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Sammanfattning:  

Bakgrund: Hyperacusis är ett symptom som innebär en ljudöverkänslighet för 

vardagsljud. Det betyder att även svaga ljud upplevs som starka och obehagliga. 

Ljudkänsligheten varierar från olika typer av ljud. Det är ofta normalhörande 

personer som lider av hyperacusis men det förekommer också i samband med 

hörselnedsättningar. Av Sveriges befolkning har ungefär 200 000 personer 

hyperacusis (Hörselskadades riskförbund, 2015). Hyperacusis är inget som kan 

botas men med olika behandlingsmetoder kan symptomen lindras. Retraining 

therapy och kognitiv beteendeterapi är två behandlingsmetoder som förefaller 

sig att vara lämpliga för hyperacusis.  

Syfte: Undersöka effekten av behandlingsmetoderna kognitiv beteendeterapi och 

retraining therapy för hyperacusis.  

Metod: En litteraturstudie genom systematisk litteraturgranskning av 

vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Databassökningarna resulterade i sex inkluderade artiklar som 

innefattade kognitiv beteendeterapi eller retraining therapy. Studierna handlar 

om behandlingsmetoderna och vilken effekt de har för personer med 

hyperacusis. Forskningsområdet är relativt outforskat  och mer forskning behövs 

för att fastslå hur kognitiv beteendeterapi och retraining therapy tillämpas för 



 

personer med hyperacusis. Gemensamt visar alla granskade artiklar på goda 

effekter för hyperacusis när TRT och KBT tillämpats.  

Sökord: Hyperacusis, therapeutics, treatment, cognitive therapy and tinnitus 

retraining therapy. 

 

  



 

Arbetsfördelning:  

Det har varit ett nära samarbete mellan författarna och ett jämställt arbete har 

funnits i alla delar av studien. 
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1. Bakgrund 

1.1 Hyperacusis 

Hyperacusis eller extrem ljudöverkänslighet som det även kallas, innebär att ljud 

kan upplevas som för starka och därmed uppfattas som obehagliga och 

smärtsamma (Andersson, 2000). Hyperacusis kan förekomma som symptom vid 

olika sjukdomstillstånd och i samband med olika diagnoser. Det man brukar 

skilja på är centrala och perifera hyperacusis som är de två huvudgrupperna av 

hyperacusis. Huvudgrupperna omfattar fysiologiska och psykologiska orsaker 

till vad som kan påverka uppkomsten av hyperacusis. Hyperacusis förekommer 

främst hos personer med en normal hörsel. Mathers, Smith och Concha (2000) 

definierar normal hörsel som 25 dB HL eller bättre enligt WHO:s standard.  

Enligt Anari, Axelsson, Eliasson och Magnusson (1999) kan det finnas flera 

orsaker till hyperacusis. Dessa orsaker kan ses ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv då det berör både audiologi, neurologi och psykologi. 

Ljudkänsligheten uppstår sporadiskt eller stegvis och förekommer oftast i båda 

öronen. Uppkomsten av hyperacusis är dock ännu inte helt definierad.  

Hyperacusis innebär att ljud som förekommer i vardagen upplevs som starka 

och obehagliga. Till exempel kan ljudet från en spolande kran, ljud från 

diskmaskinen eller pappersprassel upplevas som obehagligt (Andersson, 2000). 

Hyperacusis leder ofta till att personer undviker sociala sammanhang för att 

slippa känna smärta och obehag. Andersson (2000) poängterar att besvären som 

hyperacusis framkallar varierar från person till person och påverkan av den är 

individuell. Många av de som drabbas försöker att undvika ljud genom att 

skydda öronen med hjälp av hörselskydd men det är en åtgärd som kan ge 

defekter eftersom att ljudkänsligheten kan förvärras. Exponering av ljud är 

viktigt  för att örat ständigt ska stimuleras och på så sätt vänja sig vid ljud som 

vanligtvis kan upplevas som obehagliga. Detta leder till att personer med 

hyperacusis lättare kan hantera svåra situationer. Det är viktigt att kunna skilja 

på ljud som är skadliga för hörseln och ljud som inte är skadliga, som inte 

behöver undvikas.  

Det är därför viktigt att skilja på begreppen hyperacusis och bullerkänslighet 

eftersom dessa två begrepp lätt kan förväxlas med varandra (Anari et al., 1999) 

Bullerkänslighet innebär att personer störs av buller som även beskrivs som ett 

oönskat ljud. Höga ljudnivåer kan upplevas som obehagliga och framförallt när 

dessa ljud blir skadliga för hörseln. En vanlig åtgärd vid bullerkänslighet är att 

använda hörselskydd för att skydda sig mot starka ljud. Det är en relevant 

lösning när det gäller att skydda sig mot ljud som kan skada hörseln, men det är 

inte en bra åtgärd gällande hyperacusis. Personer som använder hörselskydd 

eller öronproppar när det egentligen inte behövs, gör att örat i framtiden blir 
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känsligare för ljud. Hörselskydd bör användas på rätt sätt och endast vid miljöer 

där det förekommer buller eller höga ljudnivåer, inte när man till exempel diskar 

(Andersson, 2000). 

När man genomför audiologiska mätningar på patienter med hyperacusis 

indikerar det ofta på en normal hörsel, vilket är utmärkande för hyperacusis. Det 

som kan vara annorlunda mellan de som upplever hyperacusis och de som inte 

upplever hyperacusis är resultatet på obehagsmätningen. Obehagsmätning syftar 

till att ta reda på en persons dynamikområde, som är det område där en person 

precis hör ljud (hörtröskel) till där ljud upplevs som starka och obehagliga 

(obehagsnivå). Obehagsnivån är den högsta ljudnivån som framkallar en 

ljudupplevelse menar Arlinger (2007). Plack (2010) menar att personer med 

hyperacusis kan vara så pass känsliga för ljud att de kan få obehagströsklar 

redan vid en ljudnivå på 65 dB HL. Medan en normalhörande person som inte 

upplever hyperacusis kan ha obehagströsklar runt 100-120 dB HL vid en 

obehagsmätning (Arlinger, 2007). 

Upplever man ljudöverkänslighet bör man först kontakta primärvården för att få 

en remiss till hörselvården eller direkt kontakta hörselvården. Beroende på vilket 

landsting man tillhör genomförs detta på olika sätt. Vid kontakt med 

hörselvården kartläggs ljudkänsligheten efter att man genomgått audiologiska 

mätningar. Därefter uträttas en individuell åtgärdsplan efter genomförd 

behovsanalys. Åtgärdsplanen ska omfatta en helhetsbild av individens 

hyperacusis, livssituation och hörsel. Rehabiliteringen omfattar hörselkunskap, 

strategier för att klara av att hantera sin ljudöverkänslighet och information om 

de olika behandlingsmetoder som finns (Andersson, 2000). Vilken typ av 

behandlingsmetod som tillämpas är väldigt individuellt och kan variera. Ibland 

kan man behöva prova flera behandlingsmetoder för att kunna bedöma vilken 

metod som ger en effekt (Anari et al., 1999). 

1.2 Klassifikationer 

Det finns två klassificeringar inom hyperacusis som är baserat på 

standardiserade audiologiska tester (Anari et al., 1999). 

1.2.1 Central hyperacusis 

Om audiologiska hörselmätningar visar på normala testresultat klassas det som 

central hyperacusis (Anari et al., 1999). I alla inträffade centrala nervtillstånd i 

samband med hyperacusis sker en serotonin förändring förklarar Anari et al. 

(1999).  Enligt Green (2006) är serotonin en signalsubstans i ett flertal viktiga 

nervbanor som påverkar människans välbefinnande och känslor som exempelvis 

oro, ångest, sömn och smärtupplevelser. Anari et al. (1999) menar att 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression kan rubba 
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serotoninbalansen i kroppen och detta kan ha betydelse om personer lider av 

hyperacusis. Marriage och Barnes (1995) menar att vid brist på serotonin kan 

det påverka hörselbanornas förstärkning av ljud som resulterar i hur personer 

upplever sin hyperacusis. Ett exempel på central hyperacusis är Williams 

syndrom. Vetenskapligt har detta inte påvisats ännu men det kan vara en möjlig 

orsak till central hyperacusis. 

1.2.2 Perifert hyperacusis 

Det är högst troligt att central och perifer hyperacusis samspelar med 

hörselsystemet (Anari et al., 1999). Perifert hyperacusis tyder på en störning i de 

efferenta hörselbanorna (Marriage & Barnes, 1995). Det finns ett flertal 

diagnoser som kan påverka hörselbanornas naturliga förstärkning, vilket kan 

leda till att det kan bli svårare att skilja mellan starka och svaga ljud. Några av 

de diagnoser som kan påverka hörselbanorna är Bells pares (facialis pares) som 

innebär ansiktsförlamning och ger en svaghet i pannan, ögat och munnens 

muskulatur. Menières sjukdom har även en påverkan och det är en inneröre-

sjukdom som bland annat kan orsaka yrselanfall (Marriage & Barnes, 1995). 

 

1.3 Diagnoser, syndrom och tillstånd med hyperacusis 

Det finns bland annat sju olika diagnoser som har hyperacusis som ett symptom. 

1.3.1 Fonofobi 

Hyperacusis kan även kallas fonofobi som  betyder fobi för ljud. Definitionen av 

fonofobi är att det är en intensiv och irrationell rädsla för starka ljud och oväsen. 

Arlinger (2007) menar att fonofobi är en extrem form av hyperacusis. Inom 

audiologin har man inte kunnat skilja fonofobi från hyperacusis, men en möjlig 

skillnad är att fonofobi gäller specifika ljud med starka ångestreaktioner. 

Hyperacusis kan sägas vara en generalisering av fonofobi (Andersson, Juris, 

Kaldo, Baguley, Larsen & Ekselius, 2005). Upplevelsen av fonofobi kan 

beskrivas som hur man reagerar på exempelvis ett rassel av en nyckelknippa 

som kan ge yrsel eller en borrmaskin som kan orsaka migrän. 

1.3.2 Loudness recruitment   

Loudness recruitment förekommer hos personer med en sensorineural 

hörselnedsättning. En sensorineural hörselnedsättning innebär att man har en 

inneröreskada. Det är när ljudnivån höjs så pass mycket att ljudstyrkan ökar 

snabbare än normalt (Baguley, 2003). Detta på grund av att örats 

dynamikområde är begränsat (Anari et al., 1999). Recruitment kallas inom 

audiologin för onormal hörstyrketillväxt. Loudness recruitment skiljer sig från 
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symptom som hyperacusis brukar yttra sig i, eftersom loudness recruitment inte 

påverkar humöret såsom ljudöverkänslighet. 

1.3.3 Takfönstersyndrom  

Takfönstersyndrom är en typ av ljudkänslighet. En del människor föds med detta 

syndrom och det beror på att det har uppstått en öppning i övre båggången i 

innerörat som skapar ljudkänslighet för kroppsljud, exempelvis kan hjärtslag 

höras i örat (Minor, Cremer, Carey, Della Santina, Streubel & Weg, 2001).  

1.3.4 Menières sjukdom 

Menières sjukdom är en inneröresjukdom som uppstår när vätsketrycket i 

innerörat är för högt. Balansorganet och hörselsnäckan delar vätskesystem. 

Vätskorna kallas endolymfa och perilymfa. Marriage och Barnes (1995) skriver 

att förändringar i perilymfan kan orsaka att stapediusreflexen förändras. 

Lockkänsla, tinnitus, yrsel och hörselnedsättning är fyra av de vanligaste 

symptomen vid denna sjukdom. Enligt Levo, Kentala, Rusku och Pyykkö (2014) 

är hyperacusis det symptom som är mest relaterat till en ökad lockkänsla. 

1.3.5 Bells pares  

Bells pares (facialis pares) har hyperacusis som ett symptom. Detta uppkommer 

när stapediusmuskeln (en ljuddämpande reflex i örat) förlorar sin funktion, 

vilket kan medföra känslighet för ljud och kan då upplevas som obehagligt 

starka (Anari et al., 1999). De Seta et al. (2014) redovisar att hyperacusis är mer 

förekommande hos patienter med en facialispares än tinnitus. 

1.3.6 Williams syndrom  

Williams syndrom är en genetisk neurologisk störning. Diagnosen kännetecknas 

av en del fysiska avvikelser som till exempel utvecklingstörning i mild till 

måttlig grad. Oftast har dessa personer svårt med läsning, skrivning och räkning 

(Elsabbagh, Cohen, H., Cohen, M., Rosen & Karmilloff-Smith, 2011).  

Hyperacusis är ett vanligt förekommande symptom hos personer med Williams 

syndrom, ungefär 90 % av de som har detta syndrom upplever ljudkänslighet av 

något slag (Elsabbagh et al., 2011). Hyperacusis är ett symptom som 

förekommer hos andra diagnoser som till exempel Down syndrom och autism, 

men enligt Elsabbagh et al. (2011) är det vanligast hos personer med Williams 

syndrom. Oftast visar hyperacusis sina effekter tidigt hos de som har Williams 

syndrom, redan från födseln eller under första levnadsåret. Vidare förklarar 

Elsabbagh et al. (2011) att effekterna bland annat kan resultera i tidigt obehag 

eller rädsla för ljud. Ljudkänsligheten kan även vid senare skede inverka på 

taluppfattningen som i sin tur kan påverka språkinlärningen.   
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1.3.7 Misophonia 

Misophonia är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av att man upplever 

obehagliga känsloupplevelser till ljud, som till exempel ilska. Främst uppstår 

misophonia i barndomen och kan förklaras som hat mot ljud. Ljud som triggar 

igång tillståndet kan vara en tickande klocka, när en annan person tuggar eller 

skriver med en penna (Cavanna, 2003). Hatet mot ljud utlöser irritation och 

ilska. Misophonia har ingen koppling till rädslan av ljud, som fonofobi, förklarar 

Baguley (2003). Misophonia utlöses av människan själv och obehagliga känslor 

skapar negativa tankar. Reaktionerna som kan uppstå är bland annat svettningar, 

tryck för bröstet eller andningssvårigheter.  

1.4 Tinnitus 

Hyperacusis förekommer i samband med flera orsaker men något som är viktigt 

att framhäva är att tinnitus har en stark koppling till hyperacusis (Arlinger, 

2007). Andersson (2000) redogör för att ljudkänslighet är vanligt förekommande 

hos tinnituspatienter. Tinnitus är upplevelsen av ljud utan en ljudkälla. Tinnitus 

är precis som hyperacusis ett symptom och ingen sjukdom. Det karaktäriseras i 

form av ett ringande, susande eller tjutande ljud (Andersson, 2000). Alla 

människor kan någon gång i livet märka av tinnitus men det är ca 15 % av 

Sveriges befolkning som lider av tinnitus  (HRF, 2015). Det finns medicinska, 

psykologiska och neurofysiologiska teorier om varför tinnitus kan uppkomma. 

Exempelvis kan det bero på trauma, hörselnedsättning, mediciner, stress eller 

öroninfektioner menar Andersson (2000). Tinnitus är svårt att mäta objektivt 

genom exempelvis hörseltester. Det är patientens subjektiva berättelse som 

väger tyngst. Styrkan av tinnitus kan variera mycket från dag till dag och kan 

graderas med hjälp av Klockhoff och Lindbloms garderingssystem. Enligt 

Andersson (2000) sker graderingen i tre steg som är: 

1. Tinnitus är inte ständigt närvarande och när det väl uppkommer kan 

tankarna läggas på annat och tinnitus kan därmed kopplas bort. 

2. Tinnitus är ständigt närvarande men tankarna kan fokuseras på annat och 

kan därmed mildra tinnitusupplevelsen. Insomnandet blir dock svårare då 

tinnitus inte går att koppla bort. 

3. Tinnitus är ständigt närvarande och kan aldrig kopplas bort. 

Denna gradering räcker dock inte som utvärdering av en patients tinnitus utan 

kompletterade intervjuer med patienter behöver genomföras för att kunna 

kartlägga tinnitus. Det finns olika behandlingsmetoder som tinnituspatienter kan 

få prova på under sin behandling, det kan exempelvis vara akupunktur eller 

hypnos, men dessa finns det ingen dokumenterad effekt på redogör Andersson 

(2000). De behandlingsmetoder som har en dokumenterad effekt är tinnitus 
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retraining therapy och kognitiv beteendeterapi. Båda metoderna kräver en längre 

behandlingstid.  

1.5 Kognitiv beteendeterapi 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en beteendemedicinsk behandlingsmetod som 

bygger på en kombination av psykologisk och medicinsk kunskap (Andersson, 

2000). Kognitiv beteendeterapi är en metod som har använts med framgång hos 

patienter som lider av kronisk smärta. Det är en behandlingsmetod som oftast 

används vid uppkomst av oro, tinnitus och psykiska problem samt den stress och 

oro som uppstår i samband med hyperacusis (Baguley, 2003). Behandlingen går 

ut på att identifiera och förändra negativa tankar samt förändra det 

beteendemönster som inverkar negativt på individen (Tyler, 2005). KBT kallas 

även därför för kognitiv omstrukturering. 

Enligt Öst (2010) läggs fokus på klientens egna åsikter och upplevelser av 

situationen. Tyler (2005) förklarar att tanken är att patienten själv ska kunna 

tillämpa allt detta i vardagen. KBT delas in i sessioner för att få en struktur i 

behandlingen. Det är både individuella samtal och gruppterapi som förekommer. 

Gruppterapin är för att få höra andra individers berättelser. När erfarenheter byts 

delas kunskaper som man kan få användning av och få mer perspektiv.  

Enligt Andersson (2000) omfattar KBT en beteendeanalys som man tillsammans 

med patienten kommer fram till. Med hjälp av denna analys underlättas 

kartläggningen av de orsaker som personen i fråga har för att genomgå en analys 

för att sedan gå vidare med behandlingen. Öst (2010) menar att KBT behandlar 

samspelet mellan individ och omgivningen. Därför är de viktigaste momenten i 

behandlingen att i första hand behandla den enskilde personens beteenden och 

tankar för att minska eller utesluta oro och stress som kan skapa problem i form 

av till exempel undvikandebeteende eller isolering.  

För det andra läggs stor vikt på att lära personen att acceptera samt hantera 

situationer där hyperacusis förekommer. Känslorna som uppstår ska bearbetas 

till något mindre känsloladdat menar Andersson (2000). Enligt Henry, Zaugg 

och Schechter (2005) är rådgivning kring avslappning ett viktigt moment inom 

behandlingen, alltså att kunna hantera sin andning i samband med svåra 

situationer där hyperacusis förekommer. Andningen är viktig för att återta 

kontrollen.  

Flera yrkesgrupper involveras i behandlingen som delas upp i två huvudsakliga 

kategorier, en fysiologisk del och en psykologisk del. I den fysiologiska delen av 

behandlingen är det läkaren som tar ställning till behandlingen. Läkaren beslutar 

om patienten bör remitteras vidare till en psykolog för vidare klarläggande. Den 

psykologiska kartläggningen är strukturerad och planerad. Patienterna får 



 

9 
 

genomgå en intervju för att kartlägga de besvär patienten har och för att kunna 

ge patienten bästa tänkbara behandling.  

KBT belyser personer om sin hyperacusis för att de lättare ska känna igen 

signaler och förändra sitt beteende. Därmed kommer oro och rädsla för ljud att 

mildras. Under behandlingen vill man att patienten accepterar sin hyperacusis 

och hittar sitt eget tillvägagångssätt för att förebygga uppkomsten av den. Ett 

sätt är att inte uppmärksamma hyperacusis så att det inte blir ett hinder i 

vardagen. Henry et al. (2005) menar att KBT kan minska obehagskänslan hos 

patienter med hyperacusis genom att de negativa tankarna omstruktureras till 

något positivt. 

Avslappningsövningar kan vara användbart så patienterna själva kan återta 

kontrollen över sin hyperacusis. Andningsövningarna och muskelavslappnande 

övningar kan reducera stressen kring hyperacusis och man får då mer kontroll 

över sin livssituation.  

1.6 Tinnitus retraining therapy 

Tinnitus retraining therapy (TRT) är en behandlingsmetod som kan användas 

vid lindring av tinnitus och hyperacusis. Behandlingsmetoden är baserad på den 

neurofysiologiska modellen som utformades av Pawel Jastreboff och Jonathan 

Hazell och publicerades först år 1990 (Jastreboff & Hazell, 2004). 

1.6.1 Den neurofysiologiska modellen 

Den neurofysiologiska modellen är en betydelsefull modell som kan förklara 

hyperacusis och tinnitus. Vid uppkomst av hyperacusis eller tinnitus involveras 

olika system i hjärnan, det limbiska systemet och det autonoma nervsystemet. 

Det limbiska systemet undersöker den emotionella delen (där känslor 

involveras) och det autonoma systemet kontrollerar kroppens och hjärnans 

funktioner. I den neurofysiologiska modellen är interaktionen mellan dessa två 

system viktigt därför att en förändring av interaktionen mellan dessa två system 

samt ändring av den neurologiska aktiviteten är grundläggande för hur 

hyperacusis eller tinnitus uttrycker sig. Aktiviteten av systemen spelar roll för 

utvecklingen av ljudkänsligheten och det är inte ljudstimulansen som orsakar 

obehagskänslan, snarare handlar det om individers reaktioner på ljudstimulansen 

som skapar obehaget (Jastreboff & Hazell, 2004). Därför är det viktigt att 

understryka att behandlingen med den neurofysiologiska modellen i grunden 

endast har som mål att lindra symptom.     
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1.6.2 Hyperacusis retraining therapy 

Den neurofysiologiska modellen i TRT behandlar två viktiga funktioner i 

hjärnan. Dels förmågan att kunna lära sig nya reflexer och att komma ihåg och 

handskas med tidigare reflexer, samt den andra funktionen som handlar om att 

kunna filtrera bort oviktigt stimuli och upplevelsen av den. Det är med andra ord 

en tillvänjning av stimuli (Jastreboff & Hazell, 2004). Det handlar om att 

hjärnan ska kunna ignorera oväsentliga ljud från individens sinnesintryck. 

Jastreboff och Hazell (2004) förklarar att under behandlingen ska de negativa 

associationerna till hyperacusis avta. Detta genom att ge patienterna en 

uppfattning om vad som ger upphov till symptomet och vad det är som 

framkallar svårigheterna. Anledningen till de negativa associationerna kan bero 

på okunskap om själva symptomet och eventuellt otillräcklig rådgivning. 

I TRT ingår det två grundelement, TRT counseling och ljudterapi. Retraining 

counseling är den del av behandlingen som ska ge information om det symptom 

som patienten har. Det är en typ av inlärning där patienter övar in nya perspektiv 

kring situationerna då hyperacusis är närvarande och förtränger de negativa 

associationerna så att det blir mindre ångestladdat (Jastreboff & Hazell, 2004). I 

den andra delen ingår ljudterapi. Även kallat habituering som betyder att fokus 

läggs på upplevelsen och reaktionen på ljud. Ljudterapi handlar om att undvika 

tystnad och istället utsättas för bakgrundsljud för att kunna vänja sig vid de ljud 

som vanligtvis skulle störa personen. För tillämpning av detta används 

ljudgeneratorer. För de som har en hörselnedsättning kan denna åtgärd tillämpas 

med hjälp av hörapparater anpassade till hyperacusis (Jastreboff & Hazell, 

2004).  

Enligt Tyler (2005) ingår det sju olika steg i behandlingen. Första steget handlar 

om att inskaffa information om patienten som bland annat kan handla om arbetet 

och utvecklingen av hyperacusis. Det andra steget är en audiologisk utvärdering 

som går ut på att göra audiologiska mätningar för att undersöka om det 

förekommer andra medicinska komplikationer. Tredje steget är en medicinsk 

utvärdering som görs för att undersöka om det finns andra problem tillsammans 

med hyperacusis, som till exempel depression. Nästa steg i behandlingen är att 

behandla patienter utifrån olika kategorier. Kategorierna handlar om hyperacusis 

påverkan på livskvaliten, närvaron, subjektiv hörselnedsättning och upplevelsen 

av en försämring av hyperacusis efter att ha vistats i höga ljudnivåer. I femte 

steget får patienten en vägledande rådgivning och counseling som innefattar 

information och kunskap om hyperacusis. Det handlar om att ge patienten 

övergriplig fakta kring hörselsystemet, gå igenom patientens audiologiska 

mätresultat samt ge information om metoderna som ingår i behandlingen. Det 

ingår även att eliminera de negativa associationerna för att underlätta 

tillvänjningen. Sjätte steget handlar om att välja och anpassa lämplig 

ljudgenerator eller hörapparat. Till personer som har en hörselnedsättning anses 
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hörapparater anpassade till hyperacusis vara lämpliga, som hörapparater med 

hög kompression och dämpning av högfrekventa ljud. Enbart hörapparater kan 

också tillämpas beroende på individens besvär. Ljudgeneratorer visar sig vara 

lämpligast för personer som har svår tinnitus eller hyperacusis och de som har 

båda symptomen. Slutligen i det sjunde steget sker en uppföljning av patienten 

utifrån patientens egna behov. Oftast handlar det om att justera 

ljudstimulatorerna.  

1.7 Andra behandlingsmetoder 

Hyperacusis är ett symptom som inte kan botas, men däremot kan symptomen 

lindras med hjälp av behandling. Vilken typ av behandlingsmetod som väljs är 

individuellt och kan variera. Ibland kan man behöva prova flera 

behandlingsmetoder för att kunna avgöra vilken metod som fungerar bäst för 

individen (Anari et al., 1999). Vid hyperacusis inrättas i första hand rådgivning 

av hörselvården som kan innebära att individen får träffa en audionom, kurator 

eller psykolog för kartläggning av problemsituationerna. Det ingår kunskap om 

ljudkänslighet och rådgivning om de behandlingsmetoder som finns. De kliniska 

behandlingar som tillämpas idag är ljudstimulering, kognitiv beteendeterapi, 

acceptance commitment therapy (ACT) och tinnitus retraining therapy.  

Ljudstimulering är en typ av behandlingsmetod som kan användas för 

hyperacusis. Det är en metod som går ut på att stimulera örat med hjälp av en 

ljudstimulator. Enligt Jastreboff och Hazell (2004) kan hörapparater anpassas för 

personer med ljudöverkänslighet. Hörapparaterna har då en mindre förstärkning 

med hög kompression. Kompression innebär att man justerar i olika 

frekvensband i hörapparaten. Det hörapparaterna gör är att dämpa vid höga 

ljudnivåer. 

ACT är en annan alternativ behandlingsmetod som går ut på att i första steget 

utvärdera patientens sätt att hantera sin situation, vilket innebär att ta reda på de 

strategier som personen använder sig utav. Den grundar sig i kognitiv 

beteendeterapi men målet med behandlingarna skiljer sig. ACT fokuserar 

primärt på att höja livskvaliten och öka acceptansen för livssituationen i stället 

för att fokusera på smärtsamma situationer, något som KBT också tar hänsyn 

till. Acceptans är en viktig del i behandlingen och även att ändra de negativa 

beteendemönster som är relaterat till hyperacusis. Man riktar beteenden på 

sådant som istället är viktigt och meningsfullt (Zetterqvist Westin et al., 2011).  

KBT och TRT förfaller sig vara de mest omtalade kliniska 

behandlingsmetoderna som används för lindring av hyperacusis. 
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2. Problemformulering 

Utifrån litteraturgenomgång och tidigare erfarenheter ifrån verksamhetsförlagd 

utbildning uppmärksammades hyperacusis som ett vanligt förekommande 

symptom hos patienter. Med anledning av bristen på kunskap hos författarna  

gällande behandling av hyperacusis och otillräcklig information från den 

verksamhetsförlagda utbildningen, intresserade detta författarna att fördjupa sig 

i tidigare studier om hyperacusis för att se vilka behandlingsmetoder som 

föreslås.  

3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka effekten av behandlingsmetoderna kognitiv 

beteendeterapi och retraining therapy för hyperacusis. 

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka är effekterna av retraining therapy? 

2. Vilka är effekterna av kognitiv beteendeterapi? 

3. Vilka riktlinjer framgår i studierna om när behandlingsmetoderna ska 

tillämpas? 

4. Metod 

Denna litteraturstudie behandlar vetenskapliga artiklar som är av relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Forsberg och Wengström (2016) redogör för 

att sökningarna ska ske systematiskt, vara kritiskt granskade, ha ett värderat 

innehåll samt att forskningen kring det valda problemområdet sammanställs. 

Syntesen ska behandla tidigare utförda empiriska studier menar Forsberg och 

Wengström (2016).  

4.1 Urvalsprocessen 

Litteratursökningarna bygger på inklusions- och exklusionskriterier för att 

avgränsa sökresultatet. Kriterierna hjälper författarna att komma fram till vilka 

källor som ska inkluderas i studien (Forsberg & Wengström, 2016).  

Inklusionskriterier: 

 Artiklarna ska behandla vuxna personer med hyperacusis där 18 år räknas 

till vuxen ålder då man anses vara myndig i Sverige.  

 Artiklarna ska omfatta KBT och TRT, båda behandlingsmetoderna 

behöver dock inte ingå i varje studie. 
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Exklusionskriterier: 

 Artiklar vars bakomliggande orsak till hyperacusis var williams syndrom, 

menières sjukdom, misophonia, migrän, autism samt bellspares där 

hyperacusis endast framgår som ett symptom och där fokus istället ligger 

på de olika tillstånden. 

 Studier med barn som undersökningsgrupp. Till barn räknas alla som är 

17 år och yngre. 

4.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom 

det är två databaser som behandlar omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). PubMed är en databas som omfattar medicin, omvårdnad 

och odontologi  medan CINAHL omfattar omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Dessa databaser innehåller vetenskapliga tidskrifter och är de två 

mest relevanta databaser inom ämnet hörselvetenskap (Wong & Hickson, 2012). 

Testsökningar genomfördes i båda databaserna för att undersöka hur många 

artiklar det fanns inom ämnet och som överensstämde med författarnas 

frågeställningar. I enlighet med SBU (2014) bör en testsökning genomföras för 

att se vilka termer och abstrakt som förekommer. Efter testsökningarna skedde 

huvudsökningen i PubMed och i CINAHL där samma sökord användes i de 

båda databaserna. En testsökning utfördes även i PSYCINFO, en databas som 

innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnad. Detta gjordes som ett 

komplement till de två befintliga databaserna, men eftersom inga resultat var av 

relevans för författarna uteslöts databasen. 

De sökord som författarna använde sig av redovisas i Tabell 1. För att 

kombinera de olika sökorden användes ett booleskt AND för att minst ett ord ur 

varje block skulle finnas med. Enligt SBU (2014) specificeras sökningen och 

blir smalare om man använder sig av ett booleskt AND som sker med hjälp av 

en blocksökning, där ett block motsvarar ett sökord. Detta gjordes för att endast 

relevanta artiklar om hyperacusis och  relevant behandlingsmetod skulle ingå i 

artiklarna.  
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Tabell 1. Redovisning av sökhistorik. 

Sökord, fritext och 

kombinationer 

Antal träffar 

PubMed 

Antal träffar 

CINAHL 

#1 Hyperacusis 24 201 

#2 Cognitive therapy 10846 21688 

#3Tinnitus retraining 

therapy 

18 76 

#4 Randomized controlled 

trials 

256189 69853 

#5 Therapeutics 203807 336156 

#6 Controlled clinical trial 285589 40456 

#7 Habituation 8017 426 

#8 Treatment 334065 449074 

#1 AND #2 3 11 

#1 AND #3 4 19 

#1 AND #4 14 3 

#1 AND #5 14 12 

#1 AND #6 17 2 

#1 AND #7 2 4 

#1 AND #2 AND #3 1 3 

#1 AND #2 AND #4 2 0 

#1 AND #3 AND #4 1 0 

#1 AND #2 AND #6 2 0 

#1 AND #8 22 54 

#1 AND #2 AND #8 3 6 

#3 AND #4 AND #7 5 2 

#3 AND #5 14 15 

#3 AND #8 18 54 

Totalt lästa artiklar 12 4 

 

Ytterligare sökningar efter relevanta artiklar genomfördes i Scopus, som är en 

citeringsdatabas. Med detta menas att en sökning görs efter en bestämd forskare 

eller artikel (SBU, 2014). Författarna genomförde sökningar efter artiklar 

skrivna av Pawel Jastreboff och Gerhard Andersson, som är två ledande 

författare inom hyperacusis. Resultatet av sökningarna var dock dubbletter av 

artiklar som tidigare hade påträffats.  

Sökstrategin som används vid en systematisk sökning innebär att man söker på 

indexeringsord och/eller fritextord för att få med så många relevanta studier som 

möjligt (SBU, 2014). Indexeringsord är en ämnesordlista som finns inlagd i 

databasen. Indexeringsorden hämtas från tesaurus,  en ordlista som är alfabetiskt 
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rangordad och detta är något som ingår i alla stora databaser (SBU, 2014). 

PubMeds ämnesord benämns som MeSH-termer (Forsberg & Wengström, 

2016). Databasen CINAHL har sina ämnesord under rubriken Cinahl headings 

(SBU, 2014). Fritextord som används ska gå ihop med forskningsfrågan för att 

få en överblick av de orden som förekommer i databasen. När sökning 

genomförs med hjälp av fritextord är det vanligt att sökningen begränsas för att 

hitta relevanta artiklar (SBU, 2014). Fördelarna med indexeringsord är att man 

inte behöver ta hänsyn till synonymer och stavningsvarianter som man måste 

göra med fritextord (SBU, 2014). Fritextord är till fördel eftersom studier som 

inte indexerats i databaserna kommer upp i sökresultaten och då får man med de 

allra senaste publicerade artiklarna (SBU, 2014). I denna studie användes både 

indexeringsord och fritextord.  

I sökningen användes trunkering för att få en bredare sökning. Hyperacusi* var 

det som författarna sökte på. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är 

trunkering bra för att få med olika varianter av sökordet. 

Studiedesigner av relevans för studien var randomized controlled trials 

(randomiserade studier), kohortstudier, fallstudier, icke-exprimentell design, och 

fall-kontrollstudier. 

Randomiserade studier har främst valts för att användas i denna studie. SBU 

(2014) redogör för att randomiserade studier värderas högst när det handlar om 

att besvara frågor gällande behandlingsmetoder. Den här typen av studie utgörs 

av två grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Urvalet och 

indelningen av deltagarna sker slumpmässigt. Till interventionsgruppen ges den 

behandling man avser undersöka, medan kontrollgruppen antingen får någon typ 

av placebo, ingen behandling alls eller en tidigare etablerad behandling. 

Kohortstudie med jämförelsegrupp har även valts att studeras då en grupp 

individer jämförs med en viss egenskap (kohortgruppen) och en annan grupp 

utan denna egenskap (jämförelsegruppen). Kohortstudier är till mestadels 

prospektiva vilket betyder att man följer en grupp under en viss tid framåt i tiden 

för att ta reda på en viss effekt av denna egenskap (Forsberg & Wengström, 

2016). Även SBU (2014) hänvisar till denna typ av design, som en av de mest 

tillförlitliga vid undersökning av behandlingsmetoder.  

Icke-experimentell design studerar skillnader och samband mellan grupper men 

har ingen intervention (Forsberg & Wengström, 2016). Här studeras 

utvecklingen och orsaken genom exempelvis information av patientmaterial från 

en klinik (Forsberg & Wengström, 2016). Studierna kan studeras tillbaka i tiden 

eller framåt då man studerar utfallet före och efter behandling.  

Fall-kontrollstudier granskar retrospektivt och kan användas om man är ute efter 

att finna skillnader mellan en viss grupp som man sedan jämför med en grupp 
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utan symptomen. Det liknar kohortstudier men informationen är mer avgränsad i 

en fall-kontrollstudie. Här väljs kontrollgruppen ut med hjälp av matchningar 

från tidigare studier. 

Fallstudier har enligt SBU (2014) otillräcklig evidensstyrka för 

interventionsstudier. En  fallstudie ger dock en djupare kunskap om det som 

undersöks om ett enda fall. 

Begränsningar har en stor påverkan på hur sökstrategin formuleras (SBU, 2014). 

Avgränsningar är nödvändigt för att inte få ett överflöd av irrelevant litteratur. 

En avgränsning som författarna använde sig av var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 1998-2016. Artiklar skrivna på engelska var ett krav av 

författarna. Tidskrifterna avgränsades även till fulltext. Sökfilter användes för att 

underlätta sökningen av studiedesignen. Randomized controlled trials, clinical 

trial och interview valdes i sökfiltret. I databasen CINAHL valdes även peer-

reviewed som ett krav.  

4.2 Analys av artiklar  

En litteratursökning kan bli mycket bred och det är därför av stor vikt att se över 

relevansen av artiklarna så att de överensstämmer med forskningsfrågan. Denna 

typ av granskning sker i steg ett i den systematiska processen av utvärdering 

utav vetenskapligt underlag och kallas för grovsållning. I detta steg väljs 

relevanta artiklar utifrån dess titel och abstrakt, för att därefter läsas i fulltext. 

Bedömning av relevans av artiklarna sker efter att inklusions- och 

exklusionskriterier har uppfyllts. Steg två i relevansbedömningen innebär 

granskning av de valda fulltextartiklarna (SBU, 2014). 

Efter relevansbedömningen sker en kvalitetsgranskning av artiklarna. 

Artiklarnas studiekvalitet bedöms som hög, medel eller låg (SBU, 2014). 

Artiklar med hög och medel studiekvalitet har inkluderats med anledning av 

starkt bevisvärde. Se Tabell 2 för artikelmatris. 

Efter en kritisk granskning av totalt 16 artiklar, valdes sex artiklar som var 

relevanta för forskningsfrågan. I bortfallsanalysen exkluderades de artiklar som 

inte innefattade forskningsfrågan och för att det uppstod dubbletter av artiklar i 

de två olika databaserna. Efter valet av sex relevanta artiklar undersöktes 

artiklarnas studiedesign, population, metod och relevant intervention. 

De exkluderade artiklarna och anledning till att de exkluderades finns i Tabell 3. 

En RCT-studie inkluderades och bedömdes vara av hög relevans. Med denna typ 

av studie menar SBU (2014) att skillnaden i effekt som kommer uppstå i studien 

endast kommer vara beroende av behandlingen. 
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En annan typ av studiedesign som förekommer i artiklarna är kohortstudier. 

Enligt SBU (2014) är denna typ av studie prospektiv, vilket innebär att 

individerna i studien undersöks longitudinellt för att se förändring i utfallsmåttet 

under en viss tidsperiod. Denna typ av studiedesign anses som relevant i denna 

studie därför att det tydligt kan visa vilka effekter behandlingarna, KBT och 

TRT. 

En fallstudie inkluderades och ansågs av författarna vara av medelhög relevans 

då studien endast undersöker ett fall. 

Relevansen av samtliga granskade artiklar stärktes av att det fanns en tydlig 

symptombeskrivning av hyperacusis samt information kring hur urvalet av 

deltagare skedde. Bland de artiklar som exkluderades förekom det deltagare 

med hyperacusis som uppkommit i samband med en annan sjukdom eller 

diagnos. I dessa studier behandlades hyperacusis som ett symptom av något 

annat. Eftersom forskningsfrågan förutsätter att studierna har hyperacusis som 

primärt fokus med tillhörande information och fakta om tillståndet och dess 

behandlingsmetoder exkluderades artiklarna. Något som 

ökade tillförlitligheten ytterligare var storleken på studiernas population. Tre  av 

de sex inkluderade artiklarna hade ett deltagarantal på över 100 personer.  

5. Resultat 

Databassökningarna resulterade i 16 artiklar. Alla 16 artiklar lästes i fulltext av 

författarna innan de inkluderades. Totalt hittades sex artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

5.1 Presentation av inkluderade artiklar 

Sex av de inkluderade artiklarna lästes oberoende av författarna. Det resulterade 

i fyra artiklar om retraining therapy och två artiklar om kognitiv beteendeterapi 

tillämpad för hyperacusis. 

5.1.1. Retraining therapy  

1. Evaluation and treatment of severe hyperacusis. (2000). 

Författare: Valente, Goebel, Duddy, Sinks och Peterin. 

Syfte: Att utvärdera hörapparater anpassade för hyperacusis med hög 

kompression för att undersöka om det är till hjälp för en hyperacusis-patient så 

patienten slipper att använda hörselskydd. 
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Bakgrund:  

En 52-årig man som under sin flygresa rapporterade lockkänsla och försämrad 

hörsel på sitt vänstra öra. Några veckor efter flygresan uppkom yrselattacker, 

illamående och högfrekventa ljud lät distorterade. Patienten upplevde även 

bilateral tinnitus och hyperacusis. Symptomen trodde patienten tydde på en 

vanlig förkylning. Medicinska och audiologiska undersökningar gjordes för att  

utvärdera patientens symptom för att utesluta andra orsaker. Obehagströsklarna 

låg mellan 20-34 dB HL bilateralt trots att han endast rapporterade en 

hörselnedsättning i vänster öra. Mannen använde sig utav hörselskydd och 

öronproppar i sin vardag. På grund av sin hyperacusis valde patienten ofta att 

undvika sociala sammanhang.  

Metod:  

Patienten fick hörapparater bilateralt utformad efter en full-concha, vilket 

innebär att hela ytterörat täpps igen. Hörapparaterna hade ingen ventilation 

vilket gjorde att inget ljud kunde komma in i örat utan att först gå igenom 

omvandlaren i hörapparaterna.  Kompressionen var hög för att högfrekvent ljud 

skulle dämpas med en likvärd dämpning från hans tidigare hörselskydd. 

Patienten skulle därefter i två månader subjektivt utvärdera hörapparaterna.  

Resultat: 

Patienten fick ett bredare dynamikområde med sina nya hörapparater genom 

dämpningen av  högfrekventa ljud. På återbesöket berättade mannen att han var 

nöjd med hörapparaterna och beslutade sig därför att köpa dem. Ett år senare 

kom mannen tillbaka för ytterligare ett återbesök. Patienten uppgav att han 

använde sina binaurala Micro-Tech® Refuge-hyperacusic apparater ständigt och 

ansåg att de varit till stor hjälp. Hörselskydden använde han ibland och patienten 

berättade att det fortfarande var svårt vid musiklyssnande och i sociala 

sammanhang där det förekom höga ljudnivåer. Att äta och lyssna samtidigt 

fungerar inte på grund av att det uppstår en ocklusionseffekt när hörapparaterna 

täpper till  hörselgången och detta gör att patienten hör sig själv när han tuggar. 

Han sover med den högra hörapparaten på eftersom han sover på vänster sida 

för att utestänga trafikbuller. Denna studie visar på att konstant stimulering av 

örat ger en gynnsam effekt för hyperacusis, istället för att täppa igen öronen med 

hörselskydd. Retraining therapy med ljudterapi har visat på en signifikant 

skillnad hos den 52-åriga mannen med hyperacusis. Hans reaktioner på ljud har 

tillvänts efter att hörapparaterna konstant stimulerat öronen, vilket i sin tur har 

underlättat anpassningen till omgivningen. Ett nytt beteendemönster har 

utvecklats genom att hjärnan har lärt sig att inte reagera på ljud lika starkt som 

tidigare. De anpassade hörapparaterna har visat på en förbättring gällande 

hyperacusis.  
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2. Tinnitus retraining therapy - the experiences in Slovakia. (2005). 

Författare: Suchova. 

Syfte: Undersöka om retraining therapy kan användas som en behandlingsmetod 

för tinnitus- och hyperacusispatienter. 

Metod: 

Totalt deltog 55 patienter varav 31 kvinnor och 14 män. 53 av patienterna hade 

hyperacusis. 15 av dessa hade en hörselnedsättning unilateralt, 35 hade bilateral 

hörselnedsättning och fem var normalhörande. Innan behandlingen påbörjades  

genomförandes audiologiska mätningar. Obehagsmätningarna indikerade på 

obehagströsklar under 100 dB HL som  antydde på ljudkänslighet. Tinnitus 

retraining therapy tillämpades och counseling samt ljudterapi ingick i 

behandlingen. Totalt 35 patienter fick använda sig av ljudgeneratorer och tre 

patienter hade konventionella hörapparater. Behandlingen varade i sex månader.  

Resultat: 

Av dessa 53 patienter som hade hyperacusis upplevde åtta personer en 

förbättring av sin hyperacusis med hjälp av TRT. Detta indikerade på att TRT 

hade en positiv inverkan på patienter med hyperacusis.  

3. Effects of tinnitus retraining therapy (TRT) for patients with tinnitus and 

subjective hearing loss versus tinnitus only. (2001).  

Författare: Bartnik, Fabijańska och Rogowski. 

Syfte: Att undersöka effekten av 12 månaders behandling med tinnitus retraining 

therapy. 

Metod:  

Studien studerade 108 patientfall av totalt 516 patienter, som var registrerade 

fram till år 1999 på en klinik i Polen. Patienterna delades in i två grupper. I 

första gruppen valdes 68 patientfall, 38 från kategori 0 och 30 från kategori 2. I 

Grupp 2 valdes 40 patientfall och alla dessa var från kategori 2. Totalt var det 40 

kvinnor och 28 män i grupp 1 och 28 kvinnor och 12 män  i grupp 2. Grupperna 

valdes beroende på om patienterna hade hyperacusis, subjektiv 

hörselnedsättning eller tinnitus. Frågeformulär användes före och efter 

behandling. 
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Patienterna placerades under fem olika kategorier av behandlingar och dessa 

var: 

0 = Ingen hyperacusis, ingen långvarig effekt av bullerexponering och som 

behandling tillämpades endast counseling, som innefattade att undvika tystnad.  

1 = Ingen hyperacusis, ingen långvarig effekt orsakad av bullerexponering. 

Ljudstimulatorer som behandling.  

2 = Ingen hyperacusis, ingen långvarig effekt orsakad av bullerexponering, det 

finns en signifikant subjektiv hörselnedsättning och som behandling används 

hörapparater som tar in omgivningsljud.  

 3 = Närvarande hyperacusis, ingen långvarig effekt orsakad av 

bullerexponering, signifikant eller ingen subjektiv hörselnedsättning. Som 

behandling användes ljudstimulator som var inställd nära hörtrösklarna och 

ljudnivåerna ökade gradvis under behandlingens gång. 

 4 = Närvarande hyperacusis, hade fått en långvarig effekt av bullerexponering, 

signifikant eller ingen subjektiv hörselnedsättning. Som behandling användes 

ljudgeneratorer som var inställda på hörtrösklarna där ljudnivån gradvis ökade 

under behandlingens gång.  

Behandlingarna för hyperacusis och tinnitus utgick  ifrån protokoll från 

klinikens egna erfarenheter och av andra ledande centra i världen. För att 

utvärdera behandlingseffekterna användes frågeformulär som var framställda av 

Dr. M. Jastreboff och Professor P.J. Jastreboff. Obehagsmätning genomfördes 

före och efter behandling.   

Resultat: 

I grupp 1 fick 38 patienter under kategori 0 råd om att vistas i omgivningsljud 

och 30 patienter i grupp 2 tilldelades ljudstimulatorer. 

I 38 patientfall i grupp 2 tillämpades hörapparater unilateralt och i två av fallen 

bilateralt. Ljudstimulatorer och hörapparater hade en viktig roll i 

behandlingarna.  

Tinnitus eller hyperacusispatienter som hade använt sig av tillvänjningsmetoden 

i behandlingen visade att ljudstimulatorerna inte var effektivare än hörapparater.  

Studien kommer fram till att 12 månaders TRT är en effektiv metod för både 

tinnitus och hyperacusis.  
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4. Tinnitus retraining therapy: prognosis factors. (2007).  

Författare: Herraiz, Hernandez, Toledano och Aparicio. 

Syfte: Att identifiera faktorer som kan förbättra eller minska effektiviteten av 

TRT.  

Metod: 

I denna  studie deltog 137 patienter från en tinnitusklinik. Insamling av klinisk 

information samt audiologiska undersökningar genomfördes.  Hyperacusis 

diagnostiserades och undersökningar genomfördes för att utesluta retrocochleär 

påverkan. Tinnitus utvärderades med hjälp av VASs of tinnitus intensity (VAS) 

och Tinnitus Handicap Inventory (THI). Psykoakustiska utvärderingar och 

medicinsk rådgivning genomfördes.  

Behandlingen utgick ifrån den neurofysiologiska modellen.  

Resultat  

Studien visar på att TRT är en effektiv behandlingsmetod för att minska 

svårigheterna med tinnitus och hyperacusis. Faktorer som ålder och kön hade 

ingen inverkan på effektivitet av behandlingen. Resultatet visade på att 

närvarande hörselnedsättning och hyperacusis inte gav några annorlunda svar i 

TRT. Signifikant förbättring uppnåddes efter 6 månader. Ingen skillnad på 

resultatet visades efter uppföljningen efter 12 och 18 månader. Durationen på 

behandlingen hade alltså ingen inverkan på effektiviteten.  

5.1.2. Kognitiv beteendeterapi 

5. Cognitive behaviour therapy for hyperacusis: A randomized controlled trial. 

(2014).  

Författare: Juris, Andersson, Larsen och Ekselius.  

Syfte: Att undersöka om kognitiv beteendeterapi är en effektiv 

behandlingsmetod. 

Metod: 

En randomiserad studie där 60 personer med hyperacusis deltog. 81 patienter var 

lämpliga kandidater till studien, varav 74 patienter var från Uppsala 

universitetssjukhus och resterande  sju deltagare hade anmält sig frivilligt. 

Studiens primära utfallsmått var obehagsmätning som utfördes i en mätbox av 

en audionom som inte visste vilken grupp som skulle utvärderas. Audionomen 
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visste heller inte vilket stadie i behandlingen som patienten befann sig i. 

Studiens sekundära utfallsmått var ett frågeformulär där patienterna fick 

utvärdera sin hyperacusis. Efter information om projektet, audiologiska 

mätningar och genomförande av intervjuer, kunde man besluta om patienterna 

var lämpliga för studien. En randomisering genomfördes där en grupp fick 

behandling och en annan inte. Gruppen utan behandling fick vid ett senare 

tillfälle samma behandling som sedan jämfördes med en annan kontrollgrupp. 

Patienterna fick genomgå sex sessioner där den första pågick i 90 minuter och 

resterande fem sessionerna i 45 minuter.  

Behandlingen gick ut på att möta sina fobier och utsätta sig för vardagligt 

omgivningsljud. Patienternas reaktioner till obehaget försökte normaliseras. 

Målet var att öka ljudnivån för patienterna främst i hemmet, på arbetet och andra 

sociala sammanhang i vardagen. En liten del i behandlingen var avslappning 

som användes för att minska stressnivån. Efter varje besök fick patienterna 

uppgifter som de skulle tillämpa hemma. Resultatet av behandlingen jämfördes 

12 månader senare för att undersöka om resultaten av KBT var bestående.  

Resultat: 

Det är den enda RCT-studien som behandlar KBT och dess effekt på 

hyperacusis. Studien stödjer att KBT är en alternativ behandlingsmetod för 

hyperacusis. Resultatet visade på att patienterna fick lära sig nya beteenden 

gentemot sin hyperacusis.  Med anledning av de nya beteendeförändringarna 

skedde en känslomässig förbättring hos patienterna genom att det sker 

förändringar i hörselbanorna med hjälp av ett nytt tänkande. Denna studie visar 

på en signifikant skillnad efter 12 månader, utifrån obehagsmätning och 

frågeformulär. Samma effekt uppnåddes  i båda undersökningsgrupperna. 

Kontrollgruppen som behandlades senare, visade på samma goda effekter som 

den andra gruppen. Man ville jämföra KBT med en annan behandlingsmetod 

men detta kunde inte göras då det inte fanns några andra evidensbaserade 

behandlingsmetoder gentemot hyperacusis dokumenterat. Något annat att ta 

hänsyn till i studien är att de flesta personerna som deltog var inskriva på 

Uppsala universitetssjukhus och dessa personer är sannolikt mer drabbade än 

personer som inte sökt hjälp för sin hyperacusis. Studien kommer fram till att 

KBT är en behandlingsmetod som visat god effekt på att lindra symptomen av 

hyperacusis, men mer forskning krävs. 

6. Does sound stimulation have additive effects on cognitive behavioral 

treatment of chronic tinnitus. (2005).  

Författare: Hiller och Haerkötter. 

Syfte: Studien jämför kognitiv beteendeterapi med en behandling av TE som är 

ljudstimulering tillämpad för tinnitus.  
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Metod: 

Studien genomfördes i Tyskland. Patienterna för undersökningen samlades in  

genom en öron-näsa-halsklinik samt genom annonsering i tidning. En 

utvärdering gjordes för att samla information om patienternas erfarenhet av 

tinnitus och hyperacusis för att sedan bedöma svårighetsgraden och påverkan. 

En grupp patienter som hade svårare problem med sin tinnitus/hyperacusis fick 

genomgå KBT behandling och de patienter med mildare symptom fick en 

förkortad behandling som kallades tinnitus education (TE). Alla patienter 

randomiserades till behandlingsgrupperna, där en grupp fick ljudstimulering 

under behandlingen  med hjälp av en ljudgenerator och den andra gruppen 

behandlades endast med KBT-behandling. 

Utvärderingar gjordes innan och efter behandlingen. TE bestod av fyra sessioner 

och KBT bestod av tio sessioner samt hemuppgifter.  

Resultat: 

Studien visade på att KBT var en effektiv behandling av både tinnitus och 

hyperacusis. Behandlingen gav mentala förbättringar med hjälp av inlärningen 

av acceptans som ingick i behandlingen. Depression och oro minskade hos 

patienterna och de fick en annan syn på sin livssituation. När uppfattningen av 

hyperacusis eller tinnitus förändrades underlättade det  vardagen, genom att den 

lättare kunde hanteras. Omstruktureringen som är en viktig del inom KBT 

hjälpte patienterna att acceptera sin hyperacusis eller tinnitus. Patienterna kunde 

lättare ignorera oönskat ljud. 

5.2. Resultat av retraining therapy 

5.2.1. Effektivitet av behandlingen TRT  

Samtliga artiklar som handlar om TRT visar på en signifikant förbättring av 

hyperacusis. Alla dessa artiklar behandlar TRT där både counseling och 

ljudterapi ingår.  Obehagsmätningar har använts som utfallsmått  för att 

fastställa om patienterna har hyperacusis.  

I artikeln av Suchova (2005)  undersöks om TRT kan tillämpas som  alternativ 

behandling för hyperacusis. I behandlingen ingår counseling och ljudterapi, som 

innebär att patienterna tilldelas ljudstimulatorer alternativt hörraparater. I 

studien framkommer det att åtta av totalt 53 personer upplever en förbättring av 

TRT redan efter sex månader.   

I artikeln av Valente, Goebel, Duddy, Sinks och Peterin (2000) och Bartnik, 

Fabijańska och Rogowski (2001) undersöks effekten av TRT med fokus på 

ljudterapin. 
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Bartnik et al. (2001) och Herraiz, Hernandez, Toledano och Aparicio (2007) 

ingår ett större antal deltagare än vad det gör i Valente et al. (2000) och Suchova 

(2005). Bartnik et al. (2001), Suchova (2005)  och Herraiz  et al. (2007) visade 

på en positiv effekt för hyperacusis, medan de i artikeln Valente et al. (2000) 

endast undersöker en person där det framgår mer om vad som har förbättrats 

signifikant under ett år. Valente et al (2000) fokuserar främst  på counseling där 

meningen är att patienten ska lära sig att inte undvika sitautioner där det 

förekommer ljud. Först när patienten fått information om hur counselingen 

kommer gå till samt lärt sig att tillämpa detta i vardagen kunde mannen 

genomgå ljudterapi, som var det viktigaste momentet i hans behandling. Ett nytt 

beteendemönster utvecklades hos  mannen, då han inte längre undviker  sociala 

sammanhang i samma utsträckning som  tidigare. Med hjälp ljudterapin var han 

inte lika rädd för ljud som tidigare var ett problem för honom. Eftersom han 

använder hörselskydd mer sällan i dagsläget var det lättare att anpassa och vänja 

sig vid omgivningsljuden vilket eliminerade hans rädsla för ljud. Valente et al. 

(2000) upplever en så pass god förbättring av sina Micro-Tech Refuge-

hyperacusis hörapparater att han till och med väljer att sova med en av 

hörapparaterna för att stänga ute bullret från gatan. 

I artiklarna Valente et al. (2000) och Bartnik et al. (2001) framgår det att 

behandlingstiden är 12 månader. Studierna har kommit fram till signifikanta 

skillnader för hyperacusis och visar alltså på en god effekt av behandlingen efter 

12 månader. Bartnik et al. (2001) redogör även för att ljudterapin visar på lika 

god effekt oavsett om det var ljudstimulatorer eller hörapparater som 

tillämpades.  

I artikeln av Herraiz et al. (2007) undersöks både faktorer som förbättrar och 

minskar effektiviteten av TRT. I studien framgår det att counseling med fokus 

på  habituering ingår i TRT behandlingen och att patienter med en obehagsnivå 

under 90 dB HL bedöms som hyperacusispatienter. Studien behandlar både 

hyperacusis- och tinnituspatienter och menar att vid närvarande hyperacusis och 

tinnitus, visar behandlingen på en bättre effekt än om bara tinnitus förekommer. 

Detta samband mellan hyperacusis och tinnitus är något som studien kommer 

fram till och därför påpekas det även att mer forskning krävs för att 

säkerhetsställa detta samband  För ett långvarigare resultat av behandlingen bör 

ljudterapi tillämpas. Det framgår att förbättringar sker redan efter sex månader 

och att effekten håller i sig 18 månader efter behandling. Studien hänvisar dock 

till att fullfölja TRT i 18 månader för att uppnå en bestående effekt.  

I samtliga artiklar om TRT framgår betydelsen av att informera deltagarna om 

att det krävs tålamod för att genomgå behandlingen då förbättringarna sker 

succesivt. Samtliga artiklar har i grunden haft fler deltagare i början av 

genomförandet av TRT behandlingen, men de har begränsats på grund av 

avhopp, felaktig problemområde eller ovilja.  
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5.2.2 Kognitiv beteendeterapi 

I  artikeln av Hiller och Haerkötter (2005) jämförs kognitiv beteendeterapi med 

tinnitus education för att se vilken av behandlingarna som är mest effektiv. I 

artikeln av Juris, Andersson, Larsen och Ekselius (2014) undersöks om KBT 

kan användas för enbart behandling av hyperacusis.  

Juris et al. (2014) har ett klassiskt upplägg av KBT behandlingen. 

Obehagsmätning genomförs före och efter behandling för att utvärdera om 

förbättring har skett. I studien framgår det även att utvärdering görs i form av 

två typer av formulär,  där deltagarnas besvär relaterat till hyperacusis kartläggs 

och utvärdering om hur individerna påverkas psykiskt. Det genomförs även en 

utvärdering  gällande rädsla för ljud. Studien visar senare på att utfallet av 

obehagsmätningen visar en förbättring efter tillämpad behandling.  Av 60 

personer som ingick i studien deltog 35 personer vid uppföljningsbesöken. Där 

uppgavs det  information om att deltagarna vågade vistas i miljöer med höga 

ljudnivåer som de tidigare inte kunde. KBT resulterade i att patienterna fick 

minskade känslomässiga reaktioner till sin hyperacusis samt minskad stress och 

oro. Patienterna kunde lättare hantera sin hyperacusis. 

I artikeln Hiller och Haerkötter (2005) behandlas både hyperacusis och 

tinnituspatienter. KBT visar förbättring hos deltagare med både närvarande 

hyperacusis och tinnitus. Deltagarna får genomgå en strukturerad behandling 

med flera utfallsmått för att få en bredare data. Artikeln av Hiller och Haerkötter  

(2005) utmärker sig från Juris et al. (2014) eftersom de använder sig  av en 

checklista som ett underlag för patienterna. Checklistan är lik en dagbok där 

patienten dokumenterar dagligen om hur de hanterat sin hyperacusis. Hiller och 

Haerkötter (2005) har även fler deltagare och en sex månaders längre 

behandlingstid. Acceptans som är en viktig del inom behandlingen resulterade 

till ignorering av negativa reaktioner hos patienterna. Copingstrategier har en 

viktig roll i behandlingen för att patienterna själva ska kunna tillämpa dem i 

vardagen och därmed underlätta hanteringen av hyperacusis. 

Juris et al. (2014) och Hiller och Haerkötter (2005) kommer fram till att KBT 

har en positiv effekt på personer med hyperacusis.  Juris et al. (2014) stärker 

även detta ytterligare genom att kontrollgruppen som senare behandlades  mot 

en annan grupp som fick placebo, visade på samma goda resultat av KBT som 

den första interventionsgruppen. 

5.3. Riktlinjer för de inkluderade artiklarna 

Inga riktlinjer framgår i studierna om när TRT och KBT bör tillämpas. Endast 

Juris et al. (2014) tillämpar behandling efter svårighetsgrad som patienterna 

själva har utvärderat i ett formulär som var ett av utfallsmåtten i studien.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Författarna har utgått ifrån inklusions- och exklusionskriterierna för att få 

tillgång till relevanta studier. På grund av detta har risken för överinklusion 

minskat och författarna har kunna tagit del av en stor mängd av relevanta 

studier. För att säkerställa att validiteten är hög kan studien inkludera 

underkategorier till utvalda ämnesord. Detta genomförs inte automatiskt i de 

granskade databaserna, utan endast i PubMed.  

Enligt SBU (2014) bör sökningen genomföras i minst två databaser för att 

sökningen ska anses som tillförlitlig. Detta är något författarna har tagit del utav 

och även genomfört testsökningar i databaserna Scopus och PSYCINFO. Detta 

för att helt utesluta risken av att relevanta studier har uteslutits, men trots detta 

kan det finnas en risk att artiklar som inte har inkluderats som kan ha varit av 

relevans för studien. Risken att RCT-studier har uteblivits är låg, med anledning 

av att det endast finns en RCT-studie baserad på hyperacusis med KBT som 

behandling och ingen om TRT behandling. Den information som finns om TRT 

i dagsläget är ett protokoll för en kommande RCT-studie som ännu inte har 

publicerats. 

Den booleska termen OR användes inte för att sökningen blev bred, då 

artiklarna endast skulle innehålla ett av sökorden. Efter testsökningar ansågs det 

vara otillräcklig information om hyperacusis och därför beslutade författarna att 

inte använda OR. I enlighet med SBU (2014) används AND vid sökning av 

minst ett ord ur varje block. Resultatet av sökningen blev smalare vid 

användning av den booleska termen AND.  En smalare sökning resulterar ofta i 

högre precision och ger därmed fler artiklar av relevans. 

I litteratursökningen användes trunkering  för att få andra benämningar på ordet 

och därmed få mer resultat på sökningen.   

Testsökningarna som utfördes i PSYCINFO valdes inte att redovisas med 

anledning av att det resulterade i en för bred sökning kring KBT och TRT och 

ingen fokus fanns på hyperacusis, som är problemområdet för studien. I 

PSYCINFO gjordes endast ett antal fritextsökningar för att undersöka hur 

många artiklar som var av relevans. Författarna valde att inte använda 

indexeringsord, Thesaurus of psycholgical Index, i PSYCINFO grund av få 

resultat av fritextsökningen. Forsberg och Wengström (2016) hänvisar till 

PSYCINFO  vid sökning av vetenskapliga artiklar om omvårdad och psykologi, 

i denna studie valdes denna databas som ett komplement till det andra två 

databaserna och därför genomfördes ytterligare testsökningar i denna databas för 

att uppmärksamma om nya artiklar fanns.  
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Vid ytterligare sökning av relevanta artiklar  kompletterades testsökning även i 

citeringsdatabasen Scopus. Denna sökning gjordes för att  söka på två bestämda 

forskare som är verksamma inom hyperacusis och dess behandlingsmetoder. 

Resultatet av sökningen var redan påträffade artiklar och därför valde författarna  

inte att redovisa dessa dubbletter. 

Genom icke- experimentella studier kan negativa effekter uppstå av en viss typ 

av behandling och på grund av detta har denna typ av studie varit relevant för 

studien. Genom att studierna har studerat gamla journaler om ett visst symptom 

kan man med en kontrollgrupp (fri från symptom) dra en slutsats om skillnader 

och samband.  

I frånvaro av RCT kan en Kohortstudie med en jämförelsegrupp och fall kohort 

med jämförelsegrupp vara av relevans för att se samband med 

behandlingseffekterna  (SBU, 2014). Vid bedömningen är de viktigt att 

inkludera observationsstudier eftersom RCT-studier inte behandlar frågor om 

långsiktiga risker som exempelvis sällsynta biverkningar (SBU, 2014). Vilket 

författarna har tagit hänsyn till för att se om effekten av behandlingen varit 

bestående.  

En fallstudie valdes att inkluderas i studien med anledning av att författarna ville 

ha med en subjektiv upplevelse av ett specifikt fall och se hur utvecklingen såg 

ut under ett år. Enligt SBU (2014) har fallstudier otillräcklig evidensstyrka. 

Detta är något författarna har tagit hänsyn till men har trots detta valt att 

inkludera denna studie för att få en djupare kunskap om just ett fall och vad som 

påverkat individen mest under behandlingen. 

Artiklar som inkluderades var publicerade mellan åren 1998-2016 med 

anledning av att öka chansen att hitta fler artiklar om hyperacusis eftersom att 

det fanns få vetenskapliga artiklar som berörde författarnas ämne. År 1998 var 

författarnas begränsningsår i sökningen och detta med anledning av bristen på 

relevanta artiklar kring ämnet och därför beslutade författarna  att öka 

intervallet. Begränsningen år 1998 utsågs som begränsning av författarna själva 

och artiklar som var äldre ansågs vara av inaktuell information. 

Forskningsfrågan är ett relativt outforskat område och därför användes äldre 

forskning för att få en bredare överblick. Engelska var kravet på artiklarna med 

anledning av att författarna behärskar språket och det är angeläget att ta med 

artiklar från andra länder för en bredare kunskap. 

Referenser i artiklar kontrollerades för att undersöka om artiklar utelämnats.  

Enligt SBU (2014) kallas detta en kedjesökning. Artiklar som allmänt 

behandlade hyperacusis påträffades och behölls endast som referenser till 

bakgrunden i studien. Artiklarna påverkade inte resultatet och detta är 

anledningen till avsaknad redovisning av samtliga artiklar. I vissa studier 
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förekom det inte i abstrakten att hyperacusis redovisades med en viss sjukdom 

eller diagnos. Därför valde författarna att exkludera dessa efter att ha granskat 

artiklarna i fulltext som sker i steg två i den systematiska processen av 

utvärdering utav vetenskapligt underlag. 

6.2. Resultatdiskussion 

På grund av brist på tidigare forskning har författarna valt att utgå från 

grundläggande koncept av KBT och retraining therapy. Författarna har granskat 

artiklarna för att följa upplägget av behandlingarna. Utav detta har egna 

slutsatser av de sex inkluderade artiklarna dragits. 

6.2.1. Hyperacusis retraining therapy 

I Valente et al. (2000) framgår det att patienten efter ett antal olika moment 

uppnår förbättring av TRT. Denna artikel omfattade 12 månaders behandling. 

Samtliga studier om retraining therapy  redogör för att minst fullfölja 12 

månaders behandling för att se en märkbar förbättring. Hade behandlingen i 

artikeln Valente et al. (2000) pågått en längre tid så hade förmodligen resultatet 

visat på en större signifikant skillnad från första besöket till 

uppföljningsbesöket. Författarna anser att 18 månaders behandling hade varit av 

relevans för Valente et al. (2000) då det framgår i Herraiz et al. (2007) att längre 

behandlingstid ger bättre effekt. Desto längre behandlingen pågår desto mer 

underlättar det för användningen av hörapparater eller ljudgeneratorer. Hänsyn 

bör tas till hur tekniken hanteras eftersom det tar tid att lära sig nya saker och 

därför bör 18 månaders behandling tillämpas fullt ut såsom Herraiz et al. (2007) 

föreslår. Retraining therapy anser författarna bör tillämpas på personer som helt 

undviker sociala sammanhang och som utesluter alla omgivningsljud som 

förekommer. I Herraiz et al. (2007) bör fokus hos dessa personer ligga på att 

stimulera örat för att lära hjärnan att få ett positivt ljudintryck istället för att 

associera det till obehag. Artikeln Valente et al. (2000) studerar endast en 

persons historia. Författarna valde att inkludera denna eftersom den positiva 

förbättring som skedde är värd att lyfta fram för att personer med hyperacusis 

ska få en uppfattning om att de tar tid att lindra besvären och att det krävs 

tålamod för detta. Det är även ett tydligt exempel på att olika 

behandlingsmetoder kan behöva tillämpas för att se en förbättring. 

6.2.2 Kognitiv beteendeterapi tillämpad för hyperacusis 

Av de inkluderade artiklarna var det endast en artikel som enbart behandlade 

hyperacusis och en av de behandlingsmetoderna som författarna valt att fördjupa 

sig i. Juris et al. (2014)  är högst tillförlitlig då det är en RCT-studie och har 

därför varit av stor betydelse för studien för att kunna dra en slutsats om 

kognitiv beteendeterapi. Av de förbättringar som beskrivits i resultatet är det 
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endast Juris et al. (2014) som kan sammanställa effekterna av behandlingen. 

KBT går ut på att omstrukturera personers tankesätt då de negativa 

associationerna förändras till något mer positivt. Tyler (2005) skriver att KBT 

går ut på att förändra beteendemönster vilket Juris et al. (2014) visar på i sin 

studie. Det sker en signifikant förbättring efter 12 månaders behandling. 

Arlinger (2007) klargör för att obehagsmätningar bör göras för att kunna 

utvärdera förbättringen. Juris et al. (2014) redovisar att obehagsmätningen vid 

återbesöket visar på en tydlig förbättring hos de 35 personer som deltog vid 

uppföljningen. I resultatet redovisas även att personerna efter KBT behandlingen 

vågar vistas i höga ljudnivåer som det tidigare har uppfattat som obehagliga och 

därför har de innan helt undvikit dessa miljöer. Detta betyder  att patienterna har 

omstrukturerat sina negativa tankar till något mer acceptabelt. Efter avslutad 

behandling upplevde patienterna mindre oro och stress över sin hyperacusis. 

Detta på grund av att det lärt sig hantera sin hyperacusis och även tillämpat 

avslappning vid stressfulla situationer. 

Författarna anser att KBT bör tillämpas vid mild-måttlig hyperacusis. Detta är 

utifrån egna tolkningar av resultatet av de sex inkluderade artiklarna. Mild-

måttlig definieras av författarna som närvarande hyperacusis som är acceptabel, 

men som inte behöver vara hanterbar. Personerna är därför i behov av att 

tillämpa KBT för att lära sig acceptera sin livssituation. Öst (2010) skriver om 

vikten av samspelet mellan individ och omgivning, att det kan minska risken till 

att personerna blir stigmatiserade. Tyler (2005) menar att råd och stöd är en 

viktig del av behandlingen för att individerna själva ska kunna fortsätta tillämpa 

strategierna i sin vardag. Författarna anser att om individerna själva klarar av att 

fullfölja de råd och strategier de fått av behandlingen leder detta till att 

hyperacusis blir mera hanterbart, vilket i sin tur utmärker nyttan av KBT. Inom 

KBT och i enlighet med Juris et al. (2014) tillämpas avslappning i behandlingen 

för att patienterna ska återfå kontrollen när stressfulla situationer uppstår. 

Sammanfattningsvis i alla inkluderade artiklar förekommer de positiva effekter 

av båda behandlingsmetoderna. Valente et al. (2007) menar att retraining 

therapy bör tillämpas på personer vars första instinkt är att skydda sig från ljud 

exempelvis genom att använda hörselskydd. Baguley (2003) redogör även för att 

de känslomässiga reaktionerna som uppstår i samband med hyperacusis bör 

primärt behandlas med KBT. Vidare menar Baguley (2003) att det saknas 

fullständig evidens om när behandlingarna bör tillämpas.  

Studiens tre frågeställningar kunde besvaras med hjälp av de sex inkluderade 

artiklar och som därmed kunde behandla syftet. Dock presenteras inte några 

riktlinjer i någon av de sex artiklarna om när man ska tillämpa respektive metod. 

Därför har författarna valt att dra egna slutsatser för att besvara frågeställningen 

utifrån egna tolkningar från de inkluderade artiklarna. 
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Resultatet ger en tydlig uppfattning om hur de olika behandlingsmetoderna 

tillämpas hos patienterna.  Samtliga artiklar som handlar om 

behandlingsmetoder innehåller strukturerad kartläggning av individens 

problemområde genom intervjuer, olika utfallsmått och obehagsmätningar för 

att kunna kvalitetssäkra objektivt om förbättringar har skett. Anari et al. (1999) 

menar att under behandling kan byte av behandlingsmetod vara aktuellt för att 

kunna hjälpa individen efter dess behov. Detta benämns i samtliga artiklar om 

KBT och TRT. Detta har författarna tagit hänsyn till vid tolkningen av resultatet. 

En fel kartläggning över patienternas problemområde kan påverka resultatet 

negativt eftersom att personerna istället varit i behov av ytterligare behandling 

eller eventuellt behövt byta behandlingsmetod. 

6.3. Brist på studier 

Författarna har analyserat resultatet separat av varje behandlingsmetod för att 

kunna få en helhetssyn av behandlingen i sig där fokus varit på hyperacusis. 

Med anledning av att det finns för få vetenskapliga artiklar som behandlar 

hyperacusis och dess behandlingsmetoder. Författarna har också valt att 

inkludera artiklar där behandlingsmetoder behandlats separat för att få en 

djupare förståelse av behandlingsmetodernas upplägg och dess effekt med 

anledning av brist på fakta. Författarna valde att studera ett större urval för att 

studierna skulle vara av hög relevans. Det är viktigt att studierna använder sig av 

samma typ av behandlingsupplägg för respektive behandlingsmetod, för 

reliabiliteten av studien. Detta kan dock diskuteras i artikeln där en deltagare 

förekom. Valente et al (2000)  valdes att inkluderas för att följa utvecklingen av 

patienten och därmed få perspektiv på personliga erfarenheter, som inte framgår 

i de andra studierna med ett större populationsurval. Som i till exempel Bartnik 

et al. (2001) eller Herraiz et al. (2007). 

I studiens resultat framkommer det att behandlingsmetoderna retraining therapy 

och kognitiv beteendeterapi skapar en självupplevd förbättring av situationen 

med hyperacusis. 

Samtliga studier som omfattade KBT visade på en positiv inverkan ur det 

psykologiska perspektivet genom att det underlättade inlärningen. 

I denna litteraturstudie kommer författarna fram till att både kognitiv 

beteendeterapi och retraining therapy har positiv effekt för patienter med 

hyperacusis. Inga slutsatser kan dock dras om vilken behandlingsmetod som är 

mest effektfull  eller när det bör tillämpas med anledning av brist av beprövade 

studier som jämför de olika behandlingsmetoderna.  
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7. Slutsats 

Utifrån författarnas tolkning av samlad litteratur dras slutsatsen att det inte finns 

tillräckligt med evidensbaserade studier som kan förklara vilken av 

behandlingsmetoderna som är mest effektiv. Både KBT och retraining therapy 

är behandlingsmetoderna som visar på god effekt hos personer med hyperacusis. 

Mer forskning krävs inom detta området. Studierna visar på varierande 

behandlingslängd där samtliga kommer fram till att ju längre behandlingslängd 

desto längre bestående effekter av behandlingarna.  Inga riktlinjer framgår i 

artiklarna om när respektive metod ska tillämpas utan detta har författarna valt 

att göra en egen tolkning av i resultatdiskussionen.  
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Bilaga 1 

Tabell 2. Artikelmatris. 

Titel Syfte  Metod Resultat Relevans 

1.Evaluation and 

treatment of severe 

hyperacusis. 

Utvärdera 

hörapparater 

avsedda för 

hyperacusis med 

hög kompression för 

att se om det är till 

hjälp för en 

hyperacusis-patient 

så att patienten 

slipper använda 

hörselskydd. 

- Patient som fick hörapparater 

anpassade till hans hyperacusis. 

- Retraining therapy. Fokus på 

ljudterapi. 

- Behandlingslängd: 12 månader 

Ett nytt 

beteendemönster har 

uppstått då hans 

hjärna har lärt sig att 

inte reagera på ljud 

lika starkt längre. 

Hörapparaterna 

visade på en god 

effekt. 

Medel 

2.Tinnitus retraining 

therapy - the 

experiences in 

Slovakia.  

Bedöma resultatet 

av Tinnitus 

retraining therapy 

och se om det kan 

användas som 

behandlingsmetod 

för tinnitus- och 

hyperacusispatienter

. 

- TRT Counseling 

- Ljudterapi. Brusgenerator med 

bredbandigt brus, ljudstimulator 

eller hörapparat.  

- Obehagsmätning. 

- Antal: 55  

- Behandlingslängd: 6 månader 

Av dessa var det 53 

patienter som hade 

hyperacusis. Åtta av 

dessa upplevde en 

förbättring av sin 

hyperacusis med 

hjälp av TRT. Detta 

indikerar på att TRT 

har en positiv 

inverkan på patienter 

Hög 
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med hyperacusis. 

3. Randomized clinical 

trial: Group counseling 

based on tinnitus 

retraining therapy 

Att undersöka 

effektiviteten av 

TRT 

 

-TRT, strukturerad behandling med 

fyra sessioner.  

- Tinnitus severity index. 

- Antal: 269 

- Behandlingslängd: 12 månader. 

 

I session 3 och 4 

ingick det att 

patienterna skulle 

definiera sin 

hyperacusis men i 

resultatet visade det 

sig på en signifikant 

skillnad endast för 

tinnituspatienter. 

Hög 
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4. Tinnitus Retraining 

Therapy: prognosis 

factors. 

 

Identifiera faktorer 

som kan förbättra 

eller minska 

effektiviteten av 

tinnitus retraining 

therapy. 

 

- TRT counseling med habituering.  

- Resultat från obehagsmätning  

under 90 dB klassades som 

hyperacusispatienter. 

- Tinnitus handicap inventory. 

(Undersöker svårighetsgraden) 

- VAS scale. (Undersöker 

intensiteten av ljudet av olika 

symptom.) 

- Antal: 137 

- Behandlingsländ: 18 månader 

Förbättring sker 

redan efter 6 månader 

men  det 

rekommenderas 18 

månaders behandling 

för långvarigare 

effekt. Det 

rekommenderas att 

behandla hyperacusis 

före tinnitus för att få 

en effekt av 

behandlingen för 

tinnitus. I studien 

finns dock inget som 

styrker detta. 

 

Hög 

5. Cognitive behaviour 

therapy for hyperacusis: 

A randomized 

controlled trial. 

 

Att undersöka om 

kognitiv 

beteendeterapi kan 

användas som 

behandlingsmetod 

för hyperacusis. 

 

- KBT- traditionellt upplägg. 

-Obehagsmätning 

- The hyperacusis questionnaire. 

- The hospital anxiety and 

depression scale. 

- The tampa scale fokinesiophobia 

(Fear avoidance). 

- Quality of  life inventory. 

- Antal: 60 

- Behandlingslängd: 12 månader 

 

Obehagstestet visar 

12 månader senare på 

en förbättring på 6.1 

dB-9.8 dB. Det var 

35 av 55 som deltog 

vid 

uppföljningsbesöket. 

De uppgav att de 

hade utvecklat ett 

nytt beteendemönster 

eftersom de inte 

undviker situationer  

Hög 
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där det förekommer 

ljud som de tidigare 

ansett vara 

obehagliga. 

 

6.Does sound 

stimulation have 

additive effects on 

cognitive behavioral 

treatment of chronic 

tinnitus? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studien jämför  

kognitiv 

beteendeterapi med 

en behandling där 

ljudstimulering är 

anpassad till tinnitus 

, så kallad TE. 

- KBT 

- Tinnitus questionnaire. 

- Tinnitus cognition scale. 

(Attitydsstörning) 

- Tinnitus dagbok 

-  Checklista för uppkommande 

symptom. 

- Whiteley index. 

(Självbedömningsskala). 

- Dysfuncional analysis 

questionnaire ( Förbättringsskala i 

olika situationer/miljöer). 

Antal: 124 

Behandlingslängd: 18 månader 

Av 124 personer hade 

38% hyperacusis. 

Behandlingen var 

gynnsam för patienter 

med en kombination 

av hyperacusis och 

tinnitus.  

Studien visar på att 

KBT har en positiv 

effekt för både 

tinnitus och 

hyperacusis. 

Hög 
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Bilaga 2 

Tabell 3. Exkluderade artiklar. 

A cognitive model of 

tinnitus and 

hyperacusis; A clinical 

tool for patient 

information 

appeasement and 

assessment.  

Att belysa 

sambandet mellan 

tinnitus och 

hyperacusis. 

-TRT- förklaring av den 

neurofysiologiska modellen. 

- Informera patienter om hur de 

emotionellt ska kunna ta kontroll 

över sina känslor som hyperacusis 

och tinnitus framkallar. 

- Artikeln försöker kartlägga hur 

tinnitus och hyperacusis uppstår. 

Artikeln redogör för 

att fastställa de 

neurofysiologiska 

orsakerna till tinnitus 

och hyperacusis om 

behandling ska kunna 

ges. Denna artikel 

kommer inte fram till 

något resultat utan 

förklarar  i stället 

olika moment som är 

viktiga att ta hänsyn 

till i behandlingen.  

Låg 

25 years of tinnitus 

retraining therapy.  

Att förklara hur 

TRT tillämpas. 

- Artikeln förklarar uppkomsten av 

TRT  

- Neurofysiologiska modellen 

- Habituering. 

- Tillvägagångssättet inom 

behandlingen. 

Artikeln ger en 

översikt om TRT och  

utvecklingen av 

behandlingen. 

I dagsläget använder 

sig 33 länder av TRT. 

TRT visar på en 

positiv effekt hos 

hyperacusis- och 

tinnituspatienter.  

Låg 

Acceptance and Att jämföra ACT - TRT, counseling och ljudterapi. TRT visar på positiv Låg 
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commitment therapy 

versus Tinnitus 

retraining therapy in the 

treatment of tinnitus: A 

randomized controlled 

trial.  

och TRT. - Tinnitus handicap inventory 

- Insomnia severity index. (Hur 

mycket sömnen är påverkad). 

- Quality of life inventory. 

(Livskvalitet). 

- Hospital anxiety and depression 

scale. (Oro och depression). 

- Clinical global impression-

improvement. (Patienternas 

upplevda förbättring). 

- Tinnitus acceptance 

questionnaire.( Acceptans och 

undvikandebeteende). 

- Antal: 64 

- Behandlingslängd: 18 månader 

effekt efter 18 

månader. TRT visade 

på en större 

signifikant skillnad 

hos patienter som 

hade väldigt svåra 

besvär med sin 

tinnitus. De fick en 

större nytta av TRT. 

Artikeln nämner 

endast hur många av 

patienterna som har 

närvarande 

hyperacusis men 

inget resultat 

redovisas. 

The university of 

Maryland Tinnitus & 

Hyperacusis center.   

Att få en överblick 

om TRT och dess 

uppkomst.  

-TRT baserat på den 

neurofysiologiska modellen.  

- Behandlingslängd: 

rekommenderas 18 - 24 månader.   

Målsättningen med 

TRT är att kunna leva 

med hyperacusis och 

tinnitus utan att 

uppmärksamma. 

Artikeln förklarar 

vikten av 

uppföljningen av 

behandlingen och att 

patienterna skall ha 

tålamod, då 

förbättringen sker 

Låg  
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stegvis.  

Hyperacusis. Att få en översikt 

om hyperacusis.  

Förklarar:  

-TRT 

-KBT  

Artikeln förklarar 

olika typer av 

ljudkänslighet. 

Förklarar momenten 

inom KBT och TRT. 

Artikeln nämner även 

att inga RCT-studier 

är gjorda på TRT. 

Artikeln kommer inte 

fram till ett resultat, 

utan belyser att 

tillämpningen av 

behandlingarna är 

individuellt.  

Låg  

The tinnitus retraining 

therapy trial (TRTT): 

Study protocol for a 

randomized controlled 

trial.  

Att undersöka 

effektiviteten av 

TRT för att 

behandla tinnitus 

och hyperacusis.  

-TRT, counseling och ljudterapi. 

- Tinnitus functional index 

(livssituation) 

- Tinnitus handicap inventory 

- Obehagsmätning. 

- Antal: målet är att 228 personer 

skall delta i studien. 

- Behandlingstid: 18 månader 

Finns inga resultat 

med anledning av att 

studien inte har 

genomförts.  

Låg  

Are Results of Tinnitus 

Retraining Therapy 

Maintained over Time?   

18-Month Follow-Up 

Att undersöka 

effektiviteten med 

TRT efter 18 

månaders 

- TRT, counseling och ljudterapi. 

- VAS scale. 

- Tinnitus handicap inventory. 

- Antal: 45 varav 5 hade 

TRT visar på en 

förbättring gällande 

tidigare besvär med 

tinnitus. 

Låg 
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after Completion of 

Therapy. 

behandling och 18 

månader efter 

avslutad behandling. 

hyperacusis. 

- Behandlingslängd: 18 månader. 

A Randomized 

Controlled Trial of 

Internet-Delivered 

Cognitive Behavior 

Therapy and 

Acceptance and 

Comittment Therapy in 

the Treatment of 

Tinnitus.  

Att undersöka 

effektiviteten av 

internetbaserad 

KBT och ACT. 

- KBT, internetbaserad behandling. 

- Tinnitus handicap  inventory 

- The Hospital Anxiety and 

Depression Scale. 

- Antal: 99 

- Behandligslängd: 12 månader 

Studien kommer fram 

till att internetbaserad 

KBT är en god och 

gynnsam 

självhjälpande 

behandling när det är 

brist på yrkesutövare 

inom KBT.  

Låg 

Tinnitus Retraining 

Therapy (TRT): 

outcomes after one-year 

treatment. 

Att undersöka 

effektiviteten av 

Tinnitus Retraining 

Therapy för lindring 

av tinnitus . 

- TRT counseling och habituering 

endast för tinnituspatienter. 

- Tinnitus handicap inventory 

-  VAS scale. 

- Antal: 63 

- Behandlingslängd: 12 månader. 

Studien visar på en 

positiv effekt på 

irritationen som är 

relaterad till tinnitus. 

Förbättrar sömn, 

avslappning och 

koncentration. 

Låg 

Effects of tinnitus 

retraining therapy 

(TRT) for patients with 

tinnitus and subjective 

hearing loss versus 

tinnitus only.  

 

Att undersöka 

effekten av 12 

månaders 

behandling med 

Tinnitus retraining 

therapy. 

TRT, counseling med fokus på att 

undvika tystnad, brusgenerator och 

hörapparater där man förstärker 

omgivningsljud. 

-  Obehagsmätning 

- Questionnaire, påverkan på 

livssituation och en skala 0-10 hur 

mycket man störs av hyperacusis. 

- Antal:108. 

52 av patienterna 

upplevde en 

förbättring av 

ljudterapin och av 

counseling. 

TRT är en lovande 

behandlingsmetod, 

men fler 

observationer behövs 

Låg 
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- Behandlingslängd: 12 månader. med fler deltagare.   

 

 

 

 


