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Sammanfattning
Tinnitus är idag ett folkhälsoproblem i Sverige som drabbar allt fler. Det finns i dagsläget
inget definitivt botemedel men det finns behandlingsmetoder som syftar till att på olika sätt
lindra tinnitus. En av dessa metoder är Tinnitus Retraining Therapy (TRT) som grundar sig
i den neurofysiologiska modellen. TRT består av två delar; rådgivning och ljudterapi. I
ljudterapin tillämpas vanligtvis en ljudstimulator som tillför ett bredbandigt brus på svag
nivå i patientens öra.
Syftet
Syftet med uppsatsen är att redogöra för effekten av behandlingsmetoden Tinnitus
Retraining Therapy.
Metod
Metoden har omfattat granskning av artiklar som sökts via Örebro Universitets databaser
samt via relevanta referenslistor i arbeten, böcker och artiklar. Urvalet har innefattat tre
steg. Första steget var att välja ut artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter genom att
granska artiklarnas titel. Andra steget var att granska de artiklar som valdes ut i steg ett
genom att läsa deras sammanfattningssida för att se om innehållet var relevant för arbetets
syfte. Tredje steget var att utförligt läsa de artiklar som valts ut i steg två.
Resultat och diskussion
Resultatet och diskussionen visar att det är svårt att säga huruvida TRT är effektivt. För
detta skulle en mer omfattande liknande studie vara nödvändig.

Tack
Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete samt tacka våra otroliga handledare Peter
Czigler och Sarah Granberg som har gett oss god respons och hjälp med utformning av vår
C-uppsats. Vi vill även tacka personalen på hörselvården och hörcentralen i Västerås för
deras stöd samt våra vänner och familj. Våra klasskamrater Karin Eriksson och Annica
Hagerman ska också ha ett tack för att ha korrekturläst uppsatsen under arbetets gång.
Detta gäller även för Jonas Stertman och Jessica Neljestam, tack!

Arbetsfördelning
Ingen arbetsfördelning har gjorts mellan författarna. Båda har läst relevanta böcker för
ämnet Tinnitus Retraining Therapy (TRT), läst och återgivet artiklar samt utformat
uppsatsens struktur.
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1. Inledning
Tinnitus är idag ett folkhälsoproblem i Sverige som drabbar allt fler. Ljudmiljön har de
senaste åren förändrats och i många vardagssituationer riskerar personer att frivilligt eller
ofrivilligt drabbas av tinnitus, exempelvis på bullriga arbetsplatser eller när de går på
diskotek (Statens folkhälsoinstitut [SFI], 2005).
Vanligtvis definieras tinnitus som upplevelsen av ett ljud som inte kan härledas till någon
yttre källa. Ett ofta använt kriterium är att själva förnimmelsen ska vara i minst fem
minuter för att klassas som tinnitus (Jastreboff & Hazell, 2004). I en enkätundersökning
genomförd av Statistiska centralbyrån [SCB] (2005) tillfrågades 6024 individer i Sverige i
åldrarna 16-84 om de besvärades av tinnitus. Resultatet visade att 23 % av männen och 15
% av kvinnorna besvärades av tinnitus.
Olika graderingssystem av tinnitus används för att uppskatta patientens upplevda tinnitus.
Det finns inget definitivt graderingssystem men vanligast är att tinnitus graderas i tre
nivåer utifrån Klockhoff och Lindbloms redogörelse (refererad i Andersson, 2000), som
framgår av tabell 1.
Tabell.1 Gradering av tinnitus utifrån Klockhoff och Lindblom (1967)
Grad I Tinnitusljudet är inte ständigt närvarande och patienten kan utan större besvär koppla
bort tankarna från ljudet när det uppträder.
Grad II Tinnitusljudet är ständigt närvarande och patienten kan i vissa situationer koppla bort
tankarna från ljudet. Dock i andra situationer (t ex insomning)
är det svårt eller omöjligt.
Grad III Tinnitusljudet är ständigt närvarande. Patienten kan aldrig koppla bort tankarna från
ljudet utan besväras ständigt av sin tinnitus.

Andra graderingssystem är exempelvis Tylers (2006) medicinska klassificering där han
skiljer på tinnitus beroende på om den tros härledas till mellanörat, innerörat eller till
centrala områden i hjärnan. Andra graderingsförslag är också att använda en 10-gradig
skala, dagbok, intervju eller frågeformulär. I forskningssammanhang kombineras dock ofta
graderingssystem för att få en så god bild som möjligt av tinnitus. En skala som kan
användas för att uppskatta patientens tinnitusbesvär, styrka på tinnitus eller patientens
upplevelse av kontroll över tinnitus är en visuell analogskala (VAS). Frågeformulär som
används för att mäta patientens upplevda handikapp orsakad av tinnitus är exempelvis
Tinnitus Questionnaire (TQ) och Tinnitus Handikapp Intervention (THI) (Andersson,
Baguley, McKenna & McFerran, 2005).
Bedömning av patientens svårighetsgrad av tinnitus kan vara svårt eftersom hur
tinnitusljudet låter och hur patienten besväras av sin tinnitus varierar från person till
person. En patient som upplever tinnitus som väldigt stark, exempelvis som har ett ständigt
närvarande tinnitus, behöver inte uppleva några besvär. En annan patient som upplever
tinnitus som svag, som exempelvis endast upplever tinnitus vid insomning, kan lida väldigt

1

mycket. Av alla tinnitusdrabbade är det endast ett fåtal som upplever tinnitus som ett
problem (Jastreboff & Hazell, 2004; Kaldo & Andersson, 2004).
Kaldo och Andersson (2004) uppger att negativa psykiska tillstånd som exempelvis oro
eller stress kan öka patientens upplevelse av tinnitusbesvär. Även Jastreboff och Hazell
(2004) menar att om patienten bär på en oro, exempelvis att dennes tinnitus är en följd av
en allvarlig sjukdom, kan tinnitus bli så besvärande att det påverkar hela patientens
livssituation. Detta kan bland annat leda till koncentrationssvårigheter eller sjukskrivning.
Av denna anledning betonar författarna betydelsen av att berörd personal klargör för
patienten att tinnitus inte är ett sjukdomstecken utan ett symptom.
Orsaken till tinnitus kan inte alltid förklaras för patienten eftersom orsakerna kan vara
många. Några faktorer som ofta associeras med uppkomsten av tinnitus är exponering av
starka ljud, huvudtrauma, vissa otologiska problem, medicinska problem och exponering
för ototoxiska substanser. Tinnitus samexisterar också ofta med hörselnedsättning och/eller
hyperacusis. Hyperacusis kan simplifierat definieras som extrem överkänslighet för ljud
(Jastreboff & Hazell, 2004).
I samband med att orsakerna till tinnitus kan vara flera har också många
behandlingsalternativ prövats genom åren. Exempel på behandlingsalternativ är kirurgisk
ingrepp, läkemedel, maskeringsbehandling, naturläkemedel, Kognitiv Beteendeterapi
(KBT) och Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Ett definitivt botemedel mot tinnitus har
dock ännu inte upptäckts (Andersson et al., 2005).
KBT och TRT är två omtalade behandlingsmetoder för tinnitus idag. Kärnan i KBT är att
patienten ska skilja tinnitusljudet från tinnitusbesvären. Det patienten gör och tänker
påverkar hur denne mår, som i sin tur påverkar hur patienten besväras av tinnitus. Tanken
är att tinnitusupplevelsen då kan förändras även om själva tinnitusljudet inte gör det. Detta
försöker patienten uppnå genom att arbeta med hur omgivningen ser ut, bland annat med
hjälp av uppgifter som patienten utövar i sin vardag samt ljudterapi. Ljudterapi innebär att
patienten med olika strategier berikar sig med omgivningsljud. Tanken är att patientens
livssituation, genom att patienten ändrar vanor och tankemönster, ska förändras till det
bättre. KBT inriktar sig på att arbeta med tankar och beteenden på ett psykologiskt plan
(Kaldo & Andersson, 2004). Å andra sidan inriktar sig TRT på att tänka bort eller blockera
negativa reaktioner och associationer kopplade till tinnitus på ett mer fysiologisk plan
(Jastreboff & Hazell, 2004).
TRT är en behandlingsmetod som främst arbetar för att lindra tinnitus och hyperacusis.
Teorin bakom TRT kallas för den neurofysiologiska modellen och utarbetades av P.J.
Jastreboff i ett samarbete med J.W.P. Hazell. Den neurofysiologiska modellen för tinnitus
publicerades för första gången år 1990 i en översiktsartikel (Jastreboff & Hazell, 2004).

2. Den neurofysiologiska modellen
Jastreboff och Hazell tydliggör att den neurofysiologiska modellen riktar in sig på hur
hjärnan uppfattar tinnitusljudet. Startskottet för modellen var Jastreboffs intresse i frågan
varför endast ett fåtal av alla tinnitusdrabbade patienter upplevde tinnitus som ett problem.
Jastreboff resonerade sig fram till att även andra system, skilda från hörselsystemet,
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ansvarade för huruvida patienten besvärades av sin tinnitus. Jastreboff kom fram till två
system som var av betydelse för hur tinnitusljudet uppfattades; det limbiska systemet och
det autonoma nervsystemet. Det limbiska systemet kontrollerar hjärnans emotionella
verksamhet och det autonoma nervsystemet ansvarar för att kontrollera alla självstyrande
funktioner i hjärnan och kroppen. Samspelet mellan dessa system och hörselsystemet är en
viktig utgångspunkt i den neurofysiologiska modellen. En annan utgångspunkt i teorin som
Jastreboff och Hazell belyser är att människan endast kan ha sin fulla uppmärksamhet på
en eller några få uppgifter i taget. I samband med detta diskuterar författarna den selektiva
processen som undertrycker vissa hörselintryck och som förhöjer andra hörselintryck. Det
selektiva hörandet avgör om ett inkommande ljud ska ignoreras eller om ljudet är viktigt
nog att göras medvetet. Tanken bakom den neurofysiologiska modellen är då att med rätt
upplagd träning lära patienten att förstärka förnimmelsen av vissa ljud och filtrera bort
andra oönskade ljud. Ytterligare en utgångspunkt i teorin är habituering. Habituering
innebär att patienten med hjälp av olika strategier lär sig ”tänka bort” obehagliga tankar,
som exempelvis spindelfobi (Jastreboff & Hazell, 2004).
2.1 Habituering
Jastreboff och Hazell (2004) klargör att målet med habituering i den neurofysiologiska
modellen är att klassificera tinnitusljudet från att vara någonting negativt till att vara en
neutral signal. Det finns individer som habituerar till tinnitus på ett naturligt sätt och det är
då dessa individer inte upplever tinnitus som ett problem. Det finns två typer av
habituering som enligt författarna är av betydelse för besvärande tinnitus; habituering av
reaktioner och habituering av perception.
Jastreboff och Hazell (2004) framhåller att målet med habituering av reaktioner är att
patienten ska tänka bort och blockera negativa emotionella reaktioner kopplade till tinnitus.
Detta uppnås, enligt författarna, när tinnitusljudet inte längre framkallar någon aktivitet i
det limbiska och autonoma nervsystemet.
För att habituering av perception ska inträffa måste, enligt Jastreboff och Hazell (2004),
först habituering av reaktioner äga rum, så att inga negativa associationer finns kopplade
till tinnitus. Enligt författarna inträffar habituering av perception när patienten inte längre
uppmärksammar sin tinnitus förutom då denne medvetet fokuserar på den. Författarna
förklarar detta på följande sätt. Om ett ljud inte bedöms vara av någon större betydelse
(exempelvis ljudet från kylskåpet) så kommer ljudet att orsaka endast lite aktivitet i det
limbiska och autonoma nervsystemet. Då ljudet därefter uppträder igen kommer denna
aktivitet i det limbiska och autonoma nervsystemet att bli mindre och mindre (under
förutsättning att ljudet fortfarande är av mindre betydelse). Till slut kommer ljudet att
orsaka så lite aktivitet att patienten inte blir medveten om ljudets närvaro. Författarna
menar att ljudet då har blockerats, vilket är målet med habituering av perception.
Jastreboff och Hazell (2004) påstår att då vi associerar tinnitusljudet med någonting
negativt är det svårt att bryta detta mönster. Genom att då tillämpa den neurofysiologiska
modellen kan habituering främjas.
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2.2 Tinnitus Retraining Therapy
Tillämpningen av behandlingsmetoden TRT består av två delar som på olika sätt inriktar
sig på att främja habituering, dessa är rådgivning (eng. counseling) och ljudterapi. I
ljudterapin tillämpas vanligtvis en ljudstimulator som tillför ett bredbandigt brus på svag
nivå (eng. white noise generator) i patientens öra. Rådgivningsdelen riktar in sig på att
underlätta habituering av reaktioner genom att arbeta med patientens känslor, exempelvis
oro och rädsla över tinnitus. Ljudterapin/ljudstimulatorn inriktar sig på att underlätta
habituering av perception genom att berika patienten med omgivningsljud (Jastreboff &
Hazell, 2004).
2.3 Rådgivning
Enligt Jastreboff och Hazell (2004) ska information om patientens tinnitus inhämtas av
rådgivaren i direkt samband med första träffen, i form av en intervju. Därefter läggs
rådgivningen upp efter patientens individuella behov. Rådgivningsdelen i TRT ger
patienten tillfälle att beskriva sin tinnitus, gärna i form av metaforer, och uttrycka sina
tankar och känslor kring fenomenet. Vanligast är att rådgivningen också omfattar
information om den neurofysiologiska modellens drag, hörseln och hjärnans olika
funktioner av betydelse för tinnitus. Andra delar som kan ingå i rådgivningen, om behovet
finns, är hörtaktik, avslappning och sömnråd. Information om ljudterapi och habituering
ingår också i rådgivningen. Ljudterapi uppnås med hjälp av antingen en ljudstimulator,
konventionell hörapparat med eller utan ett tillförande brus på svag nivå, eller genom att
lyssna till ljud som förknippas med någonting positivt, exempelvis musik. Patienter med
endast tinnitus får vanligtvis ljudstimulator och patienter med samexisterande tinnitus och
hörselnedsättning kan erhålla ljudstimulator eller konventionell hörapparat med eller utan
ett tillförande brus. Detta beror på patientens grad av hörselnedsättning. Syftet med att
prova ut konventionella hörapparater i TRT är att förse patienten med omgivningsljud,
snarare än att förbättra kommunikationen. I rådgivningen uppmanas patienten att alltid ha
ett bakgrundsljud och i möjligaste mån undvika tystnad. Därför är det extra viktigt att i
dessa fall uppmana patienten att berika sig med bakgrundsljud när denne använder
hörapparat. Att prova ut hörapparat utan att patienten berikar sig med ljud ger ingen som
helst effekt i TRT (Jastreboff & Hazell, 2004).
Till en början kan det, enligt Jastreboff och Hazell (2004), vara svårt för patienten att förstå
behandlingsformen och därför bör rådgivaren tillämpa vardagliga exempel som alla kan
känna igen. Författarna menar att kärnan i rådgivningen består av att lyssna på patientens
erfarenheter och svara på frågor som berör tinnitus och den neurofysiologiska modellen.
Hur mycket rådgivning som behövs är individuellt. För vissa patienter kan en enda
rådgivningsträff vara allt som behövs. Målet är att patienten ska vara övertygad om att
själva tinnitusljudet i sig är harmlöst. Det är inte förrän patientens känslor till tinnitus har
neutraliserats som ljudstimulatorn kan provas ut och då vara effektiv.
2.4 Ljudstimulator
Enligt Jastreboff och Hazell (2004) kan habituering av tinnitus inte inträffa om
tinnitusljudet maskeras helt av andra ljud, så som den görs i så kallade
maskeringsbehandlingar. Maskeringsbehandling har varit en vanligt förekommande metod
där tinnitusljudet oftast maskeras av ”naturliga” ljud (Andersson, 2000). Därför ska bruset i

4

ljudstimulatorn i TRT, enligt Jastreboff och Hazell (2004), inte överrösta tinnitusljudet.
Bruset ska uppfattas som ett naturligt bakgrundsljud för att underlätta för patienten att
habituera till tinnitus. Författarna menar att tinnitusljudet oftast upplevs mindre
påträngande när patienten bär ljudstimulator men det kan också till en början upplevas
underligt för patienten att tillföra ett ytterligare ljud i örat. Tanken bakom detta är att bruset
ska mixas med tinnitusljudet så att hörselcentra i hjärnan med tiden inte kan urskilja
tinnitusljudet. Jastreboff och Hazell betonar betydelsen av att tillföra ytterligare ljud i örat
genom att exemplifiera med en patient som befinner sig i ett tyst rum. Då upplevs tinnitus
ofta som starkare. Detta förklarar författarna med att hörselsystemet reagerar på skillnaden
mellan stimulus och bakgrundsljud. Genom att då tillföra brus på svag nivå (öka
bakgrundsljudet) kan, enligt författarna, patientens tinnitus upplevas som svagare. Målet
med ljudstimulatorn är att tinnitusljudet till slut ska bli omärkbart och inte väcka några
starka känslor eller reaktioner. Enligt författarna bör patienten använda ljudstimulatorn
minst sex timmar per dygn och framförallt i tysta miljöer. Författarna beräknar att
ljudstimulatorn når sin maximala effekt efter omkring 1,5 till 2 års användning.
2.5 Jastreboffs kriterium för framgångsrik TRT
Jastreboff och Hazell (2004) menar att det under rådgivningsträffarna är viktigt att
fastställa hur tinnitus påverkar patientens liv. Därför utvärderas patientens livskvalitet
genom att fråga i vilka specifika situationer som tinnitus påverkar patienten. Exempelvis
hur påverkar tinnitus patienten på arbetet, under fritiden och vid insomning. Patientens svar
sammanställs och resulterar i ett antal livsfaktorer som sedan är av betydelse för
kommande utvärdering. Vid utvärdering av TRT används vanligtvis Jastreboffs kriterium
för framgång, som utgår från 40 % regeln. Vid tillämpning av denna sammanställning
bedöms patienten vara framgångsrikt behandlad om patienten antingen har;



40 % förbättring beträffande irritation och medvetenhet över tinnitusnärvaron, eller;
40 % förbättring beträffande irritation eller medvetenhet över tinnitusnärvaro, plus
en förbättrad livsfaktor (som utgår från patientens redogörelse av livskvalitet)
(Jastreboff & Hazell, 2004; Sheldrake, Hazell & Graham, 1999).

Irritation över tinnitusnärvaro utvärderas enligt författarna eftersom det speglar patientens
habituering av reaktioner. Medvetenhet över tinnitusnärvaro utvärderas enligt författarna
eftersom det speglar patientens habituering av perception (Jastreboff & Hazell, 2004;
Sheldrake et al., 1999). Hur beräkning av 40 % regeln utförs anges inte.
2.6 Kliniskt protokoll för TRT
Tyler (2006) har sammanfattat ett kliniskt protokoll enligt Jastreboff och Hazells
rekommendationer. Protokollet omfattar (1) historik, (2) audiologisk utvärdering, (3)
medicinsk utvärdering, (4) kategoriplacering, (5) rådgivning, (6) anpassning av
ljudstimulator eller hörapparat och (7) uppföljningar efter patientens behov.
Enligt Tyler (2006) samlas information om patientens historik i form av en intervju som
baseras på ett frågeformulär, vilket frågeformulär anges dock inte. Frågeformuläret anger i
vilken ordning informationen ska samlas in. Vad för slags information som inhämtas, samt
ordning, framgår av tabell 2.
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Tabell 2. Informationskomponenter enligt Tyler (2006)
(1) Personlig information

(10) Tidigare öronproblem

(2) Vad patienten har arbetat med

(11) Exponering för högt ljud

(3) Tinnitus/hyperacusis debut

(12) Ototoxiska substanser

(4) Duration

(13) Mekaniska/kemiska skador

(5) Lokalisering av tinnitus

(14) Familjehistorik

(6) Den förmodade orsaken

(15) Sociala vanor

(7) Yrsel eller huvudvärk

(16) Användning av uppiggande medel

(8) Andra sjukdomar eller krämpor

så som kaffe, te eller cigaretter

(9) Medicinering

(hur mycket & hur ofta)

Tyler (2006) menar att den audiologiska utvärderingen, bestående av ett flertal test, är en
viktig del i TRT protokollet för att fastställa hörselns status. Den audiologiska
utvärderingen kan exempelvis omfatta tonaudiometri, otoakustiska emissioner (OAE) och
tinnitusvägning. Vilka tester som utvärderingen omfattar beror på patientens redogörelse
av sin tinnitusupplevelse. Audiogrammet/resultatet kan därefter vara ett bra verktyg för
diskussion och rådgivaren kan mer detaljerat visa/förklara för patienten dennes situation
vad gäller hörseln.
Tyler (2006) framhåller att den medicinska utvärderingen inte omfattar alla patienter utan
de som visar indikationer på även andra problem som kan inverka på TRT. Sådana
problem är exempelvis psykologiska rubbningar eller depression. Dessa patienter erhåller
då samtidig behandlig av specialister inom det specifika området. Alla TRT patienter
behandlas olika beroende på vilket resultat de visar i den audiologiska och medicinska
utvärderingen samt vilken information de lämnar vid intervjun. Vissa patienter kan
exempelvis behöva mer rådgivning än andra. Av den orsaken kategoriseras patienten in i
en av fem kategorier (från 0 till 4), vilket framgår av tabell 3. Kategorin som patienten
placeras in i avgör därefter vilken typ av behandling patienten får. I alla kategorier ingår
rådgivning och instruktioner om ljudberikelse samt att de ska undvika tystnad, dock i olika
grad. Enligt Jastreboff och Hazell (2004) kan patienten under behandlingens gång skifta
kategori, beroende på hur symptomen förändras.
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Tabell 3. Behandlingsform för respektive kategori (Jastreboff & Hazell, 2004)
Kategori

Kriterier för kategori

Typ av behandling

0

Tinnitus har liten inverkan
på det vardagliga livet.
Tinnitus har nyligen
uppkommit eller är
kortvarig (patienten har
ännu inga starka negativa
associationer kopplade till
tinnitus). Ingen
hörselnedsättning eller
hyperacusis.

En eller två
rådgivningsträffar (där det
mest väsentliga tas upp)
kombinerat med
basinstruktioner om
betydelsen av
ljudberikelse. Kräver färre
uppföljningar (om
symptomen inte förbättras
får patienten byta till en
annan kategori).

1

Patienten har stark tinnitus
som är mycket besvärlig.
Inga andra öronrelaterade
problem eller hyperacusis.

Patienten får grundlig
rådgivning (så många
träffar som behövs) och
patienten får prova
ljudstimulator.

2

Tinnitus och
hörselnedsättning
samexisterar utan
hyperacusis. Detta har stor
inverkan på det vardagliga
livet.

Patienten får lämplig
rådgivning i kombination
med antingen
ljudstimulator eller
konventionella
hörapparater.

3
Patienten har betydande
hyperacusis med
eller utan tinnitus eller
hörselnedsättning.

Rådgivning och
ljudstimulator.
I första hand behandlas
hyperacusis med
ljudstimulator som ska
ligga på en bekväm nivå
som successivt trappas
upp, därefter behandlas
tinnitus.

Hyperacusis är ett
dominant problem där
tinnitus är sekundär eller
frånvarande. Symptomen
förvärras vid
ljudexponering.

Mycket svårt att behandla
då symptomen förvärras
vid ljudexponering.
Långsam upptrappning av
ljudberikelse.
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Efter att patienten placerats in i en av dessa kategorier och erhållit ett antal
rådgivningsträffar, börjar anpassning av ljudstimulator eller hörapparat för dem som är
aktuella för detta (Tyler, 2006).
Vanligtvis får patienten tre uppföljningsträffar. TRT följer en ungefärlig tidsplan; (1) efter
fyra veckor, (2) efter tre till sex månader och (3) efter 12 till 18 månader. Första
uppföljningen syftar till att undersöka om patienten använder ljudstimulatorn/hörapparaten
på rätt sätt (volym, antal timmar etc.) och att svara på patientens frågor samt betona målen.
Vid andra uppföljningen går rådgivaren igenom samma saker som vid tidigare uppföljning
samt frågar patienten om denna vid något tillfälle glömt att den haft ljudstimulatorn på sig
(vilket då indikerar att habituering har påbörjat). Sista uppföljningen omfattar samma
procedur som andra uppföljningen. Efter sista uppföljningen brukar patienten vanligtvis
vara färdigbehandlad, dock kan behandlingsformen i vissa fall sträcka sig upp till 24
månader eller mer (Tyler, 2006).
2.7 Uppfattningar om TRT metoden
TRT är en behandlingsmetod för tinnitus som idag praktiseras kliniskt av bland annat
audionomer, audiologer och psykologer och som beräknas sträcka sig över en period på 12
till 18 månader (Andersson, 2000; Jastreboff & Hazell, 2004).
Enligt Henry, Jastreboff, Jastreboff, Schechter och Fausti (2003) krävs det att TRT
utövaren deltar på ett av Jastreboff och Hazells kurser för att kunna tillämpa TRT på ett
korrekt sätt. Författarna framhåller också att de sedan 1990 har utbildat över 700 personer i
hur TRT tillämpas. Enligt författarna har de även behandlat över 1800 patienter med TRT,
med goda resultat. Sheldrake et al., (1999) drar i sin studie slutsatsen att TRT är en
framgångsrik behandlingsmetod för tinnitus. Även Herraiz, Hernandez, Plaza och de los
Santos (2005) drar i sin studie liknande slutsatser.
Å andra sidan finns det författare som kritiserar förfarandet att behöva delta på ett av
Jastreboff och Hazells kurser för att kunna tillämpa TRT på ett korrekt sätt. KröenerHerwig et al. (2000) skriver:
It is furthermore regrettable and scientifically unacceptable that information on the
recommended assessment methods are not offered in detail in Jastreboff´s
publications, but must be gathered from personal communications in lectures,
seminars and workshops. (Kröener-Herwig et al.: 2000, s. 72)
Kröner-Herwig et al. (2000) och Wilson, Henry, Andersson, Hallam och Lindberg (1998)
kritiserar Jastreboff och Hazells påstående att TRT ger goda effekter. Författarna menar att
fler väletablerade studier behövs för att påvisa behandlingsmetodens effekt och att det i
dagsläget inte går att säga att TRT är överlägsen andra metoder för tinnitus.
TRT har både förespråkare och kritiker på sina håll. Därför är det intressant att undersöka
vilka behandlingsresultat av TRT som finns utgivna. Andersson et al. (2005) menar att
större delen av utgivet material som behandlar TRT har inte offentliggjorts i vetenskapliga
tidskrifter. Av denna anledning kommer föreliggande studie att undersöka vilka effekter av
behandlingsmetoden TRT som finns utgivna i vetenskapliga artiklar och i opublicerade
artiklar från seminarium.
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3. Syfte
Syftet med uppsatsen är att redogöra för effekten av behandlingsmetoden TRT för tinnitus.

4. Metod
I detta avsnitt redogörs datainsamlingen för studien samt urval och bearbetning.
4.1 Datainsamling
Litteratursökningen inleddes med att söka relevanta artiklar via Örebro Universitets
databaser; PubMed, Medline, PsycInfo, Cinahl, Amed och Elin@Örebro. Dessa databaser
valdes eftersom de ansågs lämpliga inom det hörselvetenskapliga fältet. Sökord som
användes var tinnitus, chronic tinnitus, tinnitus retraining therapy, tinnitus retraining
therapy + effect och tinnitus retraining therapy + efficacy. Antal sökträffar för respektive
sökord framgår av matrisen. När en artikel som bedömdes vara relevant påträffades i en
annan databas än Elin@Örebro söktes den i första hand på Elin@Örebro för att se om den
fanns i fulltext. I andra hand beställdes den fullständiga artikeln via Örebro
Universitetsbibliotek. Förutom databassökningar har referenslistor i relevanta arbeten,
böcker och artiklar granskats för att hitta artiklar som inte publicerats i vetenskapliga
tidskrifter, så som artiklar från seminarium och konferenser.
Matris. Antal sökträffar för respektive sökord. Den översta horisontella raden visar sökorden.
Den vertikala kolumnen till vänster visar databaserna
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4.2 Urval och bearbetning
Urvalet skedde i tre steg. Första steget var att välja ut artiklar publicerade i vetenskapliga
tidskrifter genom att granska sökträffarna som respektive sökord gav (se matris). Då
sökträffarna omfattade mindre än 150 träffar granskades artiklarnas titel för att urskilja
begrepp som kunde associeras till TRT. Andra steget var att granska dessa artiklar genom
att läsa artiklarnas sammanfattningssida med avseende på om innehållet var relevant för
arbetets syfte. Detta gjordes genom att exkludera artiklar som inte varit godkända av en
etisk kommitté, och artiklar som inriktar sig på barn eller på tinnitus i samband med musik.
Även översiktsartiklar har uteslutits av den anledningen att det ansågs vara mer tillförlitligt
att använda förstahandsinformation och inte information som andra författare har
sammanfattat. På så sätt kunde relevant information för arbetets syfte plockas ut.
Artikelsökningen inkluderade artiklar som publicerats på engelska mellan årtalen 19902006. Anledningen till detta var att det ansågs relevant att utgå från 1990 eftersom den
neurofysiologiska modellen publicerades då. 12 artiklar som ansågs vara relevanta för
studiens syfte valdes ut. En artikel hittades via granskning av referenslistor i relevanta
arbeten, böcker och artiklar vilket resulterade i totalt 13 artiklar. Tredje steget i urvalet var
att granska dessa 13 artiklar mer utförligt. Detta gjordes genom att samtliga artiklar lästes.
Trots att litteratursökningen i databaserna hade exkluderat översiktsartiklar samt att det i
artiklarnas sammanfattningssida inte stod att det var översiktsartiklar visade det sig att sex
av dessa 13 var översiktsartiklar. En ytterligare artikel redogjorde för behandlingsmetodens
uppföljningsintervju och omfattade därmed ingen redogörelse för behandlingsmetodens
effekt. Detta utföll i sex kvarstående artiklar vilket resultatet grundar sig på och som
sammanställdes i löpande text och i tabellform.

5. Resultat och diskussion
I detta avsnitt redogörs resultatet av de sex granskade artiklarna. Artiklarna undersöker
effekten av TRT genom att exempelvis jämföra TRT med andra behandlingsmetoder. Efter
varje artikels redogörelse diskuteras delar av dess innehåll.
5.1 Jämförande studie av KBT och TRT
I en studie av Zachriat och Kröner-Herwig (2004) menar författarna att TRT ofta prisas
som den mest framgångsrika behandlingen mot tinnitus. Författarna framhåller dock att det
i en översiktsstudie av Kröner-Herwig et al. (2000) drogs slutsatsen att det inte fanns
någon övertygande bevis för påståendet att TRT skulle var överlägsen andra behandlingar.
Av denna anledning undersöker Zachriat och Kröner-Herwig (2004) hur effektiv TRT är
genom att utföra en randomiserad jämförande studie. I studien jämförs de omedelbara samt
långsiktiga effekterna av KBT (n = 27) och TRT (n = 30) med varandra samt med
resultatet från en kontrollgrupp (n = 20).
I studien redogör Zachriat och Kröner-Herwig (2004) för hur KBT, TRT och
kontrollgruppen tillämpades. Exempelvis följde KBT en detaljerad träningsmanual som
bland annat omfattade avslappningsövningar och copingteknik (bemästring av tinnitus).
När det gäller TRT försökte författarna följa Jastreboffs grundidé så detaljerat som möjligt.
Den förstnämnda författaren deltog därför på ett av Jastreboffs seminarium som
behandlade planering och ledning av TRT och utifrån detta utarbetade han en manual för
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TRT. Patienterna i TRT informerades bland annat om den neurofysiologiska modellen och
habituering samt uppmanades att använda ljudstimulatorn i sex eller fler timmar om dagen.
De uppmanades också att under hela studien dokumentera användandet av ljudstimulatorn
i en dagbok. Efter avslutad studie fick patienterna bestämma om de ville behålla
ljudstimulatorn eller inte.
Både TRT och KBT utfördes i grupp. Enligt Jastreboff ska dock TRT utföras individuellt.
Författarna valde trots detta att tillämpa TRT i grupp, bland annat av ekonomiska skäl men
också för att tidigare studier, enligt författarna, har påvisat att det inte finns någon
signifikant skillnad mellan uppsättningarna. Kontrollgruppen erhöll en behandlingsträff där
patienterna informerades om olika faktorer av betydelse för tinnitus. Därefter följdes
kontrollgruppen upp efter 5 och 14 veckor. KBT-gruppen fullföljde elva behandlingsträffar
och TRT-gruppen fullföljde fem behandlingsträffar (Zachriat & Kröner-Herwig, 2004).
Zachriat och Kröner-Herwig (2004) tillämpade sju bedömningsperioder (se tabell 4) där
sista bedömningsperioden för KBT skedde efter 21 månader och för TRT efter 18
månader. Författarna menar att orsaken till varför KBT och TRT skiljer sig åt beträffande
antal träffar och tidsförlopp är att författarna ville tillämpa och jämföra båda
behandlingsmetoderna så som de genomförs i praktiken.
Tabell 4. Sju bedömningsperioder
Bedömningsperiod
Pre-terapi

KBT
Vecka 1

TRT
Vecka 1

Bedömningsperiod 2

Vecka 5

Vecka 5

Bedömningsperiod 3

Vecka 10

Vecka 10

Post-terapi

Vecka 15

Vecka 15

Uppföljning (6 mån)

Vecka 27

Vecka 27

Uppföljning (12 mån)

Vecka 53

Vecka 53

Uppföljning
(21 respektive 18 mån)

Vecka 92

Vecka 79

Kontrollgrupp
Vecka 1
Uppföljning Vecka 5
Uppföljning Vecka 14

Vid samtliga bedömningsperioder utvärderades patienternas upplevda handikapp orsakad
av tinnitus med hjälp av frågeformuläret TQ. Andra bedömningsverktyg som författarna
använde under de sju bedömningsperioderna var andra standardiserade frågeformulär,
dagbok, intervju eller checklista. Bland de frågeformulär som användes i studien var ett av
dem utarbetat av författarna själva utifrån Jastreboffs kriterium för framgångsrik
behandling av tinnitus. Detta gjordes för att författarna därefter skulle kunna jämföra sitt
resultat med det resultat som Jastreboff rapporterat i sina tidigare publikationer. Vid
bedömningsperiod fyra (post-terapi) jämfördes effekterna av alla tre grupperna med
varandra. Vid följande analys (uppföljningarna) jämfördes endast effekterna av KBT och
TRT med varandra (Zachriat & Kröner-Herwig, 2004).
Zachriat och Kröner-Herwig (2004) menar att enligt Jastreboff når TRT sin maximala
effekt då patienten använt ljudstimulatorn i minst 1,5 år och en långtidsanvändning leder
till kontinuerlig förbättring. Därför analyserade författarna hur många timmar om dagen
patienterna i TRT-gruppen använde ljudstimulatorn samt hur patienternas upplevda
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handikapp orsakad av tinnitus förändrades över tid i både KBT- och TRT-gruppen. Vid
jämförelse av resultaten av patienternas upplevda handikapp orsakad av tinnitus i KBToch TRT-gruppen visade sig resultaten vara ganska lika. Författarna fann en större
förbättring i direkt samband med introduktionen av ljudstimulatorn hos TRT patienterna
men denna effekt avtog dock med tiden. Författarna konstaterade att det inte fanns något i
deras resultat som tydde på att ett kontinuerligt användande av ljudstimulatorn skulle vara
mer effektiv än KBT. Ljudstimulatorn blev, enligt författarna, mindre effektiv med tiden
eftersom deras resultat visade att patienterna använde den mindre ju längre tiden gick.
Även att majoriteten av patienterna lämnade tillbaka ljudstimulatorn vid studiens slut
pekade mot dessa slutsatser.
När Zachriat och Kröner-Herwig (2004) analyserade resultatet från det frågeformulär som
utarbetats utifrån Jastreboffs kriterium för framgång visade sig framgången i denna studie
ligga på 40-44,6 % i TRT gruppen (n = 30) jämfört med 80 % som Jastreboff publicerade
1996. Zachriat och Kröner-Herwig redogör dock inte för hur många patienter de 80 %
grundade sig på.
Zachriat och Kröner-Herwig (2004) diskuterar att denna skillnad kan bero på att
informationen om patienternas tinnitus har samlats in via ett standardiserat frågeformulär.
Jastreboff rekommenderar dock att informationen ska samlas in i direkt samband med
första rådgivningsträffen, i form av en individuell intervju. Författarna anser att
databedömningen som Jastreboff använder sig av inte är objektiv och håller inte
reliabilitets- och validitetsmåttet. Författarna menar att detta bör innebära att deras
datainsamling är mer tillförlitlig.
Slutsatsen var att resultatet av patienternas upplevda handikapp orsakad av tinnitus visade
en signifikant förbättring hos båda behandlingsgrupperna jämfört med resultatet från
kontrollgruppen. Behandlingsformerna skilde sig inte signifikant åt vad gällde att minska
tinnitusupplevelsen. Effekten av behandlingsmetoderna kvarstod efter sista uppföljningen
hos både KBT och TRT (författarna jämförde resultatet från sista uppföljningen med
resultatet från post-terapi) (Zachriat & Kröner-Herwig, 2004).
Det kan tänkas att TRT-gruppen är missgynnad i studien eftersom TRT utfördes i grupp,
fick färre behandlingsträffar och sista uppföljningen för TRT skedde efter en kortare
tidsperiod än KBT. Information om patienternas tinnitus samlades också in via ett
standardiserat frågeformulär medan Jastreboff rekommenderar att informationen ska
samlas in i direkt samband med första rådgivningsträffen i form av en individuell intervju.
Zachriat och Kröner-Herwig (2004) förklaringar varför TRT utfördes i grupp genom att
hänvisa till tidigare studier som påvisat att det inte finns någon signifikant skillnad mellan
uppsättningarna. Samtidigt anger författarna att orsaken till varför KBT och TRT skiljer
sig åt är att författarna ville tillämpa och jämföra båda behandlingsmetoderna så som de
genomförs i praktiken. Därför vore det väsentligt, för att uppnå detta, att utföra TRT
individuellt och samla in informationen om patienternas tinnitus i direkt samband med
första rådgivningsträffen, så som Jastreboff rekommenderar. Konsekvensen blir då att
författarna misslyckas med att både tillämpa och jämföra TRT så som den genomförs i
praktiken.
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Zachriat och Kröner-Herwig (2004) anser att Jastreboffs sätt att samla in information om
patienternas tinnitus inte är objektiv och håller inte reliabilitets- och validitetsmåttet.
Författarna menar då att deras data är mer tillförlitlig. Det kan tänkas att frågeformuläret
som författarna själva utarbetat har en bättre struktur, men håller den reliabilitets- och
validitetsmåttet? Detta är svårt att ta ställning till då författarna inte redogör för det.
5.2 Jämförande studie av tre behandlingsgrupper
Även Herraiz, Hernandez, Plaza och de los Santos (2005) utforskar effekten av TRT i sin
studie. I en icke randomiserad klinisk undersökning jämfördes de tre behandlingsgrupperna
med varandra för att undersöka om tinnitusupplevelsen lindrades hos patienterna.
Behandlingsgrupperna omfattade en kontrollgrupp bestående av patienter som väntade på
behandling (n = 21), en grupp av patienter som delvis hade behandlats med TRT
(patienterna fick endast rådgivning) (n = 21) och slutligen en grupp av patienter som
behandlats med TRT (n = 116). TRT gruppen delades in i två undergrupper; en grupp som
endast behövde counseling (n = 48) och en grupp som erhöll ljudstimulator och counseling
(n = 68). Denna indelning gjordes utifrån Jastreboffs kategorier och framgår av tabell 5.
Tabell 5. Behandlingsgrupper
Behandlingsgrupp

Förkortning

(n)

Kontrollgruppen

Waiting List Group (WLG)

21

Delvis behandlad grupp

Partially Treated Group (PTG)

21

TRT grupp

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Undergrupp I

Retraining Counseling Group (RCG)

48

Undergrupp II

Instrumentation in addition (PAG)

68

116

Före gruppindelningen utvärderade Herraiz et al. (2005) tinnitus hos samtliga patienter
med en audiologisk undersökning samt ett frågeformulär omfattande VAS som undersökte
tinnitusintensitet och tinnitusbesvär. Även THI tillämpades. Författarna menar att de
verktyg som tillämpats i studien har följt Jastreboff och Hazells protokoll för TRT och att
två typer av ljudstimulatorer användes utifrån patientens behov; konventionell hörapparat
eller ljudstimulator. Bedömning skedde i tre resultatkategorier; självutvärdering, resultatet
från VAS för tinnitusintensitet och slutligen resultatet av THI. Vid självutvärderingen fick
patienterna besvara frågan; känner du dig bättre, detsamma eller sämre efter behandlingens
start? Resultatet av kategorierna fastställdes efter sex månader och efter tolv månader för
samtliga grupper; TRT, PAG och PTG-gruppen. Resultatet följdes därefter upp efter 18
månader.
Herraiz et al (2005) menar att tinnitusupplevelsen förbättrades med 78 % efter sex månader
och med 82 % efter tolv månader i TRT-gruppen, enligt självutvärderingen. Beträffande
undergrupperna visade resultat av självutvärderingen en förbättring av tinnitusupplevelsen
med 82 % hos RCG-gruppen efter sex månader. PAG-gruppen visade en förbättring av
tinnitusupplevelsen med 76 % efter sex månader och 83 % efter tolv månader.
Vad gäller VAS och THI resultatet för TRT, RCG och PAG-grupperna fann Herraiz et al.
(2005) en statistisk skillnad vid sex och tolv månader jämfört med resultatet från
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kontrollgruppen. Resultatet visade också en signifikant skillnad när det gäller förbättring
enligt patienterna själva i TRT-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Av de patienter som
deltog i TRT förbättrades deras tinnitusupplevelse enlig självutvärderingen med 82 % efter
tolv månader. Efter 18 månader reducerades resultatet till 68-75 %. Författarna drar
slutsatsen att TRT har visat sig vara en framgångsrik metod för behandling av tinnitus.
Denna slutsats dras utifrån patienternas upplevda förbättring av tinnitus. I studien redogör
författarna för frågan som patienterna fick besvara i självutvärdering; känner du dig bättre,
detsamma eller sämre efter behandlingens start? Någonting om tinnitusupplevelsen
framgår inte i frågeformuleringen. En bättre formulering vore eventuellt; upplever du att
tinnitus har förbättrats, är detsamma eller har blivit sämre? Vår slutsats är att frågan är
tvetydig och undersöker inte vad som avses att undersöka. Validiteten är låg.
5.3 Tre behandlingskomponenter vanliga vid tinnitus
Dineen, Doyle och Bench (1997) har i en randomiserad studie undersökt ljudstimulatorns
effekt genom att jämföra tre typer av komponenter som är vanliga vid behandling av
tinnitus. Dessa komponenter är (1) information, (2) avslappningsträning och (3)
ljudstimulator. Författarna fördelade dessa komponenter över 4 behandlingsgrupper som
framgår av tabell 6.
Tabell 6. Behandlingsgrupper
Behandlingsgrupp
Endast information

Förkortning
I

(n)
28

Information & ljudstimulator

ID

20

Information & avslappningsträning

IR

28

Information, ljudstimulator & avslappningsträning

IDR

20

Ljudstimulatorn provades ut monauralt och anledningen till att de grupper som använde sig
av ljudstimulator endast bestod av 20 deltagare var att studien endast hade 40
ljudstimulatorer att tillgå. Patienterna uppmanades att använda ljudstimulatorn minst sex
timmar om dygnet och de instruerades också om att bruset i ljudstimulatorn inte skulle
maskera tinnitusljudet helt. Samtliga patienter erhöll samma information, som bland annat
bestod av ett formulär med 60 punkter som behandlade coping för att underlätta
upplevelsen av tinnitusljudet. Det kunde exempelvis handla om; hur hörselsystemet
fungerar, vilka upphov till tinnitus som finns, betydelsen av att undvika stress,
sömnsvårigheter.
Uppföljning skedde, enligt Dineen et al. (1997), efter 3 månader. Totalt var det 71 patienter
som fullföljde gruppbehandlingarna; grupp I (n = 18), grupp II (n = 13), grupp III (n = 23)
och grupp IV (n = 17). Patienternas upplevda medvetenhet över tinnitus utvärderades för
att undersöka effekten av ljudstimulatorn. Författarna kom fram till att det inte fanns någon
signifikant skillnad mellan de som behandlades med ljudstimulator och de som inte gjorde
det. Den grupp som visade sig vara mest effektiv var grupp IV som hade erhållit samtliga
komponenterna.
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Det som Dineen et al. (1997) har undersökt i studien är ljudstimulatorns effekt genom att
jämföra tre typer av komponenter, bland annat information. Det framgår inte i studien om
den information som gavs till patienterna är likvärdig med rådgivningen i TRT. Enligt
Jastreboffs behandlingsmetod är inte ljudstimulatorn effektiv om inte rådgivning, enligt
Jastreboffs rekommendation, har ägt rum. För att TRT ska vara TRT bör båda
komponenterna, enligt Jastreboffs filosofi, ingå. Frågan följer då om slutsatsen som
författarna drar i undersökningen är relevant för syftet i vår studie?
En annan intressant aspekt är att denna artikel var på många sidor men resulterade i en kort
redogörelse. Detta kan tänkas bero på att studien noggrant redogjort för undersökningens
gång i form av tabeller, figurer och siffror. Vi har valt ut det som ansågs vara relevant för
studiens syfte.
5.4 Retrospektiv studie
I en opublicerad artikel av Sheldrake et al. (1999) från ett seminarium redogör författarna
för en retrospektiv studie där 483 patienter erbjöds TRT. Författarna framhåller att studien
inte har tillämpat någon randomisering eller någon rigorös experimentell design. Studiens
syfte var att ge en realistisk bild av de förväntningar och resultat som uppkommer i
samband med TRT i det kliniska arbetet. Samtliga patienter fick enligt författarna genomgå
en noggrann audiologisk undersökning. Information om patienternas tinnitus samlades
därefter in via en strukturerad intervju. Hur intervjun såg ut eller vilka frågor den
omfattade redogörs inte i artikeln. Utifrån resultaten placerades patienterna in i olika
kategorier som också bestämde vilken typ av behandling patienterna skulle få (jfr tabell 3).
Kategori 0 (n = 49), kategori 1 (n = 144), kategori 2 (n = 153), kategori 3 (n = 118) och
kategori 4 (n =19).
Med hänsyn till studiets syfte använde Sheldrake et al. (1999) tre typer av mått i studien;
(1) Tinnitusmedvetenhet under föregående vecka (vaken tid), (2) den tid som tinnitus har
orsakat besvär eller irritation och slutligen (3) antalet livsfaktorer som tinnitus har
inskränkt på. Livsfaktorerna som undersöks i studien är koncentration, tysta
fritidsaktiviteter, sömn, arbete, sociala, sport eller familjeaktiviteter. Första och andra
måttet mäts i procent. Hur dessa beräkningar görs anges inte. Resultatet redovisades i tre
uppsättningar; resultatet från första träffen, resultatet från andra träffen och resultatet som
erhållits vid tredje träffen, vilket var behandlingens slut. Tidsförloppet mellan
rådgivningsträffar varierade mellan patienterna. Andra rådgivningsträffen kunde
exempelvis inträffa efter sex månader för en patient och efter 12 månader för en annan
patient. Behandlingens tidsram, från första träffen till sista träffen, låg i genomsnitt på 21
månader.
Av de 483 patienterna som deltog i undersökningen var det 381 patienter som nådde andra
träffen och 224 som nådde tredje träffen och därmed fullföljde hela behandlingen.
Sheldrake et al. (1999) menar att en av orsakerna till det minskade antalet patienter var att
vissa patienter i kategori 0 endast behövde en eller två rådgivningsträffar.
Sheldrake et al. (1999) menar att utvärdering av resultatet skedde enligt Jastreboffs
kriterium för framgång, som utgår från 40 % regeln. Resultatet visade att 70 % av
patienterna (n = 311) som deltog vid andra rådgivningsträffen uppnådde 40 % regeln och
83,7 % av patienterna som deltog vid sista rådgivningsträffen (n = 224) uppnådde 40 %
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regeln. Författarna förklarar att den grupp som inte uppnådde Jastreboffs kriterium ändå
visade en förbättring när det gäller tinnitus påverkan på livsfaktorer. Vidare diskuterade
författarna att patienterna som inte uppnådde 40 % regeln inte speglade ett misslyckande
utan detta innebar endast att patienterna inte uppnått 40 % regeln inom tidsramen.
Författarna drar slutsatsen att 83,7 % är en signifikant förbättring av patientens
tinnitusupplevelse.
Sheldrake et al. (1999) framhåller att studiens syfte var att ge en realistisk bild av
förväntningar och resultat som uppkommer i samband med TRT i det kliniska arbetet. Med
hänsyn till detta använde författarna tre typer av mått som redovisades i tre uppsättningar.
Hur dessa mått speglar en realistisk bild av förväntningar och resultat av TRT i det kliniska
arbetet är dock svårt att säga.
Utvärdering av resultatet skedde enligt Jastreboffs 40 % regel. Hur denna beräkning utförs
i studie anges inte. Tyvärr verkar detta vara vanligt förekommande även i andra
publikationer som behandlar TRT eftersom vi haft svårt att hitta en utförlig beskrivning av
denna sammanställning. Vidare menar Sheldrake et al. (1999) att de som inte uppnådde
regeln inte speglar ett misslyckande utan detta innebär endast att patienterna inte uppnått
40 % regeln inom tidsramen. Detta väcker frågan om behandlingen följer en
tidsbegränsning där det går att säga att behandlingen inte har bidragit med några
förändringar vad gäller tinnitusupplevelsen. Författarna framhåller också att detta inte är en
randomiserad och rigorös experimentell studie. Detta anförande väcker intresset att ta del
av en liknande mer rigorös studie där resultatet jämförs med resultatet från denna studie.
5.5 TRT inverkan på habituering
I en studie av Bartnik, Fabijanska och Rogowski (2001) undersöktes vilken inverkan
ljudstimulator och hörapparat i TRT hade på habituering av tinnitus. Målsättningen var att
undersöka effekten efter 12 månader. I studien deltog 516 patienter där patienterna delades
upp i fem grupper enligt Jastreboffs kategoriindelning (jfr tabell 3). Författarna analyserade
vidare patienterna i kategori 0, 1 och 2, totalt 108 patienter. Varför de övriga patienterna
inte analyserades vidare var att de hade hyperacusis. De 108 patienterna delades upp i två
grupper; grupp I (n = 68) och grupp II (n = 40), som framgår av tabell 7. Vidare
redogörelse åsyftar till dessa två grupper.
Tabell 7. Studiens gruppindelning
Behandlingsgrupp
Grupp I

Grupp II

Kategori

(n)

0

38

(pat. med tinnitus)

1

30

(pat. med ”stark” tinnitus)

2

40

(pat. med tinnitus & hns)

pat. = patient, hns = hörselnedsättning
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Enligt Bartnik et al. (2001) följde studien Jastreboff och Hazells protokoll för TRT
(jfr 2.6 s. 9). Behandlingen omfattade rådgivning och två typer av ljudstimulatorer utifrån
patientens behov; konventionell hörapparat eller ljudstimulator. Författarna utarbetade
även ett frågeformulär som följde Jastreboffs rekommendationer. Detta frågeformulär
innefattade sex komponenter som exempelvis tinnitus inverkan på patientens vardagliga liv
samt medvetenhet och irritation över tinnitusupplevelsen (vaken tid). Frågeformuläret
besvarades av patienterna före, under och efter TRT. Enligt Bartnik et al. (2001) var
patienterna tvungna att uppfylla minst tre komponenter för att habituering skulle uppnås.
Resultatet visade ingen signifikant skillnad beträffande ljudstimulatorns och hörapparatens
inverkan på habituering mellan grupp I och grupp II. Författarna menade då att
samexisterande tinnitus och hörselnedsättning inte hade någon påverkan på hur effektiv
habitueringen var. Författarnas slutsats blev att det inte kan påvisas att ljudstimulator
skulle vara mer effektiv än konventionell hörapparat vid habituering av tinnitus. Av 40
patienter med tinnitus och hörselnedsättning upplevde 90 % att de blivit hjälpta efter
fullföljd TRT och 80 % av 68 patienter med enbart tinnitus, upplevde att de blivit hjälpta
efter fullföljd TRT. Författarna menar att även om resultaten i studien, efter endast 12
månader, är goda behövs det en mer omfattande studie med fler patienter för att undersöka
TRT inverkan på habituering.
Detta resonemang kan vi ställa oss bakom eftersom detta inte verkade vara en rigorös
undersökning. Detta grundar vi på att redogörelsen av studien var väldigt kortfattad och
fattig på information. Artikeln omfattade endast 3 sidor där diskussionsavsnittet bestod av
fem långa meningar. Säkerligen kan det tänkas att det fanns mer för författarna att
diskutera eftersom studien sträckte sig över en period på 12 månader. Det hade också varit
intressant att få ta del av en mer utförlig metod och resultatavsnitt, särskilt med tanke på att
båda avsnitten bestod av fyra långa meningar.
5.6 Ljudstimulatorns effekt
Hiller och Haerkötter (2005) framhåller att psykologisk habituering (KBT) och fysiologisk
habituering (TRT) av tinnitus är två målsättningar vid behandling av tinnitusdrabbade idag.
Författarna refererar till en metaanlys genomförd av Andersson och Lyttkens (1999) där
psykologiska interventioner för behandling av tinnitus undersöks. I denna studie visade
KBT en större förbättring. Vidare redogör Hiller och Haerkötter (2005) för Jastreboffs
behandlingsmetod (TRT) där ett tillförande av ljudstimulator används för att underlätta för
patienten att habituera till tinnitus. Denna behandlingsmetod förutsätter, enligt Hiller och
Haerkötter, att ljudstimulatorn skulle vara överlägsen användandet av omgivningsljud för
att uppnå habituering. Författarna menar att det är oklart om TRT och KBT ”tävlar mot”
eller kompletterar varandra. Av denna anledning undersöker författarna i studien huruvida
ljudstimulatorn kan förbättra effekten av KBT genom att kombinera dessa. Samtliga
patienter i studien randomiserades därför i KBT grupper, antingen med eller utan
ljudstimulator.
Ytterligare en frågeställning i undersökningen var huruvida en kortare behandlingsform för
tinnitus var tillräcklig för att behandla patienter som upplevde tinnitus som ”mildare”.
Orsaken till detta var att författarna hade tidigare erfarenheter av patienter som ofta var
intresserade av att få professionell hjälp men som sällan var intresserade att delta i längre
behandlingsprogram. Därför tillämpades, parallellt med KBT antingen med eller utan
ljudstimulator, en kortare version liknande den rådgivning som Jastreboff rekommenderar.
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Denna kortare version tillämpades med eller utan ljudstimulator och omfattade fyra
behandlingsträffar. Det som skilde rådgivningen åt från Jastreboffs rekommendationer var
att den genomfördes i grupp och inte individuellt. KBT följde en strikt anvisad manual som
fokuserade på de tinnitusbesvär som patienterna kan uppleva i samband med tinnitus samt
på övningar som patienterna fick praktisera i det vardagliga livet (Hiller & Haerkötter,
2005).
Inledningsvis utvärderade Hiller och Haerkötter (2005) patienternas tinnitushistorik samt
deras upplevda besvär orsakad av tinnitus med frågeformuläret TQ. Även
validitetsmätningar tillämpades för att urskilja patienter med ”mildare” tinnitus och
patienter med ”svårare” tinnitusbesvär åt. De patienter med ”mildare” tinnitus grupperades
in i den kortare behandlingsversionen som författarna kallade för Tinnitus Education (TE),
om inte patienterna själva valde att delta i den längre behandlingsformen. De med
”svårare” tinnitusbesvär grupperades i den längre behandlingsformen, om inte patienterna
själva valde att delta i den kortare behandlingsformen.
Hiller och Haerkötter (2005) tillämpade också fem inklusionskriterier; att patienten hade
kronisk tinnitus som varat i minst sex månader, att patienten visade psykologiska besvär
orsakad av tinnitus, att patienten var motiverad att delta i undersökningen, att patienten
genomgått en fullständig medicinsk undersökning av ÖNH läkare och slutligen att
patienten inte led av några mentala problem, exempelvis depression, som skulle innebära
att patienten var i behov av ytterligare psykologisk hjälp.
Totalt var det 136 patienter som matchade dessa kriterier och av dessa var det 70 patienter
som grupperades in i TE och 66 patienter som grupperades i KBT. Av dessa var det 12
patienter som hoppade av undersökningen. Studiens resultat grundar sig på dessa 124
patienterna som fullföljde behandlingen. Hur dessa 124 patienter delades upp med eller
utan ljudstimulator framgår av tabell 8 (Hiller & Haerkötter, 2005).
Tabell 8. Behandlingsgrupper i studien
Behandlingsgrupp

(n)

TE med ljudstimulator

31

TE utan ljudstimulator

33

KBT med ljudstimulator

31

KBT utan ljudstimulator

29

Samtliga patienter erhöll ljudstimulator binauralt och instruerades att använda
ljudstimulatorn minst sex timmar per dygn, särskilt i tysta miljöer. Bedömning skedde före
och efter behandling samt följdes resultatet upp efter 6 och 18 månader. Av de 124
patienterna som fullföljde behandlingen var det 116 som besvarade
uppföljningsformulären.
Angående frågeställningen om en kortare behandlingsform för tinnitus är effektiv för att
behandla patienter som upplever tinnitus som ”mildare” visade resultatet att en kortare
behandlingsform gav goda resultat.
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Författarna jämförde resultatet från grupperna som fick ljudstimulator med de grupper som
inte fick ljudstimulator. Hiller och Haerkötter (2005) drar slutsatsen att ingen ytterligare
effekt i KBT orsakad av ljudstimulatorn kan påvisas av studiets resultat eftersom alla
behandlingsgrupper visade signifikant förbättring. Författarna diskuterar att användning av
ljudstimulator bör övervägas.
Hiller och Haerkötter (2005) har tidigare diskuterat huruvida TRT och KBT ”tävlar mot”
eller kompletterar varandra vilket är en väldigt intressant tanke. Det verkar sällan vara att
dessa behandlingsmetoder kombineras kliniskt vilket kanske vore en bra idé. Vissa
komponenter i TRT kan kanske passa en patients behov bättre än vissa komponenter i KBT
och vice versa. Då kan det som passar patientens behov bäst plockas ur båda
behandlingsmetoderna, vilket kan skifta i olika tinnitusfaser. En möjlig förklaring till
varför TRT och KBT vanligtvis inte kombineras kan vara ekonomiska skäl eller brist på
utbildad personal.
Hiller och Haerkötter (2005) framhåller också i sin studie att samtliga patienter
instruerades att använda ljudstimulatorn minst sex timmar per dygn, särskilt i tysta miljöer.
Detta tycktes till en början vara väldigt underligt för oss eftersom Jastreboff och Hazell
uppmanar sina patienter att undvika tysta miljöer. Här verkar dock tryckfelsnisse varit i
farten då vi efter många om och men upptäckte att författarna i diskussionen framhåller att
de patienter som i studien använt ljudstimulator uppmanades att undvika tystnad.
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Tabell 9. Resultatredovisning av granskade studier (anges i alfabetisk ordning)
Källa

Design

Syfte

Anlays

Effekt/Slutsats

Bartnik et al.
(2001)

Klinisk
randomiserad
jämförande
undersökning
som följde
Jastreboff och
Hazells
protokoll.

Syftet var att
undersöka
vilken inverkan
ljudstimulator
och hörapparat
i TRT har på
habituering.

Bedömning
skedde utifrån
ett
frågeformulär
som patienterna
besvarade före,
under och efter
TRT. Effekten
utvärderades
efter 12
månader.

Resultatet
visade ingen
signifikant
skillnad mellan
ljudstimulators
och
hörapparaters
inverkan på
habituering i
TRT.

Dineen et al.
(1997)

En jämförande
randomiserad
studie.

Syftet var att
undersöka
ljudstimulatorns
effekt genom att
jämföra;
information,
avslappning och
ljudstimulator.

Patienternas
upplevda
medvetenhet
över tinnitus
utvärderades
som följdes
upp efter tre
månader.

Författarna
fann ingen
signifikant
skillnad mellan
de som
behandlades
med
ljudstimulator
och de som inte
gjorde det.

Herraiz et al.
(2005)

En
jämförande
icke
randomiserad
klinisk
undersökning
som har följt
Jastreboff och
Hazells
protokoll.

Syftet var att
jämföra en TRT
grupp, en delvis
TRT behandlad
grupp och en
kontrollgrupp,
för att undersöka
om tinnitusupplevelsen
lindrades hos
patienterna.

Patienternas
tinnitus
utvärderades
med VAS och
THI. Data
fastställdes
efter 6 och 12
månader och
följdes därefter
upp efter 18
månader.

Författarna drar
slutsatsen att
TRT, enligt
självutvärdering,
har visat sig vara
en framgångsrik
metod för
behandling av
tinnitus.
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Fortsättning på tabell 9
Källa

Design

Syfte

Anlays

Effekt/Slutsats

Hiller &
Haerkötter
(2005)

Randomiserad
kombinerande
och jämförande
studie.

Syftet var att
undersöka
huruvida
ljudstimulatorn
kan förbättra
effekten av
KBT samt
huruvida en
kortare
behandlingsform är
tillräcklig för
patienter som
upplevde
tinnitus som
”mildare”.

Patienterna
grupperades i
KBT och i en
kortare version
av rådgivning,
med eller utan
ljudstimulator.
Bedömning
skedde före och
efter
behandling
samt följdes
upp efter 6 och
18 månader.

Ingen
ytterligare
effekt i KBT
orsakad av
ljudstimulatorn
kan påvisas.

Sheldrake et al.
(1999)

Opublicerad
retrospektiv
studie från
seminarium.

Studiens syfte
var att ge en
realistisk bild
av de
förväntningar
och resultat
som
uppkommer i
samband med
TRT i det
kliniska
arbetet.

Information
samlades in via
en strukturerad
intervju.
Utvärdering av
resultatet
skedde enligt
Jastreboffs
kriterium för
framgång, som
utgår från 40 %
regeln.

Författarna drar
slutsatsen att
83,7 % är en
signifikant
förbättring av
patientens
tinnitusupplevelse.

Zachriat et al.
(2004)

Randomiserad
jämförande
(KBT/TRT)
studie.

Syftet är att
undersöka
hur effektiv
TRT är.

Sju
bedömningsperioder
tillämpades
(jfr tabell 5).

Det går inte
att säga att
TRT är mer
effektiv än
KBT.
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6. Metoddiskussion
Litteratursökningen fortskred utan problem, dock hade vi svårigheter med urvalet av
artiklar. Urvalet skedde i två steg där första steget var att välja ut artiklar genom att
granska artiklarnas sammanfattningssida. Tanken var då att exkludera översiktsartiklar.
Vid detta moment erhölls 13 artiklar som ansågs vara relevanta för studiens syfte. Vid
andra urvalssteget, där vi mer utförligt granskade artiklarna, visade det sig att sex av dessa
ändå var översiktsartiklar. Detta upplevdes väldigt frustrerande eftersom det hade varit
önskvärt att sammanställa resultatet utifrån minst tio granskade artiklar. Detta hade då ökat
resultatets tillförlitlighet.
Tanken i föreliggande studie var att undersöka vilka effekter av behandlingsmetoden TRT
som fanns utgivna i vetenskapliga artiklar samt i opublicerade artiklar från seminarium och
konferenser. Det optimala vore då om hälften av våra artiklar kom från vetenskapliga
tidskrifter och hälften var opublicerade artiklar från seminarium. Dock erhöll vi endast en
opublicerad artikel från ett seminarium. En förklaring till varför vi hade svårt att hitta fler
kan vara att Jastreboff och Hazell inte har publicerat så många artiklar som behandlar
effekten av TRT i vetenskapliga tidskrifter, så som Andersson et al., (2005) menar. För att
då kunna ta del av opublicerat material som inte har offentligtgjorts kanske vi hade behövt
ta del av seminarium, konferenser eller arbetat på klinik där det kan vara mer tillgängligt
med sådana material.

7. Sammanfattande diskussion
Tinnitus är en ytterst individuell upplevelse som är svår att beskriva för omgivningen.
Därför är det sannerligen också svårt att utvärdera tinnitusupplevelsen i undersökningar. I
kombination med att ingen definitiv orsak eller behandling mot tinnitus finns blir det ännu
svårare att undersöka fenomenet, eftersom detta resulterar i fler faktorer att ta hänsyn till;
patientens erfarenheter, eventuell patologi, den upplevda styrkan på tinnitus, hur länge
tinnitus pågått etc., listan kan göras lång. Då det är många faktorer att ta hänsyn till vid
undersökning av tinnitusupplevelsen kan det tänkas att brister förekommer. Dock hur stora
bristerna är varierar mellan studier men det optimala, som forskare, är att försöka minimera
svagheter och så utförligt som möjligt beskriva studiens metodologiska struktur.
Exempelvis i Sheldrake et al. (1999) anges tre olika värden för samma resultat.
Inledningsvis i studien menar författarna att TRT visar en förbättring av patientens
tinnitusupplevelsen med 83,7 %. Därefter anger författarna vid två tillfällen att TRT visade
en förbättring av patientens tinnitusupplevelse med 83 % respektive 83,9 %. Detta kan
upplevas som väldigt förvirrande för läsaren. Även i studien av Hiller och Haerkötter
(2005) framgår vissa oklarheter, exempelvis då de skrev att samtliga patienter instruerades
att använda ljudstimulatorn i tysta miljöer. I andra artiklar redovisar inte heller författarna
det material som använts. Sådant som vi anser hade varit önskvärt att få ta del av är
exempelvis Hiller och Haerkötters (2005) strukturerade intervju, Zachriat och KrönerHerwigs (2004) TRT manual samt deras frågeformulär som författarna själva utarbetade.
Utifrån vad vi läst verkar det vanligt förekommande att TRT jämförs med KBT. En orsak
till detta kan vara att KBT har visat sig vara effektiv i flera studier (Hiller & Haerkötter,
2005).
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I två av våra granskade artiklar jämförs TRT med KBT. Därför valde vi att ge en kort
redogörelse för KBT i vår inledning. Tanken var att lyfta fram vad som skilde dessa
behandlingsmetoder åt. Detta var en av de svårigheter vi stötte på under arbetets gång.
Vi trodde till exempel inledningsvis att habituering bara förekom i TRT men habituering
är, enligt Hiller och Haerkötter (2005), också ett stort mål för KBT. Både KBT och TRT
omfattar också ljudterapi som syftar till att tinnitusljudet, då det mixas med andra ljud, med
tiden blir svårare att uppmärksamma. Man kan säga att båda behandlingsformerna
använder sig av någon form av habituering. Skillnaden, så som vi ser den, ligger i att de
använder sig av olika strategier för att uppnå habituering. Exempelvis använder TRT oftast
ljustimulator och KBT använder ljudkällor som exempelvis musik eller naturljud.
Slutmålet är dock densamma.
En annan svårighet under arbetets gång var att förstå den neurofysiologiska modellen.
Trots att Jastreboff och Hazell (2004) redogör för modellen i sin bok upplevde vi det som
svårt att greppa vad tanken bakom modellen egentligen var. Det hade varit önskvärt med
mer tid då det finns många intressanta delar i modellen som vi gärna skulle undersöka
vidare. Även tillämpningen av TRT var svår att inhämta. Bland annat eftersom det inte
finns någon definitiv TRT manual att tillgå. De redogörelser som finns, i form av TRT
protokoll, upplevs som tvetydliga. Exempel på detta är Jastreboffs kriterium för
framgångsrik behandling som utgår från 40 % regeln.
En konsekvens av att Jastreboff inte har publicerat en utförlig TRT manual är att
tillämpningen av TRT kan se olika ut runt om i landet. Anledningen att tillämpningen då
kallas TRT är att den har likheter med tanken bakom den neurofysiologiska modellen, men
det är inte TRT i den mening som Jastreboff rekommenderar (Andersson et al., 2005).
Det vore önskvärt att Jastreboff och Hazell publicerade en väletablerad generaliserbar
studie som publicerades i någon vetenskaplig tidskrift. Studien av Sheldrake et al. (1999)
är en av två artiklar som i denna studie visar goda TRT resultat. Sheldrake et al. framhåller
i sin slutsats att 83,7 % är en signifikant förbättring av tinnitusupplevelsen. Denna studie är
från opublicerat material vilket leder till tanken att artikelns bevisvärde går att diskutera,
varför är den inte publicerad i någon vetenskaplig tidskrift? Den andra artikeln som också
visar goda TRT resultat grundar sig på patienternas självutvärdering. Detta resulterar en
väldigt intressant fundering då frågeformulering inte omfattade någonting om hur
patienterna upplevde tinnitus. Det går här att diskutera studiets validitet? Övriga artiklar
som inte kan påvisa huruvida TRT är effektiv är samtliga publicerade i vetenskapliga
tidskrifter och randomiserade.
Det var många år sedan Jastreboff (1990) publicerade sin teori och det kan tyckas att om
någon har resurserna till mer omfattande undersökningar kan det tänkas vara Jastreboff och
Hazell då de har egna tinnituskliniker. Å andra sidan kanske Jastreboff och Hazells intresse
endast ligger i att hjälpa tinnitusdrabbade och de har då ingen som alls önskan att lägga ner
tid och energi på att presentera studier som påvisar vad de redan vet, att TRT faktiskt är en
framgångsrik behandlingsmetod. Men vore det då inte självklart att dela med sig av denna
kunskap?
Om nu TRT fungerar i praktiken, spelar det någon roll om behandlingsmetoden har
beprövade data bakom sig? Det kan tänkas att det som hjälper patienten är att någon tar sig
an deras problem och informerar dem att tinnitus inte speglar en livsfarlig sjukdom samt att
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patienten inte heller är ensam om att uppleva tinnitus som ett problem. Kontexten kan i sig
resultera i en så kallad placeboeffekt. Är det då etiskt att tänka att medlen helgas av
ändamålet?
Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att det finns två sidor av myntet och därför är det
svårt för oss att ta ställning för hur effektiv TRT är som behandlingsmetod för tinnitus. För
detta skulle en mer omfattande liknande studie vara nödvändigt för att på så sätt öka
resultatets tillförlitlighet.
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