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Sammanfattning: Uppsatsen kartlägger forskning kring psykosociala konsekvenser 
av plötslig idiopatisk hörselnedsättning och en studie beskrivs närmare. Definitionen 
av plötslig idiopatisk hörselnedsättning är vanligen en sensorineural 
hörselnedsättning som uppkommit inom 3 dagar på 3 frekvenser i följd och är mer än 
30 dB HL. Vid en hörselskada måste uppmärksamhet riktas mot de psykosociala 
konsekvenserna som kan uppkomma i arbetslivet och äktenskapet samt leda till 
isolering. Det finns skillnader i den psykologiska anpassningen till en hörselskada 
beroende på vilken sorts skada det är, samt individuella skillnader i upplevelsen av 
de konsekvenser en hörselskada ger. Syftet med uppsatsen var att genom en 
systematisk litteraturstudie kartlägga den forskning som finns kring de psykosociala 
konsekvenser som plötslig hörselnedsättning kan medföra. Litteratursökning har 
skett via databaser och manuellt. En studie kunde inkluderas i den djupare analysen. 
Resultatet visade att personer med unilateral plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
upplevde psykologiska och sociala konsekvenser på grund av symtomen tinnitus och 
hörselnedsättning. Några slutsatser kunde inte dras då underlaget var för litet. Men 
det kan tänkas att plötslig idiopatisk hörselnedsättning faktiskt leder till psykosociala 
konsekvenser. Den slutsats som kunde dras är att det finns få studier gjorda och 
därmed lite kunskap kring området, och att mer forskning behövs. 
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Inledning  
 
Det finns två huvudgrupper av hörselnedsättningar, konduktiva och sensorineurala, 
medan en mängd olika orsaker till en hörselnedsättning finns. Vid en konduktiv 
hörselnedsättning sitter skadan i ytter- eller mellanörat, medan en sensorineural 
hörselnedsättning uppkommer vid skada på cochlean eller hörselnerven. Skada på 
cochlean kan uppkomma på grund av exempelvis ärftlighet, buller och åldrande, men 
också på grund av andra orsaker så som plötslig hörselnedsättning. Olika typer av 
hörselskador leder till olika typer av konsekvenser och inverkan på livet för den 
enskilde. Det är viktigt att ha kunskap om de olika hörselskadorna och förståelse för 
de olika sätt som det dagliga livet kan påverkas på. 
 
 
Bakgrund 
 
Benämning 
 
I litteraturen benämns plötslig hörselnedsättning med olika namn, exempelvis 
�sudden deafness�, �sudden hearing loss� och �sudden sensorineural hearing loss�. 
Sudden hearing loss och sudden idiopathic hearing loss är de begrepp som används i 
World Health Organisation, International Classification of Diseases (ICD) (2003). I 
denna uppsats kommer termerna plötslig hörselnedsättning och plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning användas genomgående då detta är de begrepp som används i den 
svenska versionen av ICD, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem (KSH) 
(1997). 
 
 
Plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
 
Plötslig hörselnedsättning har en känd orsak, och kan vara ett symtom vid sjukdomar 
som exempelvis multipel skleros, skalltrauma, viss läkemedelsbehandling, Ménières 
sjukdom, akustikusneurinom och perilymfatisk fistel. Vid plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning är etiologin okänd, ordet idiopatisk refererar till att orsaken är 
okänd (Anniko, 2001; Furuhashi, Matsuda & Asahi, 2002). Det är den plötsliga 
idiopatiska hörselnedsättningen uppsatsen fokuserar kring. Plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning uppkommer plötsligt, förloppet kan ta alltifrån några sekunder och 
minuter till något dygn (Anniko, 2001; Roland, Marple & Meyerhoff, 1997). 
Definitionen är inte helt fastställd (Anniko, 2001; Pajor, Durko & Gryczynski, 2003), 
en av de vanligaste definitionerna är en sensorineural hörselnedsättning som är minst 
30 dB HL på 3 frekvenser i följd och som uppstått inom 3 dagar (Mamak et al., 2005; 
Pajor et al., 2003). 
 
 
Etiologi 
 
Mer än 100 olika etiologier har föreslagits orsaka plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning (Mamak et al., 2005). Etiologin utreds genom noggrann anamnes 
och lämpliga diagnostiska tester (Anniko, 2001). I cirka 90 procent av fallen går den 
inte att säkert konstatera, och diagnosen plötslig idiopatisk hörselnedsättning ställs 
(Wynne, Diefendorf & Fritsch, 2001). Av teorierna kring vad som kan ligga bakom 
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den plötsliga idiopatiska hörselnedsättningen är de vanligaste cirkulationsrubbningar, 
virus, autoimmuna sjukdomar samt ojämnheter eller ruptur på ovala eller runda 
fönstret (Anniko, 2001; Mamak et al. 2005). 
 
 
Incidens 
 
Incidensen av plötslig idiopatisk hörselnedsättning beräknas till ungefär 5-20 fall per 
100 000 personer, men den faktiska incidensen är troligtvis högre då många som 
tillfrisknar spontant inte söker upp sjukvården (Lustig & Niparko, 2003; Mamak et 
al., 2005). I grova drag betyder detta att 15 000 personer per år världen över drabbas 
och att plötslig idiopatisk hörselnedsättning utgör 1 procent av alla sensorineurala 
hörselnedsättningar (Lustig & Niparko, 2003). 
 
 
Förekomst och symtom 
 
Plötslig idiopatisk hörselnedsättning är lika vanlig bland kvinnor och män. Personer i 
alla åldrar kan drabbas, men den vanligaste åldern är 40-60 år. Hörselnedsättningen 
varierar från lätt hörselnedsättning på ett fåtal frekvenser till dövhet över hela 
frekvensområdet (Anniko, 2001). Rak hörselnedsättning (flat loss) förekommer hos 
cirka 40 procent, högfrekvent hörselnedsättning förekommer hos cirka 30 procent, 
lågfrekvent hörselnedsättning förekommer hos cirka 20 procent och grav 
hörselnedsättning till total dövhet förekommer hos cirka 10 procent (Roland et al., 
1997). Hörselnedsättningen är vanligen unilateral, mindre än 10 procent av de 
drabbade har bilateral hörselnedsättning. Tinnitus förekommer i de flesta fall och 
cirka 40 procent av de drabbade får yrsel av olika svårighetsgrad, ibland kombinerat 
med illamående och kräkningar (Mamak et al., 2005; Roland et al., 1997). Många 
kan också uppleva en fyllnadskänsla i örat (Lustig & Niparko, 2003). 
 
 
Prognos 
 
Prognosen för plötslig idiopatisk hörselnedsättning påverkas av olika faktorer. Vilka 
faktorer det handlar om är inte helt klarlagt. Prognosen ser bättre ut för personer med 
dominerande lågfrekvensförlust i jämförelse med personer som har en rak- eller 
högfrekvent hörselnedsättning. Prognosen blir sämre vid förekomst av yrsel, och ju 
större hörselnedsättning och längre varaktighet utan förbättring, desto sämre prognos 
(Anniko, 2001; Mamak et al., 2005; Pajor et al., 2003). Mamak et al. (2005) säger att 
förekomst av tinnitus förbättrar prognosen och enligt Anniko (2001) har också åldern 
betydelse, men enligt Mamak et al. (2005) och Pajor et al. (2003) verkar inte åldern 
vara en faktor av vikt för prognosen. 
 
I mer än hälften av fallen återkommer hörseln spontant, helt eller delvis. Mer än 80 
procent av de som har en mild hörselnedsättning kan förvänta sig fullständig 
återhämtning medan mindre än 50 procent av de med total dövhet kan göra det 
(Roland et al., 1997). Spontan återhämtning av hörseln sker oftast inom den första 
månaden. Den hörtröskel som en person har efter ett par månader kommer troligtvis 
att bestå (Furuhashi et al., 2002). Det är större chans för förbättring av eventuell 
tinnitus och yrsel än för hörselnedsättningen (Anniko, 2001). 
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Behandling 
 
Det finns många olika behandlingar mot plötslig idiopatisk hörselnedsättning. De 
vanligaste behandlingarna är med steroider och antivirala läkemedel. Men det finns 
ingen behandling som helt klart förbättrar prognosen (Anniko, 2001; Wynne et al., 
2001). På grund av osäkerheten i etiologin och det höga antalet spontant 
tillfrisknande personer är effekten av olika behandlingar svår att undersöka (Wynne 
et al., 2001). 
 
 
Att hantera en hörselskada 
 
Vid svåra händelser i livet, exempelvis om en person drabbas av en hörselskada, 
söker denne efter kontroll, försöker finna mening i tillvaron och återupprätta 
självkänslan. Händelsen bearbetas mentalt för att sedan hanteras på något sätt, 
coping. Vilken copingstrategi som väljs skiljer sig från person till person och beror 
på den mentala bearbetningen, känslomässiga reaktioner och kunskap (Eriksson-
Mangold & Erlandsson, 1993). Exempel på copingstrategier är att undvika 
problemet, dricka alkohol, tänka på att andra har det värre, prata om problemet, ta tag 
i problemet och börja planera för en förbättring och söka professionell hjälp 
(Eriksson-Mangold, 1998).  
 
 
Psykosociala konsekvenser 
 
Vid en hörselskada måste uppmärksamhet riktas mot de psykosociala 
konsekvenserna som kan uppkomma i arbetslivet och äktenskapet samt leda till 
isolering och därmed bli ett hot mot identiteten (Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 
2000). I uppsatsen har betydelsen av begreppet psykosociala konsekvenser 
avgränsats till de psykologiska reaktionerna till följd av den plötsliga idiopatiska 
hörselnedsättningen som i sin tur leder till konsekvenser i det sociala livet, med 
avseende på familjeliv, arbetsliv och fritid. 
 
Livskvalitet är beroende av psykosociala faktorer. En sjukdom som har ett osäkert 
förlopp, prognos och behandling skapar stor osäkerhet hos den drabbade (Hansson 
Scherman, 1998). Prognosen påverkar den känslomässiga aspekten av att drabbas av 
en hörselskada. Det är därför viktigt att få veta huruvida tillfrisknandet förväntas se 
ut och vilka behandlingsformer som finns. Hörselskador kan också påverka en 
person socialt då denne ibland kan uppfattas som arrogant och osocial av 
omgivningen, beroende på att personen ifråga inte hörde vad som sades och därmed 
missar att bekräfta budskapet genom verbal eller icke verbal kommunikation. Det 
kan också finnas en tendens att bli mer beroende av andra människor på grund av att 
de måste repetera eller tala högre än normalt och självständigheten hotas därför för 
den hörselskadade personen. Detta kan leda till ett val att dra sig undan istället för att 
delta (Eriksson-Mangold & Erlandsson, 1993). Det finns skillnader i den 
psykologiska anpassningen till en hörselskada beroende på vilken sorts skada det är, 
samt individuella skillnader i upplevelsen av de konsekvenser en hörselskada ger 
(Eriksson-Mangold, 1998).  
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Problemformulering 
 
Tidigare forskning har visat att förvärvad hörselnedsättning eller dövhet i vuxen 
ålder kan ge konsekvenser både psykologiskt och psykosocialt och Hansson 
Scherman (1998) menar att sjukdomstillstånd där klara besked inte kan ges till 
patienten också påverkar. Vid plötslig idiopatisk hörselnedsättning föreligger 
osäkerhet vad gäller etiologi, prognos (Mamak et al., 2005), och behandling (Anniko, 
2001). Det verkar inte heller finnas entydiga diagnostiska kriterier (Anniko, 2001; 
Pajor et al., 2003). Chiossoine-Kerdel, Baguley, Stoddart och Moffat (2000) har 
kommit fram till att personer med unilateral plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
upplever handikapp både av sin hörselförlust och av tinnitus, men säger också att lite 
kunskap finns kring de konsekvenser som kan uppstå för personer med plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning. Forskning kring plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
och de psykosociala aspekterna behövs då en helhetssyn krävs för att kunna ge den 
drabbade bra information, behandling och stöd. På grund av detta kommer en 
litteraturstudie att göras på den forskning som bedrivits kring plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning och de psykosociala konsekvenserna. Litteraturstudien utgör en del 
av en explorativ studie kring plötslig hörselnedsättning och psykosociala 
konsekvenser som genomförs av audiolog Per-Inge Carlsson och Berth Danermark, 
professor i sociologi. 
 
 
Val av ansats 
 
Då en systematisk litteraturstudie ska genomföras för att beskriva den forskning som 
finns på området plötslig idiopatisk hörselnedsättning och psykosociala 
konsekvenser känns inte val av forskningsteoretisk ansats relevant. Det krävs snarare 
att ämnet belyses ur olika forskningsteoretiska perspektiv och både kvalitativa och 
kvantitativa studier kommer innefattas. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga den forskning som finns 
kring de psykosociala konsekvenser som plötslig idiopatisk hörselnedsättning kan 
medföra. 
 
Frågeställningarna är:  

Vad visar forskningen kring psykologiska konsekvenser av plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning? 
Vad visar forskningen kring sociala konsekvenser av plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning? 
Vilket är sambandet mellan eventuella psykologiska och sociala konsekvenser? 
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Metod  
 
Datainsamlingsmetod 
 
Datainsamlingsmetoden har utgjorts av en systematisk litteraturstudie då tanken med 
studien var att systematiskt försöka hitta alla relevanta studier som gjorts på området 
och göra en sammanställning av dessa för att kunna besvara frågeställningarna 
(Forsberg & Wengström, 2003). 
 
 
Litteratursökning 
 
Litteratursökningen har skett både via databaser och manuellt. Vissa av de databaser 
som användes är tillgängliga via inloggning på Örebro universitetsbibliotek, andra 
databaser är tillgängliga via Internet, se tabell 1 för lista över de databaser som 
användes. I de flesta databaser gjordes begränsningar till att omfatta engelska 
språket. De svenska sökord som användes och som kombinerades på olika sätt var: 
�Plötslig hörselnedsättning�, �Plötslig hörselförlust�, �Plötslig dövhet�, 
�Hörselnedsättning, plötslig�, �Psykosociala konsekvenser�, �Psykosocial�, 
�Konsekvenser�, �Counseling�, �Counselling�, �Handikapp�, �Självbild�, �Social 
identitet�, �Psykosociala faktorer�, �Coping� och �Livskvalitet�. De engelska sökord 
som användes i olika kombinationer var: �Sudden deafness�, �Sudden sensorineural 
hearing loss�, �Sudden hearing loss�, �Hearing loss, sudden�, �Hearing impairment, 
sudden�, �Psychosocial consequences�, �Psychosocial�, �Consequences�, 
�Counseling�, �Counselling�, �Handicap�, �Self Concept�, �Social Identity�, 
�Psychosocial Factors�, �Coping�, �Life quality� och �Quality of life�. 
 
Tabell 1 Tabell över de databaser som använts 
Databaser tillgängliga via inloggning på Örebro 
universitetsbibliotek 

Databaser tillgängliga via Internet  

ASSIA: Applied Social Sciences Index and 
Abstracts 

American research foundation  

CINAHL  American Speech-Language-Hearing 
Association  

Communication & Mass Media Complete   AudiologyOnline  
Elin@Örebro  CHID: Combined Health Information Database 
ERIC  ClinicalTrials.gov 
ISI Proceedings eMedicine.com 
Medline Forskning.se 
PsycINFO Medline PubMed  
SveMed+ NORD: National Organization for Rare 

Disorders 
Web of Science PsycARTICLES 
 The Cochrane Library  
 Thieme-connect  
 United States National Library of Medicine 
 
Den manuella sökningen utgjordes av Internetsökning via sökmotorerna Google och 
Eniro samt på Libris. Vid Internetsökningen besöktes sidor som exempelvis 
About.com, American Academy of Audiology, Gallaudet university och The British 
Psychological Society. Även universitetshemsidor där audionomutbildningen hålls 
gicks igenom, vilka är Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms 
universitet och Örebro universitet. Referenslistor kontrollerades och en genomgång 
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av tidskrifter som ansågs relevanta gjordes. På grund av praktiska skäl skedde 
tidskriftsgenomgången via Internet och därför var tillgängligheten till 
innehållsförteckningar begränsade. Genomgång av innehållsförteckningar gjordes till 
stor del via IngentaConnect och HighWire Press, andra gånger via tidskriftens 
hemsida, se tabell 2 för lista av tidskrifter och tillgänglighet online.  
 
Tabell 2 Lista över tidskrifter och tillgänglighet på Internet 
Tidskrift Tillgänglig 
A.C.E.H.I. Journal volym 21-24 
Acta oto-laryngologica 1998-2006 
American annals of the deaf 1991-2005 
American Journal of Audiology 1991-2005 
American Journal of Ophtalmology 1998-2006 
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology 1997-2006 
ASHA leader 1999-2006 
Australian and New Zealand journal of audiology 2001-2005 
British Journal of Audiology  2000 
British Journal of Medical Psychology 1999-2001 
Canadian Journal of Psychiatry 1996-2006 (inte tillgänglig februari 

1996 Volym 41, nr 1) 
Disability & Society 1965-2006 (Inte tillgänglig 1973 � 

1977) 
Disability and rehabilitation 1999-2006 
Ear & Hearing 1980-2006 
Hearing journal 1999-2006 
International journal of pediatric otorhinolaryngology 1979-2006 
Journal of audiological medicine 1992-1999 
Journal of communication disorders 1967-2006 
Journal of Gerontology, Social Sciences 1995-2006 
Journal of Humanistic Education, Counseling and 
Development 

2002 

Journal of Public Health 1990-2006 
Journal of Speech and Hearing Disorders  1980-1990 
Journal of Speech and Hearing Research  1980-1996 
Journal of the Acoustical Society of America 1929-2006 
Journal of the American Academy of Audiology 1990-2006 
Nursing Research 1996-2006 
Otolaryngology- Head and Neck Surgery 1966-2006 
Psychiatric Danubina 2005, Volym 17, nummer 1-4 och 

2004, volym 16, nummer 4 
Psychosomatic Medicine 1939-2006 
The Bulletin 1996-2004 
The Journal of Laryngology and Otology 2000-2006 
The Psychologist 1998-2006 
 
Även manuell genomgång av tidskrifterna �Health & Social Work�, �International 
journal of audiology� (hopslagning 2002 av: �British Journal of Audiology�, 
�Audiology� och �Scandinavian Audiology�), �Journal of Counseling & 
Development�, �Journal of Speech, Language, and Hearing Research� (hopslagning 
1997 av: �Journal of Speech and Hearing Disorders� och �Journal of Speech and 
Hearing Research�), �Journal of Rehabilitation Research and Development�, 
�Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice�, �Rehabilitation 
Counseling Bulletin�, �Rehabilitation Psychology�, �Research in Nursing & Health�, 
�Scandinavian audiology�, �Seminars in Speech and Language�, �Social Work� och 
�Social Work Research� planerades. Dessa tidskrifter täcktes dock mer omfattande in 
av de olika databaser som använts. 
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Genomgång av tidskrifterna �Audiology�, �Contemporary Psychology�, �IRCS � 
Medical Science: Psychology and Psychiatry�, �Journal of Applied Rehabilitation 
Counseling�, �Journal of Occupational Health and Safety: Australia and New 
Zealand� och �Journal of the American Deafness and Rehabilitation Association� 
planerades, men dessa tidskrifter var inte sökbara online utan medlemskap eller så 
kunde de inte hittas. 
 
 
Inklusionskriterier  
 
De inklusionskriterier som ställdes upp för studier som skulle innefattas i den djupare 
analysen, vilket innefattar kvalitetsbedömning och resultatredovisning var att de 
skulle vara kvalitativa eller kvantitativa vetenskapliga studier beskrivna antingen på 
svenska eller engelska. Studien skulle behandla plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
och psykologiska, sociala eller psykosociala konsekvenser på grund av detta. 
Personer med plötslig idiopatisk hörselnedsättning skulle redovisas separat om de 
ingick som en del i en försöksgrupp.   
 
 
Bearbetnings- och analysmetod 
 
Bearbetningen av litteratur startade med redovisning av studier som exkluderats från 
analysen, sedan redovisades inkluderad litteratur. Bevisvärde för den studie som 
inkluderats i den djupare analysen bedömdes. I den följande resultatredovisningen 
bearbetades denna studie utifrån syftet och frågeställningarna. I analysen av resultatet 
bedömdes bevisstyrka. 
  
Enligt Forsberg och Wengström (1998) kan kvantitativa studiers kvalitet bedömas 
utifrån en tregradig skala med högt, måttligt och lågt bevisvärde beroende på vilka 
kriterier som uppfylls. De kriterier som tagits upp kring kvalitetsbedömning av icke-
kontrollerade studier användes vid kvalitetsbedömningen. Kriterierna för högt 
bevisvärde var: �Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter och adekvata 
statistiska metoder.� (Forsberg & Wengström, 1998, s. 14), kriterier för lågt 
bevisvärde var: �Litet antal patienter, ej reliabilitets- och validitetstestade instrument. 
Tveksamma statistiska metoder.� (Forsberg & Wengström, 1998, s. 14). Utifrån 
Forsberg och Wengström (2003) bedömdes också designens bevisvärde i jämförelse 
med andra typer av studier, där listas 7 olika studier och ju lägre siffra, desto högre 
bevisvärde. 
 
Resultatet analyserades utifrån statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) 
kriterier för slutsatsers bevisstyrka, där bevisstyrka bedöms utifrån en skala mellan 1-
4. Kriterier för bedömning av bevisstyrka var:  
�1: Starkt vetenskapligt underlag - Minst två studier med högt bevisvärde eller god 
systematisk översikt 
2: Måttligt starkt vetenskapligt underlag - En studie med högt bevisvärde plus minst 
två med medelhögt bevisvärde 
3: Begränsat vetenskapligt underlag - Minst två studier med medelhögt bevisvärde 
4: Otillräckligt vetenskapligt underlag - Annat underlag� (Britton, 2000, s. 4414). 
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Tillvägagångssätt 
 
Litteratursökningen startade med utformning av sökstrategi och sökord samt vilka 
databaser som skulle användas. Relevanta databaser valdes utifrån beskrivningar på 
Örebro universitetsbiblioteks hemsida samt utifrån de databaser som tagits upp under 
ämnesguiderna för hörselvetenskap/audiologi, handikappvetenskap och psykologi. 
Under den inledande databassökningen togs hjälp av bibliotekarie. Även Berth 
Danermark, professor i sociologi har kontaktats för tips och råd under sökningen. Till 
en början gjordes inte några begränsningar, men för att begränsa träffar till studier 
som kunde inkluderas i den djupare analysen, begränsades sökningen till engelska 
språket. Utöver detta gjordes inga begräsningar då det bedömdes som om något 
relevant kunde missas om exempelvis tidsperioden begränsades, antal träffar blev 
inte heller oöverskådligt utan begräsningar. Då endast 1 med säkerhet relevant träff 
hittades utökades sökningen till att omfatta fler databaser som hittades och bedömdes 
som relevanta via Internet. Internetsökningen som skedde via sökmotorerna Eniro 
och Google gav i övrigt inte några relevanta träffar, vilket inte heller sökning på 
Libris gjorde. För en mer heltäckande sökning togs beslutet att gå igenom 
innehållsförteckningar i tidskrifter som kunde vara relevanta för ämnet. De tidskrifter 
som ingick i sökningen valdes i samråd med handledare Berth Danermark. Vissa av 
de tidskrifter som valdes för manuell genomgång täcktes på ett bättre sätt in av 
databaser med ambitionen att inkludera hela volymer, i jämförelse med tillgången via 
Internet. Andra tidskrifter fanns även sökbara i någon av de inriktade databaser som 
användes, men då databaserna är inriktade inkluderas inte alltid allt innehåll, utan 
endast studier relevanta för databasen. Andra gånger har tillgången till fler, eller 
andra volymer av tidskriften motiverat till en manuell sökning. Källförteckningar 
kontrollerades genomgående. 
 
Litteratursökningen pågick under 4 veckor, fortlöpande med sökningen lästes många 
abstrakt. Studier tillgängliga i fulltext som verkade relevanta skrevs ut, andra som 
bedömdes utifrån titel och eventuellt abstrakt beställdes via fjärrlån. Beställningen 
sköttes av den ena studenten som sedan kopierade och skickade kopior per post till 
den andre studenten då uppsatsskrivarna bor i olika städer. Vid beställning av artiklar 
förelåg stor osäkerhet kring studiers relevans för arbetet då titeln och eventuellt 
abstrakt inte alltid gav så mycket information. Viss litteratur beställdes utifrån att 
ämnesordet �hearing loss, sudden� hade angetts och det fanns en möjlighet att 
personer med plötslig hörselnedsättning ingick i undersökningsgruppen och hade 
redovisats separat, andra beställdes enbart för att få tillgång till källförteckningen. 
Totalt 15 artiklar beställdes eller skrevs ut. 6 studier som verkade relevanta, men som 
skrivits på andra språk än svenska och engelska beställdes inte, då ingen av 
uppsatsskrivarna behärskar annat språk, däremot sparades de abstrakt som var 
tillgängliga. 
 
Efter en första genomläsning av de 15 artiklarna valdes de 5 studier som beställts för 
att få tillgång till källförteckningen bort. Då dessa inte var relevanta för syftet i övrigt 
redovisades de inte under exkluderad litteratur. De 10 studierna som sedan återstod 
bearbetades vidare utifrån inklusionskriterier, syftet och frågeställningarna. Den enda 
studie som kunde inkluderas i den djupare analysen efter detta, granskades och 
kvalitetsbedömdes. I Forsberg och Wengström (2003) finns granskningsmallar att 
utgå ifrån vid kvalitetsbedömning av olika typer av studier, men de olika mallarna 
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för bedömning av kvantitativa studier var inte användbara på studien som hittats. På 
grund av detta följdes hänvisningen för exempel på bedömningskriterier som kan 
användas på olika typer av kvantitativa studier till Forsberg och Wengström, 1998. 
Studien som inkluderades i den djupare analysen redovisades först översiktligt för att 
sedan återges mer ingående i en tabell som kompletterades med ytterligare text 
(Forsberg och Wengström 2003). De studier som valdes bort på grund av språket, 
men som kan vara relevanta i övrigt redovisades i en abstraktsammanfattning. Även 
studien av Graaf och Bijl (2002), som inte kunde tas med i den djupare analysen 
redovisades kort. Den uteslöts på grund av den vidare definitionen av plötslig 
hörselnedsättning som använts. 
 
 
Resultat och analys  
 
I det följande sker inledningsvis en översiktlig redovisning av exkluderad litteratur, 
därefter följer en abstraktredovisning av studier som inte kunde tas med i den djupare 
analysen på grund av språket. Efter detta görs en närmare beskrivning av en studie 
som inte kunde inkluderades i den djupare analysen på grund av en vidare definition 
på plötslig hörselnedsättning. Avslutningsvis presenteras den inkluderade studien, 
resultatredovisning och analys av resultat. 
 
 
Exkluderad litteratur 
 
Den litteratur som exkluderats efter bearbetning utifrån syfte, frågeställningar och 
inklusionskriterier redovisas i tabell 3. Där anges författare, år, titel, var de 
publicerats samt varför de exkluderas. 
 
Tabell 3 Sammanställning av exkluderad litteratur 
Författare (År) Titel Publicering Motivering 
Aguayo, M. O., & 
Coady, N. F. (2001).  

THE EXPERIENCE OF 
DEAFENED ADULTS: 
Implications for 
rehabilitative services. 
 

Healt and Social Work, 
26, 269-276. 

De personer med plötslig 
hörselnedsättning som ingick 
i undersökningsgruppen 
redovisas inte separat. 
 

Bernal Sprekelsen, 
M., Hormann, K., & 
Lamparter, U. 
(1990). 
 

Sudden deafness and 
stress. A retrospective 
analysis. 
(ej originaltitel) 

Acta Otorrinolaringol 
Esp, 41, 93-5. 

Spanskt språk, svårt att 
bedöma relevans utifrån 
abstrakt. 
 

Brooks, D. K. 
(1996). 

In search of self: 
Experiences of a 
postlingually deaf 
African-American. 

In I. Parasnis (Ed.), 
Cultural and language 
diversity and the deaf 
experience (pp. 246-
257). New York: 
Cambridge University 
Press. 
 

Är inte en vetenskaplig 
studie utan en självbiografisk 
berättelse. 
 

Harvey, M. A. 
(2004). 

What's on your mind? 
Dealing with sudden 
hearing loss. 
 

Hearing Loss, 25, 20-1. 
 

Är inte en vetenskaplig 
studie.  
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Författare (År) Titel Publicering Motivering 
Kroger, F., 
Lamprecht, J., 
Walte, D., & Muller, 
A. (1996). 

Coping with stress and 
self-awareness in 
idiopathic sudden 
deafness. 
(ej originaltitel) 

Psychotherapie, 
Psychosomatik, 
Medizinische 
Psychologie, 46, 298-
303.  
 

Tyskt språk, men kan vara 
relevant utifrån abstrakt. 
 
 

Kropp, U. A., & von 
Rad, M. (1988). 

Psychosomatic aspects of 
sudden deafness. 
(ej originaltitel) 

Psychotherapie, 
Psychosomatik, 
Medizinische 
Psychologie, 38, 407-
12. 
 

Tyskt språk och verkar 
behandla plötslig 
hörselnedsättning som ett 
psykosomatiskt symtom 
utifrån titeln. Abstrakt ej 
tillgängligt. 
 

Lamparter, U. 
(1998). 

Psychosomatic aspects of 
sudden deafness. 
(ej originaltitel) 

Versicherungsmedizin, 
50, 104-9. 
 

Tyskt språk och verkar 
handla om plötslig 
hörselnedsättning som ett 
psykosomatiskt symtom. 
 

Lamparter, U., & 
Schmidt, H-U. 
(1994). 

Psychosomatic Medicine 
and Otorhinolaryngology. 

Psychother  Psychosom, 
61, 25-40. 
 

Handlar om plötslig 
hörselnedsättning som ett 
psykosomatiskt symtom. 
 

Neuser, J., & 
Knoop, T. (1986). 

Sudden idiopathic hearing 
loss: Psychopathology and 
antecedent stressful life-
events. 
 

British Journal of 
Medical Psychology, 
59, 245-251. 
 

Handlar om plötslig 
hörselnedsättning som ett 
psykosomatiskt symtom. 

Piercy, S. K., & 
Piercy, F. P. (2002). 

Couple dynamics and 
attributions when one 
partner has an acquired 
hearing loss: Implications 
for couple therapy. 
 

Journal of Marital and 
Family Therapy, 28, 
315-26. 
 

Är inte är en vetenskaplig 
studie utan en självbiografisk 
berättelse. 
 

Rutman, D. (1989). The Impact and 
Experience of 
Adventitious Deafness. 

American Annals of the 
Deaf, 134, 305-11. 
 

Handlar inte om plötslig 
hörselnedsättning trots att 
ämnesordet angavs, ordet 
nämns enbart mycket kort i 
en subjektiv beskrivning. 
 

Sato, M., Ogawa, 
K., Saito, H., 
Yamashita, D., 
Yuge, I., Masuda, 
M., Okamoto, Y., & 
Kurita, A. (2005). 
 

Evaluation of the quality 
of life in sudden deafness 
patients by HHIA (hearing 
Hatidicap Inventory) and 
questionnaire. 
(ej originaltitel) 

Nippon Jibiinkoka 
Gakkai Kaiho, 108, 
1158-64. 
 

Japanskt språk, men kan vara 
relevant utifrån abstrakt. 
 

Schmitt, C., Patak, 
M., & Kröner-
Herwig, B. (2000). 
 

Stress and the Onset of 
Sudden Hearing Loss and 
Tinnitus. 

International Tinnitus 
Journal, 6, 41-49. 
 

Handlar om plötslig 
hörselnedsättning som ett 
psykosomatiskt symtom.  
 

Schussler, G., 
Geishauser, E., & 
Ruger, U. (1992). 

Psychosomatic factors in 
idiopathic sudden 
deafness. 
(ej originaltitel) 

HNO, 40, 4-9. 
 

Tyskt språk, svårt att 
bedöma relevans utifrån 
abstrakt. 

 
 
Abstraktredovisning 
 
Då denna uppsats utgör en del i en större studie och så lite litteratur kring ämnet har 
funnits kommer tillgängliga abstrakt på de studier som exkluderats på grund språket 
redovisas kort, se tabell 4. Det är svårt att bedöma dessa studiers relevans för syftet 
då endast abstrakt lästs, särskilt med avseende på Kroger et al. (1996) och Schussler 
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et al. (1992). Lamparter (1998) redovisas ej då denna mer säkert faller utanför 
inklusionskriterierna på fler kriterier än språket. Kropp och von Rad (1988) redovisas 
inte heller, inget abstrakt var tillgängligt och utifrån titeln verkar studien falla utanför 
inklusionskriterierna. 
 
Tabell 4 Sammanställning av abstrakt från studier med annat språk 
Författare Språk, Design, 

Antal försöks-
personer 

Instrument Resultat 

Bernal 
Sprekelsen 
et al. (1990) 

Språk: 
Spanska  
 
Design: Icke-
experimentell  
 
Antal försöks-
personer: 132 

Frågeformulär 
kring hälsostatus, 
buller och faktorer 
som tillskrevs 
hörselnedsättninge
n, samt frågor 
relaterade till 
livshändelser som 
parametrar på 
psykosocial stress. 
  

83 procent av försöksgruppen upplevde 
öronrelaterade och psykosomatiska symtom 
trots att 52 procent av gruppen återgått till 
den hörtröskel de hade innan. 31 procent 
tillskrev den plötsliga hörselnedsättningen 
psykiska följder och 25 procent somatiska. 
90 procent av försökspersonerna upplevde 
livshändelser direkt före eller under den 
plötsliga hörselnedsättningen.  

Kroger et 
al. (1996) 

Språk: Tyska  
 
Design: Icke-
experimentell  
 
Antal försöks-
personer: 50 

Framgår inte av 
abstrakt 

Stresshantering skiljde sig signifikant åt 
mellan försöksgrupp och kontrollgrupp, 
även vid könsspecifik jämförelse med 
kontrollgruppen. Självmedvetenhet skiljde 
sig signifikant åt i jämförelse med 
kontrollgrupp, men vid könsspecifik 
jämförelse fanns bara starka tendenser. 
  

Sato et al. 
(2005) 

Språk: 
Japanska  
 
Design: Icke-
experimentell  
 
Antal försöks-
personer: 
Framgår inte 
av abstrakt  

Hearing Handicap 
Inventory (HHIA), 
och ett 
frågeformulär som 
användes när 
patienter 
behandlats mer än 
6 månader före 
studien 

Poängen på HHIA var som högst mer än 10 
år efter hörselnedsättningen för 
försökspersonerna med plötslig 
hörselnedsättning, medan poängen var som 
högst 2-10 år efter hörselnedsättningen för 
kontrollgruppen med bilateral sensorineural 
hörselnedsättning för att sedan minska. För 
kontrollgruppen stod graden av 
hörselnedsättning i relation till poängen, 
vilket inte visades för försöksgruppen. 
Försökspersoner som uppskattade sin hörsel 
som försämrad hade högre poäng på HHIA. 
Tinnitus, hörselnedsättning och yrsel till 
följd av plötslig hörselnedsättning kan 
försämra livskvaliteten. 
 

Schussler et 
al. 
(1992) 

Språk: Tyska  
 
Design: Icke-
experimentell  
 
Antal försöks-
personer: 27 

Framgår inte av 
abstrakt 

För personer som drabbats av plötslig 
hörselnedsättning verkar stabila relationer, 
en känslomässigt balanserad personlighet 
och en minskning av stressorer vara faktorer 
som ger en bättre prognos. 

 
 
Det intressanta med dessa abstrakt utifrån syftet och frågeställningarna är särskilt 
studierna av Bernal Sprekelsen et al. (1990) och Sato et al. (2005). Utifrån de 
abstrakten framgår tydligt vad det är som undersöks och vad resultaten i stora drag 
är. Utifrån den information som finns utgår uppsatsskrivarna ifrån att det är den 
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idiopatiska hörselnedsättningen som undersökts. Dessa abstrakt ger indikationer på 
att plötslig idiopatisk hörselnedsättning leder till psykiska och sociala konsekvenser. 
Sato et al (2005), vars studie är kontrollerad, har använt samma standardiserade 
frågeformulär, Hearing Handicap Inventory (HHIA), för att mäta psykosociala 
konsekvenser som Chiossoine-Kerdel et al. (2000), vars studie har inkluderats i den 
djupare analysen och beskrivs närmare under rubriken �Inkluderad litteratur�.  
 
 
En studie med en vidare definition 
 
Studien av Graaf och Bijl (2002), Determinants of Mental Distress in Adults With a 
Severe Auditory Impairment: Differences Between Prelingual and Postlingual 
Deafness, kunde inte tas med i den djupare analysen då det är oklart om detta är en 
studie som innefattar personer med plötslig hörselnedsättning, eller om den handlar 
om hörselnedsättning som tillkommit gradvis, men under en kortare tid. De använder 
en vidare definition som säger att en hörselnedsättning räknas till plötslig om den 
uppkommit inom 2 år. I studien är det huvudsakliga syftet att undersöka vad som kan 
påverka den mentala hälsan hos gravt hörselskadade eller döva personer och jämföra 
detta mellan grupper som blivit gravt hörselskadade eller döva före respektive efter 
språkutvecklingen. Men en jämförelse görs också mellan personer med plötslig 
hörselnedsättning och gradvis hörselnedsättning. På grund av att det finns lite 
forskning kring området och ett intressant resultat, som motsäger den inkluderade 
studien, är studien värd att nämnas även om orsakerna till den plötsliga 
hörselnedsättningen inte nämns. Dessa mycket olika resultat visar att osäkerhet finns 
i kunskaperna kring området psykosociala konsekvenser av plötslig 
hörselnedsättning och plötslig idiopatisk hörselnedsättning, och att mer forskning 
behövs. Relevanta resultat presenteras närmare i tabell 5.  
 
Tabell 5 Sammanställning av en studie med en vidare definition av plötslig 

hörselnedsättning   
Författare, År, 
Titel 

Syfte Design, Urval, Bortfall, 
Datainsamlingsmetod 

Resultat Slutsatser 

Graaf, R. de., 
& Bijl, R. V. 
2002,  
Determinants 
of Mental 
Distress in 
Adults With a 
Severe 
Auditory 
Impairmen: 
Differences 
Between 
Prelingual 
and 
Postlingual 
Deafness. 

Att undersöka 
vilka faktorer 
som påverkar 
den mentala 
hälsan bland 
gravt 
hörselskadade 
människor i 
Nederländerna 
och skillnaderna 
mellan 
hörselskadade 
före respektive 
efter 
språkutvecklinge
n.   

Design: Kvantitativ 
retrospektiv 
tvärsnittsstudie. 
 
Urval: Självselektion 
och snöbollstekniken, 
523 gravt hörselskadade 
eller döva personer. 
 
Bortfall: Uppskattas till 
20-30 procent. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade 
intervjuer. 

General Health 
Questionnaire 
(GHQ) visade 
ingen signifikant 
skillnad i 
jämförelse mellan 
de med plötslig 
respektive gradvis 
hörselnedsättning. 
The brief eight-
item Symptom 
Checkllist-8D 
(SCL-8D) visade 
en signifikant 
skillnad.  

De som 
gradvis 
förlorat sin 
hörsel 
upplever mer 
depression och 
oro än de som 
förlorat 
hörseln mer 
plötsligt inom 
en 2-års 
period. 
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Design 
Studien av Graaf och Bijl (2002) är en kvantitativ tvärsnittsstudie med retrospektiv 
design. Jämförelser av frågeformulären General Health Questionnaire (GHQ) och 
The brief eight-item Symptom Checkllist-8D (SCL-8D) har skett mellan personer 
som förlorat eller blivit gravt bilateralt hörselskadade före respektive efter deras 3-
årsdag. Jämförelser har även gjorts mellan personer som förlorat sin hörsel gradvis 
och plötsligt, inom 2 år. 
 
Urval 
Urvalet av de 523 personerna som deltog i studien skedde med hjälp av 
självselektion genom annonser och förfrågningar på olika platser som rör döva och 
hörselskadade, samt genom snöbollstekniken. Personer som inkluderades skulle vara 
över 18 år, uppskatta sin hörsel som grav eller döv och inte ha stora 
kommunikationssvårigheter. Personer som exkluderades var dövblinda samt de som 
blivit hörselskadade på grund av ålder. Om försöksgruppen är representativ eller inte 
är osäkert på grund av urvalet. 
 
Bortfall 
Det exakta externa bortfallsantalet går inte att beräkna på grund av urvalsmetoden, 
men en uppskattning av bortfallet av dem som blivit personligt tillfrågade är 20-30 
procent. Av de 523 försökspersonerna uteslöts 4 stycken från analysen då de inte 
visste när de förlorade sin hörsel.   
 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden skedde genom strukturerade intervjuer, de 16 stycken som 
utförde intervjuerna hade praktisk erfarenhet av kommunikation med hörselskadade 
och döva. Frågeformulären som användes, GHQ och SCL-8D, var standardiserade. 
GHQ mäter mental hälsa och SCL-8D mäter graden av depression och oro (anxiety). 
 
Resultat 
Av de 519 personer som ingick i analysen hade 308 stycken blivit hörselskadade före 
3-årsdagen. Av dessa hade 236 stycken medfödd skada och av de resterande 72 
personerna var det 91.4 procent eller 66 stycken med plötslig hörselnedsättning. Av 
de 211 som blivit hörselskadade efter 3-årsdagen hade 47.9 procent eller 101 stycken 
plötslig hörselnedsättning. Jämförelse mellan personer med plötslig 
hörselnedsättning och gradvis hörselnedsättning visar ingen signifikant skillnad på 
den mentala hälsan mätt med GHQ, däremot var skillnaden signifikant i jämförelse 
mellan svaren på SCL-8D. Detta visade att de som hade gradvis förvärvad 
hörselskada upplevde mer depression och oro. 
 
Slutsatser 
Studien visar att personer med gradvis uppkommen hörselskada upplever depression 
och oro i högre utsträckning än de med plötslig hörselnedsättning. Vissa faktorer som 
kan öka risken för mental ohälsa bör uppmärksammas, som gradvis 
hörselnedsättning. Att hjälpa döva eller gravt hörselskadade att acceptera 
hörselskadan och öka självkänslan kan hjälpa till att minska den mentala stressen. 
 
 



 14
 

 

Inkluderad litteratur 
 
Efter bearbetning utifrån syfte, frågeställningar och inklusionskriterier kunde endast 
studien av Chiossoine-Kerdel et al. (2000), An Investigation of the Audiologic 
Handicap Associated With Unilateral Sudden Sensorineural Hearing loss, inkluderas 
i den djupare analysen och sammanställs i tabell 6. Studien, som är kvantitativ och 
beskriven på engelska, behandlar de psykologiska och sociala konsekvenser som 
plötslig idiopatisk hörselnedsättning kan leda till. Frågeformulär har använts för att 
mäta upplevelsen av handikapp utifrån symtomen tinnitus och hörselnedsättning.  
 
Den inkluderade studien uppfyller kriterierna för måttligt bevisvärde. Studiens 
design bedöms också till ett måttligt bevisvärde, till 3 av 7 utifrån Forsberg och 
Wengström (2003).  
 
Tabell 6 Sammanställning av den inkluderade studien 
Författare, 
År, Titel 

Syfte Design, Urval, 
Bortfall, 
Datainsamlings-
metod 

Resultat Slutsatser 

Chiossoine-
Kerdel et 
al. 2000, 
An 
Investigatio
n of the 
Audiologic 
Handicap 
Associated 
With 
Unilateral 
Sudden 
Sensorineur
al Hearing 
loss. 
 

Syftet var att 
undersöka de 
audiologiska 
konsekvenserna 
till följd av 
unilateral 
plötslig 
hörselnedsättnin
g och att 
identifiera de 
faktorer som 
indikerade på 
ökad känsla av 
handikapp till 
följd av 
hörelförlust och 
tinnitus. 

Design: 
Kvantitativ 
retrospektiv 
tvärsnittsstudie.  
 
Urval: Hela 
populationen, 38 
personer som 
behandlats för 
plötslig 
hörselnedsättnin
g. 
 
Bortfall: 17 
stycken. 
 
Datainsamlings-
metod: 
Enkätstudie 

Hearing Handicap 
Inventory for Adults 
(HHIA) visade att 14.3 
procent inte upplevde 
handkapp, 42.9 procent 
upplevde milt till 
måttligt handikapp och 
42.9 procent upplevde 
svårt handikapp. 
Tinnitus Handicap 
Inventory (THI) visade 
att 42.9 procent av de 
som hade tinnitus inte 
upplevde något 
handikapp, 28.6 procent 
upplevde milt 
handikapp,14.3 procent 
upplevde måttligt 
handikapp och 14.3 
procent upplevde svårt 
handikapp. 

Att personer som 
drabbas av 
unilateral plötslig 
idiopatisk 
hörselnedsättning 
upplever handikapp 
på grund av 
tinnitus och 
hörselförlust. Man 
bör tänka mer på 
rehabiliteringen av 
denna patientgrupp 
och inte bara på det 
akuta 
omhändertagandet. 

 
 
Design 
Studien är en kvantitativ retrospektiv tvärsnittsstudie med ett urval av hela 
populationen. Den är icke-experimentell och icke-kontrollerad. Studien undersöker 
med hjälp av frågeformulären Hearing Handicap Inventory for Adults (HHIA) och 
Tinnitus Handicap Inventory (THI) audiologiska konsekvenser på grund av unilateral 
plötslig idiopatisk hörselnedsättning samt faktorer som påverkar känslan av 
handikapp. 
 
Urval 
Urvalet bestod av hela populationen med begräsningar geografiskt och tidsmässigt. 
Genom undersökning av journaler identifierades och inkluderades alla de 38 
personer som drabbats av och behandlats för unilateral plötslig hörselnedsättning 
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under åren 1988 till 1997 på en avdelning för otolaryngologi på ett sjukhus i 
Storbritannien. Dessa 38 personer bestod av 17 kvinnor och 21 män. 
Försökspersonerna hade genomgått audiologisk utredning, olika typer av medicinsk 
behandling samt vila. 
 
Bortfall 
Av de 38 personerna som ingick i studien skedde ett externt bortfall på 17 personer, 
svarsprocenten blev 55.3 procent. De 11 kvinnor och 10 män som deltog i studien 
hade medelåldern 50.1 år. Tontröskelmedelvärden beräknat på frekvenserna 500 Hz, 
1000 Hz och 2000 Hz var 72.3 dB HL. Medelvärdet på förändring, det vill säga 
förbättring, i hörtrösklar efter 4 veckor var 10.8 dB HL och medelvärdet på tiden 
som gått efter personerna drabbats av den plötsliga idiopatiska hörselnedsättningen 
var 7.1 år. Chiossoine-Kerdel et al. (2000) anser att den grupp som svarade kan ses 
som representativ då det inte var någon signifikant skillnad i ålder, kön, varaktighet, 
grad av hörselnedsättning eller grad av förändring mellan svarsgruppen och 
bortfallsgruppen. Något internt bortfall i studien diskuteras inte. 
 
Datainsamlingsmetod  
Den datainsamlingsmetod som användes i studien var postenkäter, dessa skickades ut 
till den senast registrerade adressen hos de 38 personerna. Om inget svar erhölls 
inom 1 månad skickades nya frågeformulär ut. Utskicket bestod av frågeformulären 
HHIA, THI samt ett lokalt designat frågeformulär kring hörselnedsättningen och 
tinnitus innehållande bland annat 2 stycken 100 millimeters Visuell Analog Skalor 
(VAS) för bestämning av den upplevda graden på tinnitus ljudnivå och tinnitus 
stressnivå. Följebrev och frankerat svarskuvert skickades också med. 
 
Av de frågeformulär som använts är THI och HHIA standardiserade, medan det 
lokalt designade frågeformuläret är studiespecifikt. THI är ett symtomspecifikt 
frågeformulär som mäter funktionella, känslomässiga och katastrofala faktorer av 
tinnitus. HHIA är ett sjukdomsspecifikt frågeformulär som mäter känslomässiga och 
sociala-situationella faktorer kring hörselnedsättning. Det lokalt designade 
frågeformuläret kompletterade med frågor rörande den plötsliga hörselnedsättningen 
och tinnitus. Frågorna kring hörselnedsättningen berörde när den uppkom, om detta 
hade hänt förr och om någon hörapparat användes. Kring tinnitus bestod frågorna av 
om och i så fall när tinnitus startade, var tinnitus hörs, vilken typ av tonart och vilket 
ljud patienterna upplever samt om tinnitus påverkar sömnen. VAS användes för att 
mäta hur starkt tinnitus låter och hur stressande detta upplevs. 
 
Resultat  
Statistiska analyser och signifikansberäkningar har genomförts med hjälp av en 
Apple G3 dator och programmet Statview. Signifikansberäkningar som används är 
Student t-test, Chi-2-test och Mann-Whitney U test. 
 
Av de 21 personer som svarade upplevde 67 procent (14 personer) tinnitus. Det fanns 
inte några signifikanta skillnader mellan de som upplevde tinnitus och de som inte 
upplevde tinnitus i fråga om kön, ålder, hörtröskel vid den plötsliga idiopatiska 
hörselnedsättningens början, förändrig i hörtröskel eller den totala poängen på 
HHIA. THI visade att av de 14 personer som hade tinnitus upplevde 42.9 procent (6 
personer) inte något handikapp, 28.6 procent (4 personer) milt handikapp, 14.3 
procent (2 personer) måttligt handikapp och 14.3 procent (2 personer) upplevde svårt 
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handikapp. På VAS för ljudnivå på tinnitus var medelvärdet 45 millimeter, och på 
VAS för stress var medelvärdet 39 millimeter. För 42.9 procent (6 personer) 
påverkade tinnitus sömnen, dessa hade även signifikant högre poäng på THI, men 
inte på VAS för stress och ljudnivå.  
 
HHIA visade att 14.3 procent (3 personer) av de 21 som svarade inte upplevde 
handkapp till följd av hörselnedsättningen, 42.9 procent (9 personer) upplevde milt 
till måttligt handikapp och 42.9 procent (9 personer) upplevde svårt handikapp. 
 
En högre gradering på VAS som mätte stressupplevelsen och ljudnivån av tinnitus 
ledde till en negativ påverkan på känslan av handikapp både på den totala poängen 
på THI och på de olika delarna funktionellt, känslomässigt och katastrofalt. Positiv 
påverkan på den totala poängen på THI samt på alla delar förutom den 
känslomässiga, hade graden av förbättring av hörseln, ju större förbättring, desto 
mindre känsla av handikapp. Även ljudnivån på tinnitus påverkades positivt av en 
hörselförbättring, men det fanns inget samband med upplevelsen av stress. Faktorer 
som varken påverkade någon del av, eller den totala poängen på THI, eller VAS var 
graden av hörselnedsättning vid uppkomsten av den plötsliga hörselnedsättningen 
och graden av hörselnedsättning vid uppföljningen eller tiden som gått efter den 
plötsliga hörselnedsättningen. 
 
En faktor som hade positiv påverkan på känslan av hörselhandikapp både på den 
totala poängen på HHIA och på de känslomässig och sociala delarna, var graden av 
förändring av hörseln, ju större förbättring desto mindre känsla av hörselhandikapp. 
Faktorer som påverkade känslan av hörselhandikapp negativt på alla delar av HHIA 
och den totala poängen var graden av hörselnedsättning på det motsatta örat, ju större 
hörselnedsättning på det öra som inte påverkats av den plötsliga idiopatiska 
hörselnedsättningen desto större hörselhandikapp. Faktorer som inte påverkade 
upplevelsen av handikapp var graden av hörselnedsättning vid uppkomsten av den 
plötsliga idiopatiska hörselnedsättningen eller graden av hörselnedsättning vid 
uppföljningen, inte heller varaktigheten på hörselnedsättningen verkade påverka. Det 
fanns ett signifikant samband mellan den totala poängen på THI och HHIA.  
 
Slutsatser 
Personer som drabbas av plötslig idiopatisk hörselnedsättning upplevde handikapp på 
grund av tinnitus och hörselförlust. Om poängen på HHIA delades in i grupperna 
inget handikapp vid <16 poäng och handikapp vid ≥16 poäng, upplevde 86 procent 
av försökspersonerna hörselhandikapp. Vid jämförelse med en annan studie som 
undersökte konsekvenserna av unilateral hörselnedsättning med HHIA, där orsaken 
till hörselnedsättning inte framgår, visas att 75 procent upplevde handikapp. 
Jämförelsen visar att personer med unilateral hörselnedsättning upplever handikapp 
och att personer med unilateral plötslig idiopatisk hörselnedsättning kanske upplever 
handikapp i högre utsträckning. THI visade att 57 procent av dem som uppgett att de 
hade tinnitus upplevede handikapp i någon utsträckning. 38 procent av 
försökspersonerna upplevde handikapp både på grund av tinnitus och 
hörselnedsättning. Nästan 1 av 10 personer med unilateral plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning kan uppleva svårt audiologiskt handikapp som en konsekvens. 
Behandlingen som ges till personer med plötslig idiopatisk hörselnedsättning 
fokuseras ofta på det akuta omhändertagandet och mindre på den audiologiska 
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rehabiliteringen. Det förstnämnda är viktigt, men på grund av det upplevda 
handikappet bör mer fokus läggas på rehabiliteringen. 
 
 
Resultatredovisning 
 
De faktorer som leder till negativa psykologiska och sociala reaktioner hos personer 
som drabbas av plötslig idiopatisk hörselnedsättning enligt studien av Chiossoine-
Kerdel et al. (2000) är graden av hörselnedsättning på det öra som inte påverkats av 
den plötsliga idiopatiska hörselnedsättningen, ju större hörselnedsättning på det icke 
drabbade örat desto större hörselhandikapp. Graden av hörselnedsättning på det öra 
som drabbats av plötslig idiopatisk hörselnedsättning verkar inte påverka de 
psykologiska och sociala reaktionerna, däremot påverkar graden av hörselförbättring, 
ju större förbättring desto positivare inverkan på handikappupplevelsen. Även 
upplevelsen av ljudnivån på och stressupplevelsen av tinnitus förbättrades när 
hörseln förbättrades. Upplevelse av tinnitus ljudnivå och graden av stress har 
betydelse för de psykologiska och sociala reaktionerna. Konsekvenserna av den 
plötsliga idiopatiska hörselnedsättningen mätt med frågeformulären HHIA och THI 
visar att både hörselnedsättningen och tinnitus leder till en känsla av handikapp. 
Enligt HHIA upplever 14.3 procent inte något handkapp, 42.9 procent milt till 
måttligt handikapp och 42.9 procent upplever svårt handikapp. Hörselrelaterat 
handikapp i någon grad upplevdes alltså av 86 procent. THI visar att 42.9 procent av 
dem som hade tinnitus inte upplever något handikapp, 28.6 procent upplever milt 
handikapp, 14.3 procent upplever måttligt handikapp och 14.3 procent upplever svårt 
handikapp. Totalt upplever 57 procent av de med tinnitus någon grad av handikapp 
och 42.9 procent upplever störd sömn, de personer med störd sömn hade även högre 
poäng än resterande på THI men inte på delen som gäller det emotionella. 
Upplevelsen av tinnitus ljudnivå och stressnivå mätt på 100 millimeters VAS visar 
att medelvärdet för ljudnivån var 45 millimeter och medelvärdet för stress var 39 
millimeter. 
 
HHIA och THI visade enligt studien av Chiossoine-Kerdel et al. (2000) att plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning leder till psykologiska och sociala konsekvenser på 
grund av hörselförlust och tinnitus. Det finns också ett samband mellan de 
psykologiska och sociala konsekvenserna. De som upplever mer stress av, och högre 
ljudnivå på tinnitus hade också högre poäng på HHIA och THI. Vilka de 
psykosociala konsekvenserna var och vilka konsekvenser dessa har för arbetslivet, 
familjelivet och fritiden diskuteras inte i studien.   
 
 
Analys av resultat 
 
Underlaget utgörs av 1 studie med måttligt bevisvärde utifrån kriterier i Forsberg och 
Wengström (1998) för kvantitativa icke-kontrollerade studier. Designen hamnar på 
bevisvärde 3 för icke-randomiserade eller öppna studier, det vill säga ungefär mitten 
av en skala mellan 1-7 för olika studiedesigners bevisvärde enligt Forsberg och 
Wengström (2003). Detta innebär enligt SBU:s kriterier för bedömning av 
bevisstyrka att resultatet får bevisvärde 4. Bevisvärde 4 innebär att informationen 
som hittats kring psykosociala konsekvenser och plötslig idiopatisk 
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hörselnedsättning inte är tillräcklig som underlag för att några slutsatser ska kunna 
dras. 
 
Den slutsats som kan dras är att det finns mycket få studier gjorda, och därmed lite 
kunskap kring plötslig idiopatisk hörselnedsättning och de psykosociala 
konsekvenser detta kan medföra. 
 
 
Diskussion 
 
Denna litteraturstudie har huvudsakligen visat att det inte finns mycket forskning på 
området plötslig hörselnedsättning och psykosociala konsekvenser. Endast 1 studie 
som kunnat inkluderas i den djupare analysen har funnits, men även abstrakten och 
studien med annorlunda definition diskuteras. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Att studier på andra språk har hittats, trots att fokus har legat på att hitta svenska eller 
engelska studier, ger indikationer på att det kan finnas fler studier kring ämnet, dessa 
har dock inte lyckats identifieras genom vår sökning. Däremot har studier där det 
pekas på behovet av forskning kring detta område funnits, bland annat säger Erdman 
och Demorest (1998) att det föreligger ett stort behov av studier där anpassningen till 
plötslig hörselnedsättning jämförs med anpassningen till gradvis hörselnedsättning 
och Chiossoine-Kerdel et al. (2000) säger att det finns lite kunskap kring de 
konsekvenser som plötslig idiopatisk hörselnedsättning kan medföra.  
 
En av de studier som beställdes för att få tillgång till innehållsförteckningen, Bennett, 
Kertesz och Yeung, (2005), säger i sitt abstrakt att �Idiopathic sudden sensorineural 
hearing loss (ISSHL) with or without tinnitus is common and presents a health 
problem with significant effect on quality of life.� (s. 1). Detta gick dock inte att 
finna i själva studien, och någon källa till påståendet angavs inte, men påståendet 
borde inte sakna grund. Ett antagande att författarna generaliserar utifrån forskning 
kring tinnitus och effekter på livskvalitet kan inte göras då de talar om plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning med eller utan tinnitus. Något som talar för att det inte 
finns många studier kring området är att Sato et al. (2005) skriver i sitt abstrakt 
�These unresolved symptoms and their effect on the quality of life (QOL) in SD 
patients have not been studied� (SD = sudden deafness). 
 
Det är svårt att bedöma hur relevanta de studier som funnits på andra språk än 
engelska och svenska är, särskilt med avseende på studierna av Kroger et al. (1996) 
och Schussler et al. (1992). Kroger et al. verkar undersöka plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning som ett psykosomatiskt symtom, och Schussler et al. verkar 
undersöka prognostiska faktorer. Däremot verkar studierna av Bernal Sprekelsen et 
al. (1990) och Sato et al. (2005) intressanta för vårt syfte och frågeställningar. 
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Resultatdiskussion 
 
Mycket litteratur som hittats beskriver förvärvad hörselnedsättning eller dövhet och 
psykosociala konsekvenser. Men det kan tänkas att den forskning som bedrivits kring 
psykosociala konsekvenser och hörselnedsättning i allmänhet, exempelvis tidigt eller 
sent förvärvad hörselnedsättning, unilateral hörselnedsättning eller dövhet inte går att 
generalisera till personer med plötslig idiopatisk hörselnedsättning. Detta eftersom 
plötslig idiopatisk hörselnedsättning är så osäkert vad gäller etiologi och prognos 
(Mamak et al., 2005), samt att ingen behandling bevisad effektiv finns (Anniko, 
2001). Denna ovisshet om hur framtiden ser ut kan vara svår att hantera, och det kan 
bland annat tänkas att personer med den vanligare unilaterala plötsliga idiopatiska 
hörselnedsättningen oroar sig för hörseln på det andra örat, och har tankar kring att 
hörselnedsättning kan uppstå även på det. Det kan också vara svårt att acceptera 
hörselnedsättningen som en del av identiteten, för även om hörseln inte förbättrats 
under lång tid, kan förhoppningen finnas. Även personer vars hörsel har återgått till 
den hörtröskel de hade innan, kan fundera över om detta kommer att hända igen och 
om det i så fall resulterar i en permanent hörselskada. Indikationer om denna oro ges 
även i abstraktet av Bernal Sprekelsen et al. (1990), som säger att �52% of the 
collective acquired the same hearing level they had before the sudden hearing loss. 
Nevertheless, 83% still complained about ear related and psychosomatic 
symptoms.�. 
 
Det finns också skillnader i upplevelser mellan unilateral och bilateral plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning och vilken svårighetsgrad hörselnedsättningen har. 
Eriksson-Mangold (1998) säger att en hörselnedsättning upplevs olika av olika 
personer på grund av individuella egenskaper och vilken sorts skada det är, detta 
gäller då också plötslig idiopatisk hörselnedsättning. Med detta menas också att även 
personer som drabbats av samma grad av symtom i fråga om hörselnedsättning, 
tinnitus och yrsel kan uppleva skillnader i psykologiska och sociala konsekvenser. 
Paralleller kan inte heller dras med upplevelser av bara tinnitus eller bara yrsel, eller 
med upplevelser av plötslig hörselnedsättning med känd orsak, som exempelvis 
yrselsjukdomen Ménières sjukdom. Ménières sjukdom har visserligen liknande 
symtom och osäkerhet föreligger gällande etiologi och behandling, men sjukdomen 
yttrar sig på ett annat sätt, i form av yrselattacker kombinerat med hörselnedsättning 
och tinnitus, med symtomfrihet mellan attackerna. 
 
Då endast en studie med måttligt bevisvärde inkluderats i den djupare analysen har 
frågeställningarna inte kunnat besvarats utförligt. Studier kring vilka de 
psykologiska, sociala och psykosociala konsekvenserna mer specifikt är, och hur 
dessa inverkar på familjelivet, arbetslivet eller fritiden har inte funnits. De enda 
konkreta konsekvenserna som redovisats är stress och sömnsvårigheter på grund av 
tinnitus. Men att unilateral plötslig idiopatisk hörselnedsättning har inverkan på dessa 
sociala områden för försökspersonerna kan antas då frågeformulären HHIA och THI, 
som mäter psykologiska och sociala konsekvenser på grund av hörselnedsättning och 
tinnitus, tar upp frågor rörande detta. Även om det inte går att dra slutsatsen att 
personer med unilateral plötslig idiopatisk hörselnedsättning upplever psykosociala 
konsekvenser, visar ändå resultatet att 86 procent av de medverkande i studien 
upplevde hörselhandikapp i någon grad, och att 57 procent av dem som drabbats av 
tinnitus upplevde handikapp på grund av detta i någon grad samt att 42.9 procent 
upplevde störd sömn. Det kan därför tänkas att personer med unilateral, och bilateral 
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plötslig idiopatisk hörselnedsättning faktiskt upplever psykosociala konsekvenser på 
grund av de olika symtomen och kringliggande faktorer som oro och osäkerhet. I 
vilken utsträckning är dock osäkert. 
 
I den japanska studien av Sato et al. (2005) används samma mätinstrument, HHIA, 
som i den inkluderade studien av Chiossoine-Kerdel et al. (2000), skillnaden verkar 
vara att studien av Sato et al. (2005) är kontrollerad. Det framgår dock inte om den 
handlar om unilateral eller bilateral hörselnedsättning. En jämförelse mellan den 
studie som inkluderats i analysen och abstraktet visar att vissa av resultaten liknar 
varandra. Enligt abstraktet av Sato et al. (2005) stod graden av hörselnedsättning i 
relation till poängen för kontrollgruppen, vilket inte visades för försöksgruppen. 
Studien av Chiossoine-Kerdel et al. (2000) visar också att graden av 
hörselnedsättning inte har samband med poängen på HHIA. Abstraktet säger att 
poängen på HHIA var som högst mer än 10 år efter hörselnedsättningen för 
försöksgruppen, medan poängen för kontrollgruppen var som högst efter 2-10 år, för 
att sedan minska. Chiossoine-Kerdel et al. (2000) kom fram till att tiden som förflutit 
sedan den plötsliga hörselnedsättningen uppstod inte verkar påverka upplevelsen av 
handikapp. Abstraktet av Sato et al. (2005) säger att försökspersoner som uppskattar 
sin hörsel som försämrad har högre poäng på HHIA, medan Chiossoine-Kerdel et al. 
(2000) beskriver att ju bättre hörsel, desto lägre poäng på HHIA. Slutsatsen i 
abstraktet är att en försämrad livskvalitet kan uppstå på grund av symtomen tinnitus, 
yrsel och försämrad hörsel. Studien skulle vara intressant att läsa i sin helhet för att 
se hur tillvägagångssättet varit och om närmare diskussion kring mer konkreta 
psykosociala konsekvenser förs. 
 
Studien av Graaf och Bijl (2002), som redovisats kort trots att detta inte är en studie 
på personer med plötslig idiopatisk hörselnedsättning så som detta vanligen 
definieras, är värd att ta upp då resultatet inte var det förväntade. Det resultat som 
förväntades utifrån inläsning på området plötslig hörselnedsättning, utifrån den 
inkluderade studien och abstrakt var att de med �plötsligare� hörselnedsättning skulle 
uppleva högre grad av depression och oro i förhållande till de med gradvis 
hörselnedsättning, istället för tvärt om. Om personer med unilateral plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning upplever mer svårigheter i förhållande till personer med 
unilateral hörselnedsättning av andra orsaker, kan det även tänkas att personer med 
bilateral plötslig hörselnedsättning skulle göra detta i förhållande till personer med 
gradvis bilateral hörselnedsättning. 
 
Antingen betyder dessa motsägelsefulla resultat att för lite forskningsunderlag och 
argument finns för att förvänta sig att personer med plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning upplever större konsekvenser än personer med gradvis 
hörselnedsättning. Det kan även tänkas att definitionen av plötslig hörselnedsättning i 
studien är för vid för att resultaten ska kunna generaliseras till personer med plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning. De som upplevt plötslig hörselnedsättning före 3-
årsdagen är troligtvis inte jämförbara med personer med plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning. Resultatet skulle vara intressantare om de med plötslig 
hörselnedsättning före 3-årsdagen exkluderats från jämförelsen. Det kan visserligen 
finnas personer med plötslig idiopatisk hörselnedsättning som uppkommit inom 3 
dagar i gruppen som förvärvat sin hörselskada efter 3-årsålder. Detta ges dock inte 
information om, och troligtvis är det inte många, om ens någon, då bilateral plötslig 
idiopatisk hörselnedsättning är ovanligt. Det oväntade resultatet kan också bero på att 
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det har slumpat sig så att personer i studien tillhörande gruppen med plötslig 
hörselnedsättning även hade andra påverkande faktorer som arbetslöshet eller lågt 
självförtroende, vilket också signifikant påverkade graden av depression och oro. 
Detta beroende på att i jämförelsen av grupperna med personer hörselskadade före 3-
årsålder och personer hörselskadade efter 3-årsålder visade att personer 
hörselskadade efter 3-årsålder upplevde signifikant mer depression och oro. 
Jämförelsen mellan de med plötslig hörselnedsättning och de med gradvis 
hörselnedsättning visade att personer med plötslig hörselnedsättning upplevde 
signifikant högre grad av depression och oro trots att cirka 65 procent av gruppen 
utgjordes av personer med förvärvad hörselnedsättning före 3-årsålder. 
 
Detta motsägelsefulla resultat, vad det än beror på, tillsammans med de få studier 
som funnits kring de psykosociala konsekvenserna och plötslig idiopatisk 
hörselnedsättning indikerar på att lite kunskap finns kring området, och att mer 
forskning behövs. 
 
 
Slutsats 
 
Det finns lite kunskap och få studier kring plötslig idiopatisk hörselnedsättning och 
de psykosociala konsekvenser detta kan medföra. Mer forskning på området behövs. 
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