av ensam steroidbehandling intravenöst men det förekom även orala 

steroider och varierande komplement till steroiderna. För HBO som salvage-behandling varierade 

behandlingarna i antal sessioner, sessionernas duration och under vilket tryck patienterna 

behandlades. För antal genomförda sessioner förekom även skillnader då fyra av studierna hade ett 

fast antal sessioner som samtliga undersökningspersoner genomförde, medan i två av studierna 

varierade antalet sessioner även inom undersökningsgruppen. Vid rapportering av sessionernas 

duration fanns skillnader i hur detaljerad informationen var, då en del rapporterade exakt tid för 

kompression, avkompression och paus, medan andra endast gav en sammanslagen tid för sessionen. 

Även vilket TMV som användes för bedömningen av hörtröskelförbättring varierade mellan 

studierna. 

 

Tabell 4.3 Redovisning av artiklarnas metod vid HBO-behandling och mätning 
Författare, år Standardbehandling Antal 

sessioner 

HBO 

Sessionernas längd 

(min) 

Atmosfärers 

absoluttryck 

(ATA) 

Frekvenser för 

beräknat TMV 

(kHz) 

Desloovere et 

al., 2006 

Intravenösa steroider, 

hydroxietylstärkelse och 
pentoxifyllin i 10-14 dagar. 

m=14 (7-28)  75 

(inkl. 15 min 
kompression, 15 min 

avkompression)  

1,5 0.5, 1, 2, 4 

Desloovere et 
al., 2006 2 

Intravenösa steroider, 
hydroxietylstärkelse och 

pentoxifyllin i 10-14 dagar. 

m=13 (9-32) 95 
(inkl. 15 min 

kompression, 10 min 

avkompression) 

2,5 0.5, 1, 2, 4 

Gülüstan et 

al., 2016 

Steroider intravenöst i 1 dag, 

orala steroider i 14 dagar. 

21 120 2,5 0.5, 1, 2, 4 

Ohno et al., 
2010 

Kortikosteroider intravenöst 
eller oralt + vitaminer 

(ospecificerad) samt 

adenosintrifosfat. 

m=13 (4-43) 60 2 0.25, 0.5, 
 1, 2, 4 

Pezzoli et al,. 

2015 

Steroider intravenöst i 6 dagar  

och orala steroider i 7 dagar. 

15 90 

(inkl.12 min 

kompressionstid, 3 min 
paus, 15 min 

avkompression) 

2,5 0.25, 0.5, 1, 

 2, 3, 4, 6, 8 

Psillas et al., 
2015 

Intravenösa steroider i 10 dagar, 
kombinerat med 

vasodilutionsbehandling i 7 

dagar. 

15 85 
(inkl. 5 min paus) 

2,2 0.25, 0.5, 1, 
 2, 4, 8 

Yang et al,. 

2013 

Intravenösa steroider, orala 

steroider, röntgentät kontrast och 

plasma-expander, i 5 dagar. 

10 120 2,5 0.5, 1, 2, 4  

HBO = Hyperbar oxygen; TMV = Tonmedelvärde. 
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Analys 
Utav de sex inkluderade studierna undersökte två stycken HBO som salvage-behandling i jämförelse 

med ITS som salvage-behandling, och fyra stycken undersökte HBO som salvage-behandling i 

jämförelse med en kontrollgrupp som inte fått salvage-behandling, varav en studie undersökte två 

olika HBO-grupper i förhållande till samma kontrollgrupp (Desloovere et al., 2006). I figur 4.1 

redovisas sammanvägning av studier som jämfört HBO som salvage-behandling mot kontrollgrupp 

och i figur 4.2 redovisas studier som jämfört HBO och ITS som salvage-behandling. 

 

Det sammanvägda resultatet för jämförelse mellan HBO-grupp och kontrollgrupp (figur 4.1) visar att 

det finns en signifikant skillnad till HBO-gruppens fördel (p = 0,01). Heterogeniteten för denna analys 

är dock signifikant hög (I2 = 82,494%, p < 0,001), vilket innebär att det föreligger stora skillnader 

grupperna emellan. 

 

Vid vidare analys undersökte man heterogeniteten i subgrupper inom HBO- mot kontrollgrupp utifrån 

att ha delat upp studierna efter atmosfäriskt absoluttryck (≤2 och >2) och duration av sessionerna (≤80 

min och >80 min). I gruppen med lågt tryck och kort duration (subgrupp 1) ingick Desloovere et al. 

(2006) och Ohno et al. (2010), och i gruppen med högt tryck och lång duration (subgrupp 2) ingick 

Desloovere et al. (2006) 2, Pezzoli et al. (2015) och Psillas et al. (2015). Subgrupp 1 visade i denna 

analys en statistisk signifikant skillnad till HBO-gruppens fördel. För analysen av subgrupp 2 fanns 

inte längre en signifikant skillnad mellan HBO- och kontrollgrupp. För analysen av subgrupp 1 

var heterogeniteten inte längre hög eller signifikant (I2=20,258, p=0,263). Inte heller för analysen av 

subgrupp 2 var heterogeniteten hög eller signifikant (I2=14,039, p=0,312). 

 

Det sammanvägda resultatet för jämförelse mellan HBO-grupp och ITS-grupp visar bättre resultat för 

ITS-grupperna (figur 4.2). Denna skillnad var inte statistiskt signifikant (p=0,144).  

 

Evidensbedömning 

Evidensbedömningen av artiklarna gjordes där artiklarna delats upp efter vilka som jämfört HBO-

grupp med kontrollgrupp och de som jämfört HBO-grupp med ITS-grupp. För de artiklar som 

jämförde HBO-grupp med kontrollgrupp skattades den sammanvägda evidensen vara otillräcklig 

(tabell 4.4). Graderingen drogs ner på grund av brister i överensstämmelse och opreciserad data. Det 

fanns även skillnader i metod mellan studierna och de inkluderade artiklarna behandlade generellt 

små patientgrupper, men detta bedömdes inte vara tillräckligt allvarligt för att dra ner evidensen. De 

små undersökningsgrupperna gjorde det svårt att höja graderingen efter effektstorlek, och inga 

anledningar kunde hittas för att effekten skulle vara underskattad. Mellan studierna går det att se en 

tendens till att durationen av HBO-sessionerna och vilket tryck som använts har ett samband med 

utfallet i hörtröskelförbättring, dock är denna tendens för svag för att gradera upp den sammanvägda 

evidensen. 

 
Tabell 4.4 Sammanvägd evidens för artiklar som jämför HBO-grupp med kontrollgrupp 

Effektmått Studiedesign,  

Antal patienter 

(Antal studier) 

Sammanvägd 

medelvärdesskillnad av 

hörtröskelförbättring 

(min-max) 

Vetenskapligt 

underlag 

Kommentarer 

Hörtröskelförbättring vid 

HBO som salvage-
behandling 

Observationsstudier 

497 
(4) 

7,444 

(0,5-17,1) 

Otillräckligt 

○○○ 

Heterogenitet mellan grupperna (-

1) 
Små studier med skillnad i 

baslinjedata (-1) 

HBO = Hyperbar oxygen. 
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Författare 

Vikt 

År 

HBO-

grupp 

n  

HBO-

grupp 

m 

HBO-

grupp 

s 

Kontroll-

grupp      

n 

Kontroll-

grupp   

 m 

Kontroll-

grupp    

s 

MD 
Lägre KI-

gräns 

Högre KI-

gräns 

  

  
         

Desloovere 24.134% 2006 160 3,1 9,8 100 2,6 15 0,5 −2,809 3,809        
Desloovere 2 19.153% 2006 56 19,7 23,2 100 2,6 15 17,1 10,35 23,85        

Ohno 24.056% 2010 48 5,2 8,9 44 2 7,6 3,2 −0,174 6,574   
 

    
Pezzoli 17.361% 2015 23 15,6 15,3 21 5 11,4 10,6 2,671 18,529        
Psillas 15.295% 2015 15 12,1 18,4 30 2,7 3 9,4 0,027 18,773        

                               

                    

                    

Sammanvägd medelvärdesskillnad: 7,444. Nedre gräns: 1,776. Övre gräns: 13,111. SE=2,892, p=0,01           
Heterogenitet: p < 0.001,  

I^2 = 82,494%                 

                        Fördel Kontroll     Fördel HBO    

Figur 4.1 Forest plot med sammanvägt resultat över artiklar som jämför HBO-grupp med kontrollgrupp. 
HBO = Hyperbar oxygen; MD = Medelvärdesdifferens; KI = Konfidensintervall. 

 

 

 

Författare 

Vikt 

År 

 

HBO-

grupp  

n  

HBO-

grupp 

m 

HBO-

grupp 

s 

ITS-

grupp  

n 

ITS-

grupp  

m 

ITS-

grupp  

s 

MD 
Lägre KI-

gräns 

Högre 

KI-gräns 

 

        

Gülüstan ET 2016  27 1281 13,31 30 20,2 19,77 −7,39 −16,065 1,1285        

Yang ET 2013  22 17,39 18,2 35 18,87 21,66 −1,48 −11,936 8,976 
 

      

                                

                     

                     

Sammanvägd medelvärdesskillnad: -4,981. Nedre gräns: -11,657. Övre gräns: 1,696. SE=3,406. p=0,144          

Heterogenitet: p = 0,394                   

                         Fördel ITS       Fördel HBO   

Figur 4.2 Forest plot med sammanvägt resultat över artiklar som jämför HBO-grupp med ITS-grupp. 
HBO = Hyperbar oxygen; ITS = Intratympaniska steroider; MD = Medelvärdesdifferens; KI = Konfidensintervall; ET = Ej tillämpligt. 
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För artiklarna som jämfört HBO-grupp med ITS-grupp skattades den sammanvägda evidensen vara 

otillräcklig (tabell 4.5). Graderingen drogs ner på grund av opreciserade data, då den totala 

undersökta gruppen var otillräckligt stor och resultaten hade stora konfidensintervall. Mindre brister 

som inte bedömdes tillräckligt allvarliga för att sänka graderingen var skillnader i population och 

metod. På grund av de små urvalen kunde ingen höjning göras på grund av effektstorlek, och inte 

heller kunde några risker för underskattning av resultatet hittas. Då ingen av studierna undersökte dos-

responssamband, och inget samband kunde ses mellan de två studierna kunde inte graderingen höjas 

efter detta. 

 

Tabell 4.5 Sammanvägd evidens för artiklar som jämför HBO-grupp med ITS-grupp 
Effektmått Studiedesign,  

Antal patienter 

(Antal studier) 

Sammanvägd 

medelvärdeskillnad av 

hörtröskelförbättring 

(min-max) 

Vetenskapligt 

underlag 

Kommentarer 

Hörtröskelförbättring vid 
HBO eller ITS som 

salvage-behandling 

Observationsstudier 
114 

(2) 

-4,981  
(-7,39 - -1,48) 

Otillräckligt 

○○○ 

Små grupper med stora 
konfidensintervall i resultat (-1) 

 

HBO = Hyperbar oxygen; ITS = Intratympaniska steroider. 

5. Diskussion 
I kapitlet diskuteras fördelar och nackdelar samt eventuell problematik kring valda metoder i 

examensarbetet. Även den föreliggande studiens resultat och brister i detta diskuteras. Senare kopplas 

det föreliggande resultatet till kända teorier, och risk-nytta-perspektivet tas upp. Sist diskuteras vilken 

roll audionomen har för patientgruppen med ISPH. 

 

Metoddiskussion 

Metod för examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med metaanalys, vilket ansågs lämpligt 

för att besvara frågan om HBO är en fördelaktig metod som salvage-behandling vid ISPH. En 

experimentell studie i klinisk miljö vore även lämpligt för frågeställningen, men en väl utförd 

experimentell studie vore orealistisk att genomföra som examensarbete på C-nivå. Det hade även varit 

problematiskt att rekrytera ett tillräckligt antal undersökningspersoner till en experimentell studie då 

diagnosen ISPH är relativt ovanlig och bör behandlas direkt vid debut. HBO-behandling är också 

mycket resurskrävande och krävande för patienten själv samt kräver dyr utrustning, vilket är 

ytterligare en faktor som gör detta till en icke tillämpbar metod för denna typ av arbete. En 

systematisk litteraturstudie genomfördes istället för att sammanställa den aktuella relevanta evidensen 

som idag existerar inom ämnet. 

 

Vidare i detta avsnitt diskuteras den genomförda litteraturstudien och de metoder som tillämpats. 

Delar som diskuteras är testsökningen som gjordes i förberedelse för den slutliga litteratursökningen 

och de inklusions- och exklusionskriterier som formulerades. En diskussion förs också kring 

genomförandet av huvudsökningen, samt hur bearbetningen har gjorts av de funna artiklarna och den 

extraherade datan. 

 

Testsökning 

Testsökningen för det föreliggande examensarbetet genomfördes enbart i en av de senare använda 

databaserna (PubMed). Att endast använda en databas till detta syfte var dock något som 
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rekommenderades av SBU (2014). Det var med grund i de träffar som fanns vid testsökningen som 

studiens syfte riktade in sig på att undersöka HBO som salvage-behandling. En iakttagelse var att den 

databas där flest relevanta träffar påfanns var just den databas där testsökningen genomfördes (figur 

3.1). Det förekom även relevanta träffar i samtliga använda databaser, om även i mindre utsträckning. 

Med detta i grunden antas forskningsfrågan vara aktuell och inte enbart påverkad av träffarna i 

testsökningen.  

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriteriet rörande studiens undersökta population har enbart avgränsats till den aktuella 

diagnosen. Anledningen till att övriga avgränsningar inte gjordes för populationen är att gruppen 

patienter med ISPH redan är relativt liten, och att avgränsa detta efter exempelvis ålder skulle göra 

antalet artiklar mycket färre. Detta på grund av att artiklarnas undersökningspersoner har haft stora 

åldersvariationer, vilket troligen beror på problematiken i att rekrytera deltagare med diagnosen. 

 

Bland inklusionskriterierna för studien ingick även accepterade studiedesigner. Efter sökning 

upptäcktes att relevanta träffar enbart bestod av kohortstudier. Enligt inklusionskriterierna hade även 

RCT-studier och fall-kontrollstudier kunnat inkluderas. Vid vidare analys av den aktuella 

populationen och problemet kunde dessa studiedesigner dock ha uteslutits då en regelrätt RCT-studie 

är näst intill omöjlig att genomföra vid undersökning av ett plötsligt tillstånd som kräver relativt 

snabbt insatt behandling för bättre prognos, och en fall-kontrollstudie i huvudsak syftar till att jämföra 

personer i ett sjukt tillstånd med en kontrollgrupp av friska individer. Studiedesignerna valdes ändå att 

ha med för att undvika att studier som ansågs relevanta med dessa studiedesigner inte skulle sållas 

bort för lätt. 

 

Ett av de andra inklusionskriterierna behandlar att artiklarna bör jämföra HBO-gruppen med minst en 

annan grupp. Detta kriterium gjorde att flera av de artiklar som i steg 1 av relevansgranskningen 

ansågs relevanta sedan sållades ut (figur 3.1). De studier som inte hade någon jämförelsegrupp hade 

syftet att undersöka HBO som salvage-behandling, men använde sig endast av en grupp där alla fick 

liknande behandling. Samma studiers resultat syftade ofta på skillnader före och efter behandling och 

ansågs ej relevanta för denna studie, främst på grund av att man med denna metod inte kan utesluta att 

resultaten beror på någon annan faktor än just den undersökta behandlingen. En observation som 

gjordes var att samtliga relevanta träffar jämförde HBO-behandlingen med en kontrollgrupp eller med 

ITS som salvage-behandling. Ingen av träffarna jämförde HBO med någon annan salvage-behandling 

än just ITS, vilket i förekommande fall hade inkluderats enligt inklusionskriterierna. Anledningen till 

detta antogs vara att andra typer av salvage-behandling inte är utforskat i samma utsträckning som 

HBO och ITS. Utifrån träffarna ansågs det olämpligt att dra slutsatser om HBO i jämförelse med 

någon form av annan salvage-behandling. Istället formuleras slutsatser endast kring HBO i jämförelse 

med ITS som salvage-behandling. 

 

Inklusionskriteriet som kräver att hörtröskelförbättringen måste redovisas med medelvärde och 

standardavvikelse är utformat för att resultaten i ett senare skede ska kunna jämföras med varandra på 

ett adekvat sätt. För att besvara syftet hade kriteriet inte behövt vara begränsat till medelvärde och 

standardavvikelse, utan hade kunnat besvaras med hjälp av kategorier av hörtröskelförbättring eller 

andra former av rapporterat resultat. Dock ansågs det för examensarbetets slutgiltiga resultat viktigt 

att kunna sammanväga de inkluderade artiklarnas resultat, vilket endast kan genomföras om samtliga 

artiklar rapporterat samma typ av värden och mått. 
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Ett exklusionskriterium formulerades vilket syftade till att exkludera artiklar med bortfall högre än 

30%. Om detta kriterium var relevant att använda kan ifrågasättas då de flesta av de relevanta 

träffarna hade genomfört retrospektiva studier. Detta betydde i de flesta fall att man läst journaler eller 

anteckningar från patienter som tidigare fått behandling. Vid retrospektiva studier finns alltså 

möjligheten att endast välja ut de personer som fullföljt behandling och uppföljning, vilket gör risk för 

bortfall obefintligt. Kriteriet hölls ändå kvar på grund av de få artiklar som genomförts prospektivt 

och för att undvika inklusion av studier med för stora brister i sitt resultat. 

 

Huvudsökning 

För huvudsökningen användes fem olika databaser för att kunna redovisa resultat från en bred 

sökning. Det upptäcktes efter den färdiga sökningen att ett stort antal av de relevanta artiklarna 

existerade som dubbletter i flera av databaserna. Detta betyder att samma resultat kunde ha fåtts fram 

även med färre databaser inkluderade. Samtidigt visade den kompletterande sökningen i de relevanta 

artiklarnas referenslistor ytterligare en relevant träff. Delvis betyder detta att den kompletterande 

sökningen gav resultat, men även att den omfattande sökningen i databaserna inte fick med alla för 

ämnet relevanta artiklar. En aspekt av detta är att den aktuella forskningsfrågan sträcker sig långt in i 

det medicinska området, och inte till renodlad hörselvetenskap. Trots detta så användes endast de 

databaser som rekommenderades för just hörselvetenskap. Eventuellt hade ett annat eller bredare 

resultat kunnat tas fram om även databaser för rent medicinska ämnen använts i sökningen. I detta fall 

skulle man kunna tro att en större andel av de relevanta artiklarna fanns med direkt i 

databassökningen och därför inte upptäcktes i den senare kompletterande sökningen. Den troligaste 

orsaken till att den kompletterande sökningen gav resultat är att den artikel som då hittades inte ännu 

publicerats i tryckt form. Detta innebär att artikeln också är relativt nyskriven, och möjligen inte blivit 

indexerad av databaserna än. 

 

En annan aspekt av detta kan vara de använda sökorden och sökblocken. Om dessa är felaktigt 

formulerade blir också sökningens resultat felaktigt. För studien användes endast två sökblock med 

flera variationer av sökorden för population och intervention (tabell 3.1). Detta tillvägagångssätt bör 

ge en bred sökning där inte alltför stor del av de relevanta träffarna sållas bort. Dock kan sökord 

uteblivit på grund av okunskap, vilket kan vara anledningen till att en ytterligare träff påfanns vid den 

kompletterande sökningen och eventuellt att fler relevanta artiklar inte kunde hittas i databas-

sökningen. Blocksökningens utformning medförde att stort manuellt arbete i steg 1 av 

relevansgranskningen, vilket kunde ha minskats drastiskt med en mer specifik sökning. Ett tredje 

block eller ytterligare sökord valdes bort på grund av risken att fler relevanta träffar inte skulle visas i 

sökningen. Risken ansågs stor på grund av den smala förkunskap som existerade kring HBO och 

salvage-behandling och den okunskap kring olika uttryck som varit nödvändiga för att bygga ett tredje 

block som inte avgränsade sökningen för mycket. 

 

Vid sökningarna i de olika databaserna användes olika avgränsningar beroende på vilka alternativ 

som fanns tillgängliga i den aktuella databasen (tabell 3.2). Avgränsningarna matchades i den 

utsträckning det var möjligt till de uppsatta inklusionskriterierna, för att på detta sätt minska arbetet 

med den manuella sållningen av resultatet. En osäkerhet som förekommer i och med detta är att 

relevanta resultat riskerar att försvinna om inte avgränsningarna är genomtänkta. Det går heller inte 

att veta exakt hur sökresultatet påverkas i respektive databas i och med avgränsningarna, och även här 
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föreligger en risk för bortfall. Besluten av att använda avgränsningar gjordes med stor försiktighet 

gemensamt av författarna för att ändå undvika bortfall på grund av detta i så stor grad som möjligt. 

 

Bearbetning av artiklar 

Den granskning som gjordes av artiklarna angående relevans och evidens gjordes enligt beskrivningar 

från SBU (2014). Granskningen av kvalitet gjordes också efter beskrivningar, samt med hjälp av en 

mall från SBU. SBU använder själva denna handbok när de arbetar med systematiska översikter, och 

då de är en oberoende myndighet med uppdrag från staten att utvärdera olika metoder inom vården, 

anses denna handbok vara en lämplig guide att använda vid systematiska litteraturöversikter. SBU är 

också väletablerat då de funnits och haft detta uppdrag sedan 1987 och i och med detta är en av 

världens äldsta organisationer för medicinsk utvärdering (SBU, u.å.). 

 

Bearbetning av data 

Valet att göra en metaanalys och därmed väga samman resultaten från de olika studierna med hjälp av 

en forest plot gjordes för att få en översikt över vad forskning som hittills bedrivits inom ämnet har 

kommit fram till. Att göra en metaanalys är mest optimalt vid sammanvägning av RCT-studier och 

har därför inte samma relevans vid en sammanvägning av observationsstudier (SBU, 2014). Valet 

togs ändå på grund av att de extraherade resultaten bestod av data på intervall-nivå med tillhörande 

medelvärde och standardavvikelse vilket passar sig för att ha med i en statistisk analys. Att genomföra 

en metaanalys av resultaten ger även en bättre bild över vilken studiegrupp som väger tyngst, vilket är 

svårare att se i en narrativ sammanvägning. 

 

Genom studien har populationen beskrivits med en gemensam faktor i att alla patienter ska ha ISPH. 

Att se på detta som en homogen population är felaktigt på grund av att tillståndet troligtvis kan uppstå 

på grund av olika orsaker, vilket betyder att alla inom populationen inte förväntas få ett homogent 

resultat vid forskning kring olika behandlingar. Det är på grund av detta som analysmetoden REM 

valdes ut, eftersom den syftar till att väga samman resultat från populationer som inte förväntas ha en 

gemensam sann effekt (SBU, 2014). Att istället analysera med metoden för Fixed Effects hade 

eventuellt redogjort för ett annorlunda resultat, men i detta fall bedömdes REM vara mer korrekt. 

 

För att kunna kritiskt granska resultaten från metaanalysen användes heterogenitetsvärdet I2. Detta 

värde kan hjälpa till att avgöra i vilken grad skillnader som föreligger mellan studiers resultat beror på 

slumpen (Higgins & Green, 2011). Att även analysera resultaten med heterogenitetsvärdet ger ett djup 

i analysen och gör att det slutgiltiga resultatet blir mer pålitligt. Att använda värdet gör att det 

sammanvägda resultatet för hörtröskelförbättring inte står för sig självt och därmed att förhastade 

slutsatser av interventionens effekt undviks. 

 

Resultatdiskussion 

Den föreliggande metaanalysen tyder på att HBO som salvage-behandling är bättre än ingen salvage-

behandling, samt att ingen signifikant skillnad finns mellan HBO och ITS som salvage-behandlingar, 

dock visar ITS något bättre resultat. Vid stratifiering efter tryck och sessionstid visas även att högre 

tryck och längre sessionstid ger större effekt på hörtröskelförbättringen. I avsnittet diskuteras faktorer 

som påverkar tillförlitligheten av det föreliggande resultatet. Det diskuteras kring en del av de i 

studien inkluderade artiklarna vilka innehöll interna inkonsekvenser och andra aspekter som delvis 

påverkar examensarbetets resultat. Även problematik kring de studiedesigner som de inkluderade 

artiklarna har diskuteras. Vidare diskuteras även skillnader som förekommer mellan de inkluderade 
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studierna i förhållande till deras population, urval och metod, samt hur dessa skillnader kan påverka 

det föreliggande resultatet. Även det slutgiltiga resultatet i examensarbetet och tolkningen av detta 

diskuteras. 

 

Inkluderade artiklar 

De inkluderade artiklarna i studien hade alla liknande syften i att utvärdera och undersöka effekterna 

av HBO som salvage-behandling. De stämde alla överens med inklusions- och exklusionskriterierna 

och hade minst medelhög studiekvalitet, dock förekom vissa individuella brister hos artiklarna. För 

artikeln skriven av Desloovere et al. (2006) iakttogs problematik i och med att det antal HBO-

sessioner undersökningspersonerna i studien hade genomgått varierade (tabell 4.3), vilket även gällde 

för uppföljningstiden inom alla grupper. Det fanns även stora skillnader i initial grad av 

hörselnedsättning mellan gruppen som genomgått HBO med högre tryck och de övriga grupperna 

(tabell 4.2). Detta påverkar trovärdigheten av studiens resultat då de signifikanta skillnader i 

hörtröskelförbättring som upptäckts är mellan just gruppen som behandlats under högt tryck och de 

övriga grupperna. På grund av detta är det svårt att säga om resultaten faktiskt beror på skillnaden i 

tryck, vilket för Desloovere et al. är en undersökt variabel, eller om det beror på dessa andra faktorer. 

Skillnaden i initial grad av hörselnedsättning har dock enligt Desloovere et al. kompenserats för i den 

statistiska analysen, men den signifikanta skillnaden i baslinjedata ligger dock kvar. 

 

Ohno et al. (2010) beskriver i sin artikel hur undersökningspersonerna hade varierande tid mellan 

debut av hörselnedsättningen och påbörjad salvage-behandling (bilaga 2). Detta är något som 

analyseras i artikeln och är därför en viktig faktor för resultatet i Ohno et al., dock är detta inte något 

som tas upp i det aktuella examensarbetets resultat. Med avseende på hörtröskelförbättring i form av 

ett medelvärde av hela gruppen kan variationerna i starttid ha en inverkan på resultatet. Dock är detta 

en faktor som inte tas upp i samma utsträckning i övriga inkluderade artiklar, vilket gör att det 

möjligtvis kan föreligga variationer även där, vilka inte rapporteras. På grund av detta anses inte 

denna faktor vara avgörande för exklusion av artikeln. I samma artikel redovisas även en variation i 

antal sessioner som genomförs av undersökningspersonerna (bilaga 2), vilket ytterligare är en 

påverkande faktor för både den ursprungliga artikelns resultat och för föreliggande resultat. 

 

I artikeln av Pezzoli et al. (2015) visas att 21% av patienterna i HBO-gruppen inte kommit för 

uppföljning (bilaga 2). Dessa patienter har exkluderats ur resultatet i Pezzoli et al., dock kan det 

spekuleras om varför en så stor andel inte dök upp för uppföljande mätningar. Det skulle kunna bero 

på att de faktiskt blivit mycket bättre efter behandlingen och därför ansett att det var onödigt att 

genomföra fler kontroller, vilket i så fall underskattar resultatet i studien. Det skulle även kunna vara 

så att de inte upplevt någon förbättring alls och därför inte är intresserade av att besöka kliniken igen, 

vilket skulle resultera i ett överskattat resultat. Bland författarna i Pezzoli et al. finns en representant 

från Centro di Ossigenoterapia Iperbarica OTIP, Turin, Italy (centret för hyperbar oxygen i Turin, 

Italien). Exakt hur detta ska bedömas med avseende på om det föreligger intressekonflikter är oklart. 

Det kan mycket väl vara så att det krävs en representant från platsen där behandlingarna genomförts 

för att övervaka och se till att allting har fungerat som det ska. Dock finns risken att denna 

representant eventuellt skulle kunna vinna något på ett bra resultat i studien, i och med att fler 

personer skulle vilja besöka centret. Risken för intressekonfliktsbias bedömdes vara medelhög, alltså 

inte tillräckligt högt för att exkludera artikeln. 
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I artikeln av Psillas et al. (2015) redovisas ahtt tiden från debut av hörselnedsättningen hos 

undersökningspersonerna och påbörjad HBO-behandling skiljer sig åt. Den analys som görs av detta 

är om det förekommer någon skillnad i hörtröskelförbättring beroende på om behandlingen påbörjats 

inom 20 dagar eller efter 20 dagar. Det visas även hur 25 lämpliga kandidater hittats till 

undersökningsgruppen, men hur 10 av dessa inte varit med i studien, och detta utan att ange anledning 

varför (bilaga 2). Dessa brister i studien har påverkat studiekvaliteten till att bedömas vara medelhög. 

Dock föreligger det inga höga risker för bias i något avseende i denna studie. 

 

För uppdelningen av grupper i Yang et al. (2013) fick alla patienter själva avgöra vilken behandling 

de ville genomföra (bilaga 2). På grund av att alla patienter fick välja själva så ansågs rekryteringen 

vara likartad mellan grupperna, även om den var långt ifrån randomiserad. Det utmärkande med Yang 

et al. var att den undersökte både HBO och ITS som salvage-behandling, men även en kombination av 

dessa två behandlingar, och även en kontrollgrupp fanns med för jämförelse. Den data som kunnat 

extraheras för denna studies syfte har dock begränsats till bara jämförelsen mellan HBO-grupp och 

ITS-grupp. Detta på grund av att den kombinerade gruppen inte passade in under det syfte som gäller 

för det föreliggande examensarbetet där HBO ska jämföras med annan eller ingen salvage-

behandling. Jämförelsen kan inte göras mot en behandling där HBO ingår. Att inte jämförelsen med 

kontrollgruppen tagits med beror på brister i rapporteringen i Yang et al. då resultat i form av 

medelvärde och standardavvikelse för kontrollgruppen saknas. 

 

Sammanfattningsvis ser man att studierna har sett olika ut, både sett till behandlings- och mätmetod 

samt egenskaper och förutsättningar hos de undersökta patienterna. Även om alla inkluderade studier 

undersöker HBO som salvage-behandling kan man se att deras upplägg och nischade studiesyfte är 

olika. Då de enskilda studierna inte primärt har designats för att jämföras med varandra eller i för att 

grundligen reproducera varandra är detta helt förståeligt. 

 

Studiedesign 

Fem av sex inkluderade studier var retrospektiva kohortstudier, den sjätte var prospektiv (bilaga 2). 

Skillnaderna mellan artiklarnas studiedesign kan i viss mån påverka föreliggande resultat. En nackdel 

med att retrospektivt använda journaler och register i en studie är att det är omöjligt att kontrollera 

omständigheterna, grupper kan inte på förhand bestämmas och miljön de befinner sig i blir omöjlig att 

kontrollera. Det går heller inte att i efterhand kontrollera att samtliga deltagare fått samma typ av 

standardbehandling, varken inom en eller mellan flera studier. Oförmågan att kunna kontrollera 

undersökningspersonerna och genomförandet medför osäkerhet i framtagna resultat. Prospektiva 

studier har fördelen att ett fast protokoll kan följas och att mer liknande patientfall slutligen kan 

studeras, vilket betyder att man har möjlighet att kontrollera flera variabler. Nackdelen med 

prospektiva studier för en så ovanlig diagnos som ISPH är att det blir väldigt resurskrävande. 

 

Skillnader i population 

Alla inkluderade studier hade likadana kriterier i sin definition för ISPH förutom Desloovere et al. 

(2006) som inte förtydligade en definition (tabell 4.1). En artikel refererade till Byl (1984) som 

upphovsman till definitionen, övriga hanterade definitionen som allmän kunskap utan att hänvisa till 

en källa. Detta betyder att ingen av artiklarna känt hade en annorlunda definition av populationen 

ISPH. Det skiljde sig något åt vad artiklarna använde för definition för att standardbehandlingen ska 

anses misslyckad (tabell 4.1). På grund av att dessa skillnader i definition av populationen är 

studiernas resultat inte helt och hållet överförbara. Det som gjordes i föreliggande examensarbete för 
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att undvika att detta ska påverka resultatet var att använda REM vid sammanvägningen, vilken utgår 

ifrån att varje resultat har sin egen population. 

 

De använda exklusionskriterierna i de olika artiklarna förstärker i stort sett det som av diagnosen och 

populationen redan är känt, att hörselnedsättningen ska vara av okänd etiologi. Detta medför att 

artiklarna exkluderar patienter som har indikationer på möjliga orsaker till hörselnedsättningen, 

exempelvis vestibulära schwannom eller andra fel på hörselnerven, patologi i mellanöra eller andra 

kända sjukdomar (tabell 4.1). En del av artiklarna exkluderar även bilaterala hörselnedsättningar. 

Detta är inte en gemensam definition för populationen patienter med ISPH, även om unilateral ISPH 

är vanligast förekommande. De artiklar som exkluderat patienter med bilateral hörselnedsättning har 

använt detta för att kunna avgöra hur stor hörselnedsättningen är genom att jämföra med ett odrabbat 

öra. Jämförelsen har även gjorts för att avgöra hur stor hörtröskelförbättring patienten uppnått. Genom 

att exkludera de patienter som har bilateral ISPH finns risken att resultaten blir felaktiga för 

populationen innefattande alla med ISPH, även om det underlättar studiemetoden. 

 

Skillnader i urval 

Skillnader i könsfördelning i de inkluderade studierna är inte stora, och då kön sedan tidigare inte 

visat sig vara en prognostisk faktor så är denna variabel av mindre betydelse. De inkluderade 

studiernas patienter uppvisade likartad medelålder, gemensamt för dem var även stor spridning i ålder 

vilket framgår i tabell 4.2. Medelåldern rör sig kring 45-50 år vilket ungefärligt är den åldersgrupp 

som Hultcrantz et al. (2012) fann drabbas mest. I bakgrunden nämns hur Mattox och Simmons (1977, 

refererad i Conlin & Parnes, 2007) såg att prognosen var något sämre för de allra äldsta sett till den 

spontana självläkningen. Samtidigt fann Muzzi, Zennaro, Visentin, Soldano och Sacilotto (2010) att 

äldre (≥50 år) fick mer hjälp av HBO som salvage än de yngre. Sett till det begränsade antalet 

deltagare i Muzzi et al. är risken dock stor att slumpen bidragit till den här skillnaden i åldersgrupper. 

Då man vet att äldre löper större risk för vaskulära patologier kan man tänka sig att vaskulär etiologi 

till ISPH är mer troligt för den här åldersgruppen och att HBO därigenom lämpar sig bättre i det fallet. 

Det är dock helt spekulation och evidens för detta har inte hittats i tillräckligt stora studier. 

 

Alla artiklar rapporterade undersökningspersonernas genomsnittliga initiala grad av hörselnedsättning 

med tillhörande spridningsmått. Alla studier hade relativt hög standardavvikelse. Utifrån medelvärden 

för grupper är det väldigt svårt att avgöra om patienter med olika grad av hörselnedsättning får olika 

stor hjälp vid HBO som salvage. Ohno et al. (2010) var en av tre som analyserade skillnader i 

hörtröskelförbättring mellan grupper för grad av hörselnedsättning och fann signifikant större 

hörtröskelförbättring för gruppen “profound” sett till grupperna med lägre initial grad av 

hörselnedsättning. Pezzoli et al. (2015) fann att lägre initial grad av hörselnedsättning gav lägre 

hörtröskelförbättring. Psillas et al. (2015) hade liknande resultat i analys för återhämtning beroende på 

initial grad, som dock inte var signifikanta. Psillas et al. uppmärksammade även att 

hörtröskelförbättring var bättre för basfrekvenser än för mellanregister och diskant (signifikansvärde 

rapporterades ej). Den frekvensberoende hörtröskelförbättringen stämmer överens med vad Mattox 

och Simmons (1977, refererad i Conlin & Parnes, 2007) rapporterar, vilket är att basfrekvenserna 

återhämtar sig bättre när det kommer till den spontana självläkningen. Detta betyder dock att det inte 

finns garantier för att bashörseln förbättras bättre än mellanregister och diskanthörsel vid HBO, utan 

att detta kan bero på andra faktorer. 
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Både inom och mellan de inkluderade artiklarna i studien finns skillnader i hur lång tid som passerat 

innan påbörjad HBO-behandling efter att ISPH debuterat. Flera andra studier har undersökt huruvida 

tidpunkten för insatt HBO påverkar den slutliga hörtröskelförbättringen. Bland annat Yildirim et al. 

(2015) fann signifikant bättre hörtröskelförbättring för de patienter som påbörjat HBO inom 14 dagar 

från symtomdebut jämfört med de som påbörjat behandling 14-21 dagar efter symtomdebut. I samma 

studie var HBO en del av primärbehandling och inte en salvage-behandling. Liknande resultat finns 

även i Holy et al. (2011) som fann signifikant bättre hörtröskelförbättring (p<0,05) hos de som fått 

HBO-behandling inom 10 dagar från symtomdebut jämfört med de som fått insatt HBO-behandling 

senare. Även Hosokawa et al. (2017) kom fram till att det fanns signifikant bättre 

hörtröskelförbättring hos patienter som påbörjat HBO behandling inom sju dagar från symtomdebut 

jämfört med patienter som påbörjat behandling åtta dagar eller senare (p<0,01). I både Holy et al. och 

Hosokawa et al. genomgick patienterna minst tio sessioner under minst 60 och 90 minuter, respektive, 

samt under 3 och 2 ATA, respektive. Detta bör man tänka på sett till Ohno et al. (2010) där man inte 

fann några signifikanta skillnader i hörtröskelförbättring för de som genomgått HBO sett till 

kontrollgrupp. I denna artikel hade patienterna dock påbörjat HBO tidigast fyra veckor efter 

symtomdebut, vilket skulle kunna betyda att resultaten blev underskattade som behandling vid ISPH. 

Då man sett signifikanta skillnader före och efter en relativt kort tidsperiod är det frågan om huruvida 

HBO bör vara del av primärbehandling eller användas i form av salvage-behandling. 

 

Två av de inkluderade studierna analyserade sambandet mellan associerad yrsel hos patienterna och 

hörtröskelförbättring, men ingen av dem fann att yrsel skulle påverka hörtröskelförbättring (Ohno et 

al., 2010; Psillas et al., 2015). Nosrati-Zarenoe (2009) samt Nakashima och Yanagita (1993) såg i 

respektive undersökning att yrsel kunde vara en negativt påverkande faktor för hörtröskelförbättring. 

Däremot fann Hosokawa et al. (2017) inte att yrsel hade någon påverkan på den slutliga 

hörtröskelförbättringen. Det hade varit optimalt om fler av de inkluderade studierna hade rapporterat 

hur stor andel av urvalet som upplevde yrsel och om hur deras hörtröskelförbättring skiljde sig åt från 

de utan yrsel. Detta för att bättre kunna analysera även denna faktors påverkan på osäkerheten och 

heterogeniteten i metaanalysen. Ingen av de inkluderade studierna anger heller yrsel som 

exkluderande faktor. Patienter med yrsel kan delvis bedömas vara exkluderande i ett fall där Ménières 

sjukdom var ett förtydligat exklusionskriterie (tabell 4.1). 

 

Sammanfattningsvis syns det tydligt att de studerade patienterna haft olika egenskaper och 

förutsättningar. Skillnader i ålder, initial hörselnedsättning, tid från symtomdebut till insatt behandling 

påverkar troligtvis varje grupps genomsnittliga medelvärden och gör det svårare att uppskatta 

interventionens sanna effekt. Yrsels inverkan på prognosen är också osäker men kan också vara 

påverkande. Utifrån dessa skillnader blir det ännu svårare att uppskatta interventionens sanna effekt. 

 

Skillnader i behandlings- och mätmetod 

De inkluderade studierna har skillnader sinsemellan sett till den primära behandlingen som 

patienterna fått och som misslyckats innan salvage-behandling satts in. Alla primära behandlingar i 

den aktuella studien innehöll steroidbehandling men flera andra kompletterande behandlingar, 

exempelvis vasodilution och vitaminer förekom. Detta gör att överförbarheten mellan studierna blir 

problematisk då man inte säkert kan veta att det enbart är effekter av salvage-behandling som mäts. 

Resultatet kan vara påverkat av fördröjda effekter av någon av de tidigare använda 

behandlingsformerna eller kombination av primär och salvage-behandling. Mellan de inkluderade 

artiklarna i denna studie kan det ses att stor variation i standardbehandling finns mellan olika länder, 
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vilket är rimligt då ingen behandling hittills visat sig överlägsen. Dessa studier stärker även 

påståendet i att steroider är den vanligast förekommande behandlingen, då alla standardbehandlingar 

inkluderat detta i någon form. 

 

En viktig aspekt i analysen av de inkluderade artiklarna är att analysera efter vilket antal sessioner 

patienterna genomgått. I tidigare studier har man kunnat observera signifikant bättre 

hörtröskelförbättring (p<0,01) hos patienter som genomgick fler sessioner HBO (Körpinar et al., 

2011). För föreliggande examensarbete finns dock problematik i att artiklarnas HBO-behandling följt 

olika protokoll som gör detta svårt att undersöka. En del av de inkluderade studierna har använt sig av 

ett fast antal sessioner i sina metoder, medan det i andra finns stora interna variationer när det kommer 

till just detta (Desloovere et al., 2006; Ohno et al., 2010), vilket gör att endast ett medelvärde och ett 

spridningsmått har kunnat redovisas (tabell 4.3). På grund av detta blir det olämpligt att i föreliggande 

examensarbete dra några slutsatser kring om antal genomförda HBO-sessioner har ett samband med 

hörtröskelförbättring. 

 

För de inkluderade studierna var den längsta sessionstiden på 120 minuter och trycket översteg aldrig 

2,5 ATA. Enbart Desloovere et al. (2006) hade en grupp som genomgick HBO vid lägre tryck än 2 

ATA och Ohno et al. (2010) hade kortast sessionstid på 60 minuter (tabell 4.3). Dessa skillnader i 

tryck och sessionstid gör det mer tvivelaktigt om de inkluderade studiernas resultat kan vara relevanta 

att jämföra sinsemellan. Alla studiernas tryck och duration föll inom de gränsvärden som Leach et al. 

(1998) bedömt vara ofarliga. Det som skulle kunna utläsas av detta är att så länge HBO utförs inom 

dessa begränsningar så är det säkert nog för patienten, vilken även tyder på att det inte är riskabelt att 

använda sig av 2,5 ATA istället för 1,5 ATA, eller att låta patienten behandlas längre än 60 minuter. 

Enligt tendensen som kan ses i resultatet, att effekten verkar öka vid högre tryck och längre 

sessionstid, så kan man vid vidare studier välja att använda högt tryck och lång sessionstid för 

patienternas skull. Dock är det svårt att avgöra om det är just detta som är den enda påverkan vid de 

inkluderade studierna, eller om andra bakomliggande faktorer finns med. 

 

Som beskrivet ovan kan en skillnad i återhämtning ses vid olika frekvenser. Något som därför kan 

påverka resultaten är vilka frekvenser man väljer att räkna ut sitt TMV av. Mattox och Simmons 

(1977, refererad i Conlin & Parnes, 2007) säger, att basfrekvenserna påverkas mest i den spontana 

självläkningen, därmed finns risken att de studier som valt att inkludera den lägsta basfrekvensen (250 

Hz) har fått ett överskattat resultat. Endast två av de inkluderade artiklarna räknade inte med 250 Hz 

vid beräkning av TMV (tabell 4.3). Fler skillnader i vilka frekvenser som användes i beräkningen 

fanns mellan artiklarna, vilket kan tänkas innebära att hörtröskelförbättringen, alltså skillnaden i TMV 

före och efter behandling, inte kommer vara representativa studier emellan. 

 

Även i tid för uppföljning var skillnaderna stora mellan de inkluderade studierna, dock var 

uppföljningstiden lika för två av studierna. Ingen studie bedömdes löpa hög risk för 

sjukdomsprogressionsbias och optimal uppföljningstid är svårt att avgöra. Kortast väntetid innan 

avslutande hörselmätning var en månad efter avslutad salvage-behandling vilket kan vara gränsfall för 

om man kan säga att hörselnedsättningen blivit permanent eller om det fortfarande finns chans för en 

förändring. 

 

Sammanfattningsvis ser man att de inkluderade studierna inte hade identiska primärbehandlingar. 

HBO-behandling har även följt olika protokoll med varierande tryck, sessionstid och antal sessioner. 
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Även mätfrekvenser, rapportering och uppföljningstid har skiljt sig åt. Detta gör studiernas resultat 

mindre överförbara och svårare att jämföra med varandra, vilket gör det problematiskt att uttala sig 

om HBO-behandlingens effekt på hörtröskelförbättring. 

 

Tolkning av resultat 

Vid sammanvägningen av resultaten från de artiklar som jämfört HBO-grupp med kontrollgrupp såg 

man att det fanns signifikant bättre resultat för HBO-gruppen, men att heterogeniteten mellan 

resultaten var hög (figur 4.2) och kan inte antas bero på slumpen enligt SBUs (2014) tumregler. Vid 

analys efter stratifiering enligt tryck och sessionstid var den höga heterogeniteten inte kvar. 

Iakttagelsen gjordes att studierna i subgruppen med lägre tryck och kortare sessionstid var de två 

studier som inte uppvisade signifikanta skillnader mellan HBO- och kontrollgrupp, vilket kan leda till 

spekulationer om att högre tryck och längre sessionstid kan vara bidragande faktorer till bättre 

hörtröskelförbättring när HBO sätts in som salvage-behandling. Denna spekulation bör behandlas 

ytterst försiktigt i föreliggande examensarbete då styrkan till påståendet blir kraftigt nedsatt med tanke 

på det låga antal patienter som utgjorde HBO- och kontrollgrupperna i de studier som visade på 

signifikanta hörtröskelförbättringar. 

 

Higgins et al. (2003) beskriver hur sammanvägningar med observerad heterogenitet ofta delar upp sin 

metaanalys i subgrupper för att se högre konsekvens inom subgrupperna. För uppdelningen i denna 

studie är det diskutabelt om de subgrupper som använts var lämpliga att utgå ifrån, då man även ser 

annan metodologisk heterogenitet inom studierna. I artiklarna av Ohno et al. (2010) och Desloovere et 

al. (2006) finns stora variationer i antal sessioner utgör en stor del i osäkerheten kring det slutliga 

resultatet, så möjligtvis skulle subgrupperna delats upp utifrån den typen av variation inom studierna 

snarare än tryck och sessionstid. Samma variationer bör även betraktas bidragande till osäkerhet hos 

respektive resultat och därigenom bidragande till heterogeniteten i sammanvägningen. 

 

Higgins och Green (2011) beskriver hur heterogenitet ofta uppkommer av metodologisk mångfald. 

Detta är oftast en slutprodukt av olika bias. Hög heterogenitet leder till att det blir svårare att uttala sig 

om den sanna effekten hos en intervention. Detta är tydligt i föreliggande examensarbete där HBO 

som salvage-behandling enligt medelvärden verkar generera bättre hörtröskelförbättring sett till 

kontrollgrupp utan salvage-behandling. De variationer som finns i antal sessioner, tryck och 

sessioners duration gör det väldigt svårt att uppskatta interventionens sanna effekt. 

 

Vid jämförelsen som gjordes mellan HBO-grupper och ITS-grupper fanns ingen signifikant skillnad 

(figur 4.3). De två resultat som sammanställts visar båda en fördel för ITS-grupperna. Resultatet 

stämmer delvis överens med tidigare studier med ITS som salvage-behandling, att endast en viss del 

av undersökningsgruppen faktiskt fått hjälp, men att det ändå finns en skillnad mellan 

undersökningsgruppen i relation till en kontrollgrupp (Li et al., 2011). Dock skulle det kunna tänkas 

att HBO som salvage-behandling skulle vara mer effektivt när den standardbehandling som 

misslyckats alltid innehåller någon form av steroider. Tanken skulle då vara att de som kan få hjälp av 

steroider redan blivit hjälpta vid standardbehandling och därför blivit uteslutna ur studiepopulationen. 

Föreliggande resultat stödjer dock inte detta, och troligtvis finns det personer som kan dra nytta av 

intratympaniska steroider men inte systemiska. 

 

Att evidensen för både HBO- mot kontrollgrupp och HBO- mot ITS-grupp bedömts som otillräcklig 

(tabell 4.4; tabell 4.5) för föreliggande examensarbete avgör att resultaten inte går att använda i 
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klinisk verksamhet som underlag för val av behandling. Styrkan av evidensen drogs delvis ner på 

grund av att studien enbart behandlar artiklar med observationsstudier, vilket ger en preliminär 

bedömning till begränsad styrka. Problematik finns kring att genomföra randomiserade studier i detta 

ämne, vilket gör det tvivelaktigt att en metaanalys på samma ämne skulle kunna preliminärt bedömas 

ha stark evidens, i vilket fall inom den närmsta framtiden. Att evidensstyrkan sedan ytterligare sänks 

beror främst på de små urvalsgrupperna och bristerna i metoden hos artiklarna. Att genomföra studier 

med större grupper är svårt på grund av den undersökta populationen, och det är främst på grund av 

den retrospektiva ansatsen som metodbristerna existerar. Önskvärt vore stora, prospektiva, 

randomiserade studier för att kunna utgöra ett underlag med tillräcklig evidens för att kunna dra nytta 

av resultaten. 

 

Koppling mellan resultat och teorier 

De resultat och tendenser som observerats i föreliggande examensarbete kopplas i det här avsnittet till 

vad man iakttagit och kommit fram till i tidigare forskning inom ämnet. 

 

HBO som salvage-behandling har i föreliggande resultat visat sig fungera signifikant bättre än ingen 

salvage-behandling i kontrollgrupper, vilket tyder på att det finns patienter vars ISPH troligen är 

orsakat av hypoxi i koklean. Denna teori, vilken bygger på att ISPH i första hand beror på vaskulära 

störningar som förhindrar blodtillförseln och därmed syretillförseln till innerörat (Byl, 1984), är 

anledningen till att HBO beprövats för dessa patienter. Att forskningen idag har kunnat visa på att 

behandlingen i viss grad fungerar tyder också på att teorin om vaskulära störningar och hypoxi är en 

möjlig etiologi och verkar stämma överens med verkligheten. 

 

Föreliggande resultat visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan att genomföra salvage-

behandling med HBO eller ITS, vilket betyder att båda behandlingarna verkar ha ungefär samma 

effekt. Enbart utifrån att dessa två behandlingsmetoder är baserade på olika teorier angående etiologi, 

och att de vid användning som salvage-behandling får liknande resultat, tyder på att orsaken till ISPH 

skulle kunna vara olika hos olika individer. Detta stöds även av Kuhn et al. (2011) som påstår att 

vaskulära störningar är en förklaring för vissa patienter, men inte för alla. 

 

I föreliggande resultat visas att alla individer inte får hjälp vid undersökning av en viss behandling, 

vilket kan ha sin förklaring i ovanstående påstående, och olika individer skulle behöva olika 

behandlingar beroende på vilken etiologi de har. Dock syns det i studier som undersöker både HBO 

och ITS att alla individer inte blir hjälpta, vilket eventuellt förklaras med teorierna om ytterligare 

andra möjliga etiologier. Vid andra orsaker skulle tillståndet inte tänkas förbättras av salvage-

behandling med varken ITS eller HBO.  

 

Även om de inkluderade studierna redovisar signifikant bättre hörtröskelförbättring eller att en stor 

andel patienter fått återhämtad hörsel, så är det sällan en patient får full återhämtning av sin hörsel. 

Detta skulle kunna bero på att undersökningen har gjorts på personer som har annan etiologi än den 

HBO ämnar undersöka, vilket skulle göra att behandlingen inte förväntas fungera. Något annat som 

skulle kunna förklara att full återhämtning efter salvage-behandling är sällsynt, är det Byl (1984) 

uttrycker om att bättre prognos ses hos patienter vilka snabbt söker sig till vården och får behandling. 

Om man trots detta väntar med att behandla med alternativ och eventuellt mer relevant typ av 

behandling tills det att man ser att standardbehandling har misslyckats ökar risken att 

hörselnedsättning hinner bli permanent innan behandlingen sätts in. 
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Risk-nytta-perspektiv 

Med de bieffekter som exempelvis Hadanny et al. (2016) iakttagit hos HBO ser bieffekter ut att 

förekomma relativt sällan. Barotrauma är vanligast och är oftast lätt åtgärdat. Det är dock viktigt för 

patienterna att vara väl informerade kring behandlingen då det slutligen måste bli deras val att 

genomgå behandlingen. Då evidensen är osäker kring nyttan av HBO vid ISPH är det viktigt för 

patienterna att vara medvetna om potentiella risker och hur behandlingen går till för att kunna välja 

om de vill genomgå behandling. För patienter med exempelvis klaustrofobi är det frågan om HBO 

överhuvudtaget kan motiveras med tanke på att man inte kan garantera en hörtröskelförbättring.  

 

En annan viktig aspekt är den potentiella kostnaden för HBO-behandling. Cvorovic et al. (2013) 

diskuterar hur kostnaden av HBO kan uppgå till 30 gånger den hos ITS. Skillnader finns troligen 

inom och mellan länder i hur mycket en patient själv får bekosta för HBO-behandling. HBO kan 

därför bli en väldigt dyr behandling för patienten som väljer att genomgå den, trots att ingen garanti 

finns för förbättring av hörseln. Där patienter får stå för en stor del av kostnaden själva råder det en 

potentiell klasskillnad i vilka som har råd med behandlingen och det blir därav ännu mer tveksamt om 

det är etiskt korrekt att ens rekommendera HBO vid ISPH när evidens är otillräcklig sett till 

behandlingens nytta. 

 

Ser man till kostnad på samhällsnivå är det mer rimligt att ha HBO som salvage-behandling än att ha 

den som primärbehandling då gruppen för vilka en annan primärbehandling har misslyckats blir 

mindre. Då man misstänker att ISPH kan ha flera olika orsaker vore det även bra att i första hand 

använda en billigare och för patienten mindre krävande behandling, vilket i klinisk verksamhet ofta är 

steroider. Valet av salvage-behandling är också en fråga för sig. Yang et al. (2013) såg ingen 

signifikant skillnad mellan HBO och ITS som salvage-behandling sett till hörtröskelförbättring, 

varvid det blir en kostnads- och resursfråga även på samhällsnivå för vilken behandling som är mest 

motiverad. 

 

Audionomens roll 

De lästa och undersökta artiklarna innehåller en gemensam faktor, och detta är att oberoende av vad 

resultatet visar, så är det i få fall där patienter med ISPH får fullständig återhämtning av hörseln. Detta 

betyder att den allra största delen av patienterna, även de som i artiklarna bedömts fått förbättrad 

hörsel i någon grad, i framtiden kommer kunna dra nytta av att genomgå hörselrehabilitering. En 

hörtröskelförbättring i någon grad anses inom forskningen som ett utfall av en lyckad behandling, 

dock kvarstår en hörselnedsättning för patienten. Detta betyder att audionomens roll i vården av dessa 

patienter framträder tydligast först efter avslutad behandling. I Sverige används idag inte veterligen 

någon form av salvage-behandling till patienter med ISPH i klinisk verksamhet (Kristiansson & Lind, 

u.å.), utan alternativet för patienter vars hörsel inte återfås efter standardbehandling är just 

hörselrehabilitering, vilket skulle kunna innebära att denna grupp är något större i Sverige än i länder 

där salvage-behandling erbjuds.  

 

Den vanligaste typen av hörselnedsättning progredierar långsamt över tid och en plötslig 

hörselnedsättning är därför mer ovanlig. En långsamt progredierande hörselnedsättning kan medföra 

en känsla av att man inte längre klarar av de saker man tidigare gjort, och det man tidigare 

identifierade sig med riskerar att brytas ner (Tye-Murray, 2015). De roller man har i hemmet, på 

jobbet och bland vänner kan kännas nedbrutna och man börjar identifiera sig som någon annan (ibid.). 

För en person med plötslig hörselnedsättning finns chansen att denna förändring i synen på sig själv 
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inte hunnit ske när de först söker sig till vården. Det är därför viktigt att ta hand om dessa patienter 

direkt för att utbilda dem i hörselnedsättningen de drabbats av och berätta om den hjälp som finns att 

få. Detta i enlighet med vad Tye-Murray skriver, att målet med hörselrehabiliteringen inte behöver 

vara att förbättra kommunikationen för den drabbade, utan i vissa fall kan det viktiga vara att få 

patienten att förstå sin hörselnedsättning i termer av att den är permanent och inte går att behandla, 

samt att få patienten att förstå tanken bakom att använda hörhjälpmedel. 

 

De flesta patienter börjar sin process med att hantera sin hörselnedsättning långt innan de söker 

kontakt med vården, och även efter avslutad rehabilitering så fortsätter processen en längre tid. Det 

kan ta allt från dagar till år för patienterna att uppmärksamma sin hörselnedsättning, och att sedan 

acceptera sin situation är något som man lär sig efter att ytterligare tid har gått (Tye-Murray, 2015). 

Risken är därför större för en patient som fått plötslig hörselnedsättning att denne ännu inte accepterat 

sitt tillstånd om kortare tid har passerat från debuten. För att få patienten att acceptera sin 

hörselnedsättning kan det krävas counseling, vilket är en process som innehåller fördjupad förståelse 

hos patienten och att förse patienten med kunskap för att hantera sin nuvarande och framtida situation. 

Counseling innehåller även processer för att motivera patienten och ge förutsättningar för att patienten 

ska kunna känna sig nöjd med den vidare rehabiliteringen (ibid.). Rehabiliteringsprocessen för 

patienter med plötslig hörselnedsättning bör därför med fördel övervägas att innehålla counseling och 

samtal. 

 

Audionomen bör känna till diagnosen ISPH för att förstå patienterna man möter och för att kunna ge 

dessa bästa möjliga rehabilitering. 

6. Slutsatser 
Sammanvägningen som gjorts tyder på att HBO som salvage-behandling är bättre än ingen salvage-

behandling alls. Däremot är HBO inte signifikant sämre eller bättre än ITS som salvage-behandling. 

Det finns flertalet faktorer bakom resultatet bestående av skillnader i behandlingsmetod, hur resultat 

redovisats i de inkluderade studierna och risker för bias inom inkluderade studier som gör att det 

föreliggande resultatet blir osäkert.  

 

Längre sessionstid och högre tryck vid HBO-behandling verkar ha ett samband med bättre 

hörtröskelförbättring. Det finns dock flera osäkerheter som gör det olämpligt att utifrån föreliggande 

examensarbetes resultat påstå detta.  

 

Tanken att ha HBO som salvage-behandling istället för primärbehandling är logiskt rent ekonomiskt 

och sett till teorin om flera etiologier. Det blir problematiskt att hinna genomföra salvage-behandling i 

många fall då man sett i tidigare forskning att tid mellan symtomdebut och påbörjad behandling är 

påverkande för prognosen. 

 

Det behövs fler studier som undersöker effekten av HBO som tar hänsyn till påverkande faktorer som 

patienternas ålder, tid innan påbörjad behandling och även sett till sessionstid, antal sessioner och 

atmosfäriskt absoluttryck. Det är väldigt svårt att genomföra studier med fastställda kriterier, 

framförallt prospektivt på grund av komplexiteten hos diagnosen ISPH. Stora och strukturerade 
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studier med tillförlitliga resultat blir svårare att genomföra sett till dessa faktorer och då ISPH är en 

relativt ovanlig diagnos.  

 

Problematik finns även angående etiska överväganden vid genomförande av kontrollerade studier där 

det inte är etiskt försvarbart med kontrollgrupper som inte får genomgå behandling eller enbart får 

placebo. Vid salvage-behandling är det rimligen enklare att få kontrollgrupper, men skulle det finnas 

starkare evidens för att salvage-behandling är motiverat skulle den etiska problematiken för 

kontrollgrupper vara lika aktuell även inom salvage-behandling. 
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HBO = Hyperbar oxygen; ISPH = Idiopatisk  sensorineural plötslig hörselnedsättning; ITS = Intratympaniska steroider. 
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Bilaga 2. Översikt över artiklar inkluderade i studien. 

 
Författare artikelns titel, 

tidskrift, land 

Studiedesign Undersökningsintervention Resultat Kommentarer 

Desloovere, C., Knecht, R., & 

Gremonpré, P. 2006.  

Hyperbaric oxygen therapy 

after failure of conventional 

therapy for sudden deafness.  

B-ENT, 2, 69-73.  

Belgien och Tyskland. 

Studiedesign 

Retrospektiv kontrollerad kohortstudie.  

Studiepopulation 

316 patienter med ISPH för vilka standardbehandling 

bedömts ha misslyckats. Alla patienter behandlades 

primärt under 10-14 dagar med hydroxietylstärkelse 

(intravenöst dagligen), pentoxifyllin (dagligen) och 

hydrokortison i en avsmalnande dos påbörjad vid 250 

mg intravenöst.  

Urval  

Patienter med lägre hörtröskelåterhämtning än 10 dB 

efter standardbehandling, TMV av 0.5, 1, 2 och 4 

kHz. Patienter med känd orsak till hns eller bilateral 

hns exkluderades. 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling vid olika ATA.  

Studiegrupper 
- Grupp 1, kontrollgrupp (n=100). 

- Grupp 2 HBO-behandling (n=160). 

Genomsnittligt 14 sessioner (7-28) á 75 
minuter vid 1.5 ATA. 

- Grupp 3  HBO-behandling (n=56). 

Genomsnittligt 13 sessioner (9-32) á 95 

minuter vid 2.5 ATA. 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring för grupp 3 i 

relation till grupp 1 (p<0.007). 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring för grupp 3 i 

relation till grupp 2 (p<0.0095). 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring vid tidigare 

behandling (r2=0.28, p<0.0001). 

Inga signifikanta skillnader mellan 

undersökningsgrupperna och 

kontrollgrupp med avseende på 

hörtröskelförbättring vid senare 

uppföljning. 

Stora skillnader i antal HBO-

sessioner och uppföljningstid. 

Den initiala graden av hns var 

signifikant högre i grupp 3. Detta 

kompenseras för i den statistiska 

analysen. 

Grupp 3 är behandlat vid ett annat 

sjukhus. 

 

Gülüstan, F., Yazici, Z. M., 

Alakhras, W. M. E., Erdur, 

O., Acipayam, H., Kufeciler, 

L., & Kayhan, F. T. 2016. 

Intratympanic steroid 

injection and hyperbaric 

oxygen therapy for the 

treatment of refractory 

sudden hearing loss. 

Brazilian Journal of 

Otorhinolaryngology. 

Turkiet. 

Studiedesign 

Retrospektiv kohortstudie. 

Studiepopulation 

57 patienter med ISPH för vilka standardbehandling 

bedömts ha misslyckats. Alla patienter behandlades 

den första dagen  med methylpredisolone (250 mg 

intravenöst), följt av methylpredisolone (1 mg/kg 

oralt) i avsmalnande behandling över 2 veckor. 

Urval 

Patienter med lägre hörtröskelåterhämtning än 20 dB 

efter standardbehandling, TMV av 0.5, 1, 2, och 4 

kHz. Patienter med känd orsak till hns, startade 

primär behandling senare än 30 dagar efter debuten, 

med bilateral hns eller yngre än 18 år exkluderades. 

 

 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling och ITS-injektioner. 

Studiegrupper 

- HBO-grupp (n=27). 21 sessioner á 120 

min vid 2.5 ATA över 3 veckor. 

- ITS-grupp (n=30). 3 injektioner i 

veckan över 3 veckor, totalt 9 

injektioner. 

Inga signifikanta skillnader mellan 

HBO- och ITS-grupp med 

avseende på hörtröskelförbättring 
(p=0.217). 

 

Inga signifikanta skillnader mellan 
HBO- och ITS-grupp med 

avseende på förbättring i 

taldiskriminationstest (p=0.113). 
 

56,2 % av de som genomgått 

salvage-behandling fick någon 

grad av hörtröskelförbättring 

(complete=21,1%, marked=14%, 

slight=21,1%). 

Artikeln finns ännu inte i tryckt 

format, endast publicerad online. 
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Ohno, K., Noguchi, Y., 

Kawashima, Y., Yagishita, K., 

& Kitamura, K. 2010.  

Secondary Hyperbaric 

Oxygen Therapy for 

Idiopathic Sudden 

Sensorineural Hearing Loss in 

the Subacute and Chronic 

Phases.  

Journal of Medical and Dental 

Sciences, 57, 127-132.  

Japan. 

Studiedesign 

Retrospektiv kontrollerad kohortstudie.  

Studiepopulation 

92  patienter med ISPH för vilka standardbehandling 
bedömts ha misslyckats. 

Alla patienter behandlades primärt med 

kortikosteroider intravenöst eller oralt, vitaminer 

(ospecificerad) samt adenosintrifosfat. 

Urval  

Patienter med misslyckad standardbehandling. 
Kriterier för “misslyckad behandling” specificeras ej. 

TMV av 0.25, 0.5, 1, 2 och, 4 kHz. Patienter med 

vestibulärt schwannom eller bilateral hns 

exkluderades. 

 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling. 

Studiegrupper 

-HBO-grupp (n=48). Varierat antal 
sessioner beroende på om förbättring 

skett, m=13 (4-43) á 60 min vid 2.0 

ATA. Varierat antal sessioner beroende 
på om förbättring skett, m=13 (4-43) 
- Kontrollgrupp (n=44). 

Inga signifikanta skillnader mellan 

HBO- och kontrollgruppen med 
avseende på hörtröskelförbättring 

(p=0.09). 

 
Inga signifikanta skillnader mellan 

olika tider för insatt HBO (p=0.06). 
 

Signifikant skillnad mellan olika 

grader av initial hns med avseende 

på hörtröskelförbättring, med 

fördel för gruppen med grav hns 

(p=0.03). 

Tidpunkt för påbörjad HBO-

behandling varierar mellan 4 och 20 
veckor, genomsnittligt 7.4 veckor 

efter debut av hns (4-7 veckor, 

n=29; 8-11 veckor, n=13; 12-15 
veckor, n=4; 16-20 veckor, n=2). 
 

Stor variation i antal sessioner HBO. 

Pezzoli, M., Magnano, M., 

Maffi, L., Pezzoli, L., 

Marcato, P., Orione, M., 

Cupi, D., & Bongioannini, G. 

2015.  

Hyperbaric oxygen therapy as 

salvage treatment for sudden 

sensorineural hearing loss: a 

prospective controlled study.  

European Archives of Oto-

Rhino-Laryngology, 272, 1659-

1666.  

Italin och Storbritannien. 

Studiedesign 

Prospektiv kontrollerad kohortstudie.  

Studiepopulation 

44 patienter med ISPH med misslyckad 

standardbehandling bestående av steroider intravenöst 

i 6 dagar och orala steroider i 7 dagar. 

Urval  

Patienter med lägre hörtröskelförbättring än 10 dB 
efter standardbehandling, TMV av 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 

4, 6, 8 kHz. 

Patienter med fluktuerande hns eller 

akustikusneurinom exkluderades. 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling. 

Studiegrupper 

-HBO-grupp (n=23) 15 sessioner, 1 gång 

om dagen, 90 min vid 2.5 ATA. 
- Kontrollgrupp (n=21). 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring hos HBO-

gruppen i relation till 
kontrollgruppen (p=0.01). 

 
Signifikant skillnad i 

återhämtningskategorin "fair" till 

fördel för HBO-gruppen (p=0.003). 
 

Signifikant skillnad i 

hörtröskelförbättring ses endast i 

gruppen med mild- måttlig hns 

(p=0.028), men inte för gruppen 

med svår- grav hns (p=0.271), vid 

stratifiering. 

 

 

 

 

 

Bara en individ totalt i 

återhämtningskategorin "complete". 
 

Sex patienter (21%) kom aldrig för 

uppföljning efter att ha genomgått 

HBO, och exkluderades därför ur 

studien.  
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Psillas, G., Ouzounidou, S., 

Stefanidou, S., Kotsiou, M., 

Giaglis, G. D., Vital, I., 

Tsalighopoulos, M., & 

Markou, K. 2015.  

Hyperbaric oxygen as salvage 

treatment for idiopathic 

sudden sensorineural hearing 

loss.  

B-ENT, 11, 39-44.  

Grekland. 

Studiedesign 

Retospektiv kontrollerad kohortstudie. 

Studiepopulation 

25 av 85 patienter med ISPH svarade inte på 

konventionell behandling bestående av 

dexamethasone i 10 dagar (8 mg, 3 ggr/dag, 

avsmalnande dos, intravenöst) och 

vasodilutionsbehandling i 7 dagar (4 ampuller x 15 ml 

x 3 g i lösning, 2 ggr/dag). 15 patienter var med i 

studien. Kontrollgruppen bestod av patienter vilka 

inte fått vidare behandling efter misslyckad primär 

behandling med steroider och vasodilution. 

Urval 

Patienter med hörtröskelförbättring upp till 10 dB 

efter standardbehandling, TMV av 0.25, 0.5, 1, 2, 4 

och 8 kHz. Patienter med känd orsak till hns 

exkluderades. 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling. 

Studiegrupper 

- HBO-grupp (n=15). 15 sessioner á 
2x40 min vid 2.2 ATA, 1 gång dagligen. 
- Kontrollgrupp (n=30). 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring hos HBO-
gruppen i relation till 

kontrollgruppen.. 

 
46,6% av HBO-gruppen 

återhämtade sig i någon grad, 

vilket var signifikant bättre är 
kontrollgruppen (13.3%, p=0.021). 
 

Ingen signifikant skillnad mellan 

om HBO sattes in innan eller efter 

20 dagar (p>0.05). 

Insättning av HBO varierar med 

m±s=24±12 dagar. 
 

Tio personer svarade inte på 

konventionell behandling var inte 

med i studien av okänd anledning. 

Yang, C. H., Wu, R. W., & 

Hwang, C.F. 2013.  

Comparison of Intratympanic 

Steroid Injection, Hyperbaric 

Oxygen and Combination 

Therapy in Refractory 

Sudden Sensorineural 

Hearing Loss.  

Otology & Neurotology, 34, 

1411-1416.  

Kina. 

Studiedesign 

Retrospektiv kontrollerad kohortstudie.  

Studiepopulation 

103 patienter med ISPH vilka har genomgått 

standardbehandling bestående av intravenösa 

steroider, orala steroider, röntgentät kontrast och 

plasma-expander, i 5 dagar. 

Urval 
Patienter med lägre hörtröskelförbättring är 10 dB 

efter standardbehandling, TMV av 0.5, 1, 2, 4 kHz. 

Patienter med retrokokleär påverkan, infektion, 

autoimmuna sjukdomar och bilateral hns 

exkluderades. 

Undersökt salvage-behandling 

HBO-behandling, ITS-behandling, 

HBO-+ITS-behandling. 

Studiegrupper 

-HBO-grupp (n=22), 10 sessioner á 120 

minuter under 2 veckors tid vid 2.5 
ATA. 

-ITS-grupp (n= 35), 4 injektioner över 2 

veckors tid. 
-HBO+ITS-grupp (n=19), lika HBO- 

och ITS-behandling som ovan nämnda 

grupper. 
-Kontrollgrupp (n=27). 

Signifikanta bättre 

hörtröskelförbättring hos 

undersökningsgrupperna i relation 

till kontrollgruppen (ITS p=0.02, 

HBO p=0.036, HBO+ITS 

p=0.003). 
 

Inga signifikanta skillnader mellan 

HBO- och ITS-gruppen med 
avseende på hörtröskelförbättring. 

 

Signifikant förbättring av 
taluppfattning hos HBO-+ITS-

gruppen i relation till 

kontrollgruppen (p=0.035). 

 

Signifikant bättre 

hörtröskelförbättring hos HBO-

+ITS-gruppen i relation till de 

enskilda behandlingarna vid 250 

Hz (ITS p=0.044, HBO p=0.021). 

Patienterna fick själva välja om de 

ville genomföra salvage-behandling, 

och i så fall även vilken typ av 

salvage-behandling. 

ISPH = Idiopatisk sensorineural plötslig hörselnedsättning; TMV = Tonmedelvärde; HBO = Hyperbar oxygen; ITS = Intratympaniska steroider; Hns = Hörselnedsättning; Ggr = Gånger. 


