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Sammanfattning 
Ca 15 % av befolkningen har tinnitus och hos 2-3 % av dessa påverkas möjligheten att leva 
ett normalt liv. Lidandet av tinnitus är starkare kopplat till psykiska faktorer som upplevd 
stress, depression och ångest än till hörselfunktionen. Behandlingen av tinnitus varierar. En 
pilotstudie har visat att en kombination av fysisk träning och avslappning hade positiv effekt 
på lidandet av tinnitus. 
Syftet: Ett syfte var att undersöka livskvaliteten hos patienter med tinnitus som sökte 
sjukgymnastik och jämföra dessa med en svensk normalpopulation. Det andra syftet var att 
undersöka om livskvaliteten påverkades av fysisk träning och/eller avslappningsträning.  
Metod: 60 patienter randomiserades till Fysisk träning (F) eller Avslappning (A). Alla erhöll 
tinnitus information. 50 patienter fullföljde behandlingen som pågick under ca sex veckor. 
Utvärderingen av tinnitus gjordes med självskattningsskalan Tinnitus Svårighetsgradering 
(TSG) och livskvaliteten med Nottingham Health Profile (NHP). Tidigare kartlagda 
prediktorer för svår tinnitus från NHP I undersöktes (frågorna 16, 18, 32 och 33). 
Mätningarna gjordes före behandling, efter avslutad behandling samt tre månader efter 
avslutad behandling.  
Resultat: Ingen signifikant skillnad sågs mellan patienter med medelsvår tinnitus jämfört 
med normalpopulationen men de med svår tinnitus var signifikant sämre på fyra delområden 
på NHP I. Det var ingen signifikant skillnad före och efter behandling på NHP I men det var 
det på NHP II för båda grupperna direkt efter behandling. Ingen signifikant skillnad sågs 
mellan grupperna före och efter behandling. Däremot visades en signifikant förbättring på de 
fyra prediktorerna från NHP I efter behandling för båda grupperna.    
Slutsats: Svår tinnitus kan påverka livskvaliteten negativt. Både fysisk träning och 
avslappning eller en kombination av dessa, kan väljas för patienter med tinnitus som söker 
sjukgymnast. Valet av behandling bör styras utifrån patientens bakomliggande besvär.   
Nyckelord: Behandling, sjukgymnastik, normalpopulation, prediktorer, TSG, NHP,. 
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Abstract 
Fifteen per cent of the population suffers from tinnitus and 2-3 % of them report that tinnitus 
severely affects their ability to live a normal life. The suffering from tinnitus is stronger 
connected to psycological factors such as emotional stress, depression and anxiety, rather than 
to hearing dysfunction. There is no standard treatment however a pilot study has showed that 
a combination of physical training and relaxation had positive effects on the suffering from 
tinnitus.  
Aims: One aim was to investigate the quality of life among patients with tinnitus in a Physio 
therapy clinic and compare them with a normativ Swedish population sample. The other aim 
was to evaluate quality of life in patient with tinnitus after two different treatments; physical 
training and/or relaxation. 
Method: Sixty patients were randomized in to two groups: Physical training (P) or Relaxation 
(R). All patients were offered information about tinnitus. Fifty patients completed the 
treatment for six weeks. Evaluations of tinnitus symptoms were made by the self rating scale 
Tinnitus Severity Gradings (TSG) and quality of life was rated by Nottingham Health Profile 
(NHP). Known predictors for severe tinnitus from the NHP were analysed. The assessments 
were made before treatment, directly after treatment and three months after treatment.  
Results: There was no significant difference between patients with moderately severe tinnitus 
comparing with a normative Swedish sample but those with severe tinnitus had significantly 
lower quality of life in four of six dimensions of NHP I. There was no difference before and 
after treatment on NHP I but for NHP II for both groups. There was no significant difference 
between the groups before and after treatment. Finally there was a difference before and after 
treatment for the four predictors for severe tinnitus from NHP I for both groups.      
Conclusion: Severe tinnitus had negative influence on quality of life. Both physical exercise 
and relaxation training or a combination of these two treatments, can be worth trying in 
patients with tinnitus who seeks physiotherapy. The patients condition and needs should 
decide treatment of choice.   
Keywords: tinnitus severity, treatment, TSG, NHP, Physio therapy, normal population. 
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INLEDNING 
I Sverige har upp till 15 % av den vuxna befolkningen tinnitus – ofta eller alltid – och av 
dessa lider 2,4 % svårt (1). Liknande prevalens beskrivs världen över (2). Orsaken till 
tinnitus kan delas in i tre grupper; en hörselrelaterad, en somatiskt relaterad och en ångest-
/depressionsrelaterad tinnitus (3). Tinnitus är en subjektiv sensation och lidandet av 
tinnitus kan variera. Ju mer besvärande tinnitus är, desto oftare är ljudet kopplad till den 
psykiska hälsan. Ångest-/depressionsrelaterad tinnitus är kopplad till det svåraste lidandet 
(3). Zöger et al (4) visade att av de patienter som led svårast av tinnitus och inte hade svår 
hörselnedsättning led 62 % av depressions- och 45 % av ångestsjukdom. 
 
Livskvalitet 
Livskvalitet är ett vitt begrepp som inbegriper många olika vetenskapsområden som t.ex. 
sociologi, filosofi, medicin och beteendevetenskap. Begreppet avgränsas här till att avse 
hälsorelaterad livskvalitet, d.v.s. hur sjukdom och symtom påverkar patientens hälsa, 
välbefinnande och förmåga att fungera i daglig aktivitet (5). Enligt Palmore et al (6) är just 
hälsan den högst värderade, signifikanta prediktorn för livskvalitet. WHO:s definition av hälsa 
lyder ”Health is not merely the absence of disease but a state of complete mental physical and 
social well-being” och är en sammanfattning av de komponenter som ryms inom ramen för 
begreppet hälsorelaterad livskvalitet (7).  
 
Att tinnitus kan påverka livskvaliteten negativt har visats i flera studier (2,3,8,9). Eftersom 
tinnitus är svårbehandlat, är det viktigt att förstå vilken effekt tinnitus har på livskvaliteten, 
för att kunna erbjuda adekvat behandling och rehabilitering (10). Erlandsson et al (8) fann 
att svår tinnitus korrelerade med låg livskvalitet och de starkaste prediktorerna för detta var 
koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och negativa attityder, d.v.s. de som relaterar till 
psykologiskt lidande. Erlandsson et al (9) undersökte 186 konsekutivt uttagna patienter 
som sökte hjälp för tinnitusbesvär på en audiologisk specialistklinik. Där fann man att 
negativa känslor, sömnsvårigheter och smärta var prediktorer för svår tinnitus och nedsatt 
livskvalitet. Andra forskare har kommit fram till liknande resultat gällande sambandet 
mellan svår tinnitus och försämrad livskvalitet (10,11). 
 
Behandling 
Det finns egentligen ingen universalbehandling mot tinnitus. En mängd behandlingar har 
dock prövats med varierande resultat, t.ex. farmakologisk behandling, maskering, 
ljudstimulering, akupunktur. Information och psykoedukation rekommenderas ofta som en 
viktig del i behandlingen av tinnitus, liksom kognitiv beteendeterapi och någon form av 
avslappning (2,10,12,13,14,15). Det är också viktigt att behandla bakomliggande psykisk 
sjukdom (3,4,9,11). 
 
Senare studier visar på att behandlingen bör styras av etiologin, eftersom orsakerna till 
tinnitus lidande kan variera (16,17). Schmitt et al (18) fann att stress kan vara en tänkbar 
orsak till långvarigt lidande av tinnitus. Detta bekräftas av Holgers et al (19) som visade att 
patienter med svår tinnitus hade flera stressorer i många av livets dimensioner jämfört med 
de med mindre tinnituslidande. Dysfunktion av innerörat - såsom tinnitus, yrsel eller 
hörselnedsättning - kan i vissa fall vara orsakade av långvarigt höga stressnivåer; höga 
cortisolnivåer påverkar immunförsvaret negativt och innerörat är känsligt för dessa (20). 
Avslappningsträning anses vara en vedertagen behandlingsform vid stressrelaterade besvär 
och vid tinnitus har man med avslappningsträning visat på en minskning av stressnivåer 
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(cytokin-nivåer), stressymtom, ångest/depression och tinnitus svårighetsgrad (21). Däremot 
påverkas inte livskvaliteten. Winter et al (22) visade på en positiv korttidseffekt på tinnitus 
styrka och hur störande tinnitus upplevdes, efter både individuell terapi och gruppterapi 
bestående av avslappning med s.k. ”Autogen Träning” enligt J. H. Schultz. 
 
Holgers et al (3) fann att ett flertal av de patienter som upprepade gånger sökte till en 
audiologisk specialistklinik hade bristande fysisk aktivitet och motionsvana. Många led 
också av depression. Vid depression rekommenderas bland annat fysisk träning som 
behandling (23,24,25). I en pilotstudie visade Holgers et al (17) att psykoterapi och/eller 
fysisk träning kombinerad med avslappningsträning hade effekt på tinnitus styrka och 
obehag, gav förbättrad sömn och koncentration. Patienterna uppgav sig även kunna klara 
påfrestningar i livet på ett bättre sätt. 
 
Syfte 
Syftet med studien är tvådelat. Dels att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos 
patienter som lider av tinnitus som söker sjukgymnastik och jämföra dessa med 
normalpopulationen, dels att undersöka hur den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter 
med tinnitus påverkas av fysisk träning och/eller avslappning. 
 
Klinisk betydelse 
I den kliniska vardagen som sjukgymnast möter man patienter som har tinnitus. Tinnitus 
kan skapa stort lidande och kan leda till nedsatt livskvalitet och arbetsoförmåga. Denna 
studie undersöker huruvida livskvaliteten hos patienter med tinnitus som söker 
sjukgymnastik skiljer sig från normalpopulationen. Om så är fallet bör omhändertagande 
anpassas efter denna grupps behov. Det är också viktigt att gå vidare och studera vilken 
behandlingsform som är effektivast, för att kunna optimera behandlingen för denna 
patientgrupp. 
 
METOD 
Undersökningsgrupp 
Undersökningsgruppen bestod av 60 konsekutivt uttagna patienter mellan 18 och 67 år som 
hade tinnitusbesvär och sökte sjukgymnastik mellan september 2001 och december 2002 
och tackade ja till att delta samt uppfyllde inklusionskriterierna. Totalt sökte 118 patienter 
under denna tid.  
Inklusionskriterier var att förstå det svenska språket, kunna höra samtal med eller utan 
hörhjälpmedel och att kunna delta i 2/3 av träningstillfällena.  
Exklusionskriterier var allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom, annan pågående behandling 
eller att de har fått annan behandling de senaste tre månaderna innan studiens start.  
 
Procedur  
Patienterna randomiserades via lottning till två grupper om vardera 30 patienter: Fysisk 
träning (F) och Avslappning (A). De informerades muntligt och skriftligt om studien och 
att deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta deltagandet (Bilaga 1). 
Patienterna erbjöds att delta i den andra behandlingsgruppen efter avslutad uppföljning om 
de så önskade.  
 
Samtliga patienter fick fylla i ett standardiserat frågeformulär rörande tinnitus (Bilaga 2). 
Alla patienter undersöktes individuellt och frågeformuläret gicks igenom. Därefter erbjöds 
de att delta i tinnitus information i grupp på en och en halv timme som inkluderade 
kunskap om tinnitus och stress, neurofysiologiska förklaringsmodeller till tinnitus och 
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associerade besvär samt hur man kan hantera tinnitus med hjälp av förändrade attityder och 
kognitioner (26). Efter det påbörjade de sin behandling F eller A som pågick under sex 
veckor. Alla patienter erbjöds ett individuellt uppföljningssamtal. Under uppföljningstidens 
tre månader uppmanades patienterna att fortsätta träna själva på antingen den fysiska 
träningen eller avslappningsövningarna.  
 
En sjukgymnast på kliniken ansvarade för och ledde båda gruppbehandlingarna. En annan 
sjukgymnast utförde alla individuella besök samt gav tinnitusinformation. 
 
Utvärderingen skedde med hjälp av självskattningsskalor. Mätningarna utfördes på 
samtliga patienter en gång före behandlingsstart, en gång direkt efter avslutad behandling 
samt en gång tre månader efter avslutad behandling. Självskattningsskalorna skickades ut 
till patienterna och svaren skickades till kliniken i ett förfrankerat kuvert. 
 
Mätinstrument 
Tinnitus svårighetsgradering (TSG)  
Svårighetsgraden av tinnitus kan skattas med självskattningsskalan Tinnitus 
svårighetsgradering (TSG). TSG innehåller olika aspekter av tinnitus lidande. Den har 
validitets- och reliabilitetstestats av Coles et al (27). Det har även gjorts test-retest reliabilitet 
på TSG mot audiometri, psykologiska faktorer och generell hälsa (3).  
I formuläret frågas hur tinnitus påverkar livskvaliteten, sömnen, koncentrationsförmågan 
och hur ofta tinnitus gör att man känner sig orolig, irriterad och deprimerad. Formuläret 
består av 10 frågor, där de enskilda svaren graderas från 0 till 4. De förkryssade talen 
summeras till en total summa mellan 0-40 där 40 poäng motsvarar svårt lidande av tinnitus 
och 20 poäng medelsvårt lidande av tinnitus (Bilaga 3). 
 
 
Nottingham Health Profile (NHP)  
NHP är en generell hälsoprofil som mäter hälsorelaterad livskvalitet och utvecklades av 
Hunt et al 1981 (28). NHP är både valid och reliabel. Den har översatts till svenska av 
Wiklund (29). Livskvaliteten mätt med NHP har undersökts vid en rad olika medicinska 
tillstånd; t.ex. vid hjärtinfarkt, höftbesvär, hörselnedsättning, migrän och Mb Ménière. 
Detta har även gjorts på patienter med tinnitus (3,4,8,9). 
NHP består av ja- eller nejfrågor och är indelad i två olika delar: NHP I innefattar områden 
relaterade till hälsotillståndet och NHP II mäter hälsorelaterade problem i dagliga livet 
(30). NHP I innefattar 38 frågor fördelade inom de sex delområdena; Känslomässig 
reaktion, Sömn, Bristande energi, Smärta, Fysisk rörlighet och Social isolering. Varje fråga 
i NHP I viktas och räknas sen samman till en totalpoängsumma. Varje delområde 
summeras också vart för sig. NHP II består av sju frågor som rör hälsotillståndet på/i 
arbetsplatsen, hushållssysslorna, sociala umgänget, familjelivet, sexuella samlivet, 
fritidsintressena och slutligen semestern. Alla frågor i NHP II räknas var för sig eller 
summeras ihop (Bilaga 4). 
 
Tidigare studier har visat att positiva svar på frågorna 16, 18, 32 och 33 från NHP I har 
varit starka prediktorer för terapiresistent, svår tinnitus där arbetsförmågan har varit starkt 
reducerad (3,19).  
 
Livskvalitet hos normalpopulationen 
Norm- och referensgruppens värden för den svenska versionen av NHP är framarbetade av 
Wiklund (30) via en WHO-screening i Göteborg 1992 men ännu inte publicerade i någon 
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studie (”data-on-file” personlig kontakt Wiklund). Denna är gjord på 1576 personer och 
uppdelad efter ålder och kön. Åldersintervallen är fördelade enligt följande: 25-34 år, 35-
44 år, 45-55 år samt 55-64 år (Bilaga 5). 
 
Behandlingsmetoder  
Fysisk träning (F) 
Denna grupp tränade två gånger i veckan under en sex veckors period efter ett 
standardiserat, individuellt utprovat träningsprogram enligt Medicinsk Tränings Terapi 
(MTT) (31). Patienten tränade i specialkonstruerad apparatur under översikt av 
sjukgymnast. Träningen var funktionell och anpassad till patientens tillstånd och förmåga. 
Övningar, belastning och antal repetitioner valdes så att patienten kunde utföra övningarna 
smärtfritt och orka göra alla repetitioner på submaximal nivå, d.v.s. ca 60 % av maximal 
styrka. All träning föregicks av ca 10 minuters uppvärmning på ergometercykel och en 
konditionskrävande del på ca 20 minuter var inlagt i mitten av passet. 
Målet med träningen var att förbättra patientens fysiska funktionskvalitet; förbättra 
uthållighet, kondition, rörlighet, styrka, balans och koordination samt att förbättra 
hållningen. Målet var också att få en reflexmässig avslappning i muskulaturen samt att 
minska stresshormoner på sikt. 
 
Avslappning (A) 
Avslappningsgruppen träffades under en och en halv timme varje vecka i sex veckor. Vid 
varje tillfälle tränades avslappning och det gavs även utrymme för diskussioner. 
Patienterna instruerades enligt ett speciellt avslappningsprogram där två olika 
avslappningsmetoder kombinerades; en muskulärt aktiv metod med s.k. ”Dropsy-
sträckningar” och en självsuggestiv metod s.k. ”Autogen träning” (32). Detta program 
övades under sex veckor med en ny övning för varje vecka. Avslappningen fördjupades 
därmed successivt. En sjunde övning i programmet var sömnträning. Samtliga patienter 
fick en CD med övningarna som hjälp att träna hemma dagligen.  
Målet med att träna avslappning var att minska spänning och värk samt att kunna somna 
när de hade svårt för det. Ett annat mål med avslappningen var att patienten skulle kunna 
lyssna till sitt tinnitusljud under avslappningen utan att det skulle väcka oro, ångest eller 
irritation.  
 
Statistisk metod 
Bakgrundsdata består av nominaldata. Fördelningen mellan grupperna gällande ålder, kön, 
duration av tinnitus och övrig sjukdom har testats med Chitvå test eller Fishers exakt test 
för att se om fördelningen varit slumpmässig.  
 
Vid beräkning av den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter som lider av tinnitus 
jämfört med normalpopulationen har differensen mellan individernas avlästa score och 
normalvärdets medeltal beräknats. Denna differens delas med normalvärdets 
spridningsmått till en standard deviation score (SDS) som talar om hur långt ifrån 
normalvärdet varje avläsning ligger uttryckt i standard deviationer. Medeltalet av dessa 
SDS och deras medeltals medelfel (SEM) beräknas och ett t-värde bestäms med Students’ 
t-test som kvoten mellan medeltal och medeltalets medelfel.  
 
Vid beräkning av skillnader i behandlingsresultat mellan grupperna F och A har medeltalet 
beräknats av/ur/som/från kvoterna av poängsumman ”efter behandling/före behandling” samt 
”efter tre månader/före behandling”. Kvoterna testades mot 1,0 där värde 1,0 betyder ingen 
skillnad mellan kvoterna och värde under 1,0 visar på förbättring. Även medeltalets medelfel 
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beräknades. Differensen mellan medeltalen för grupperna F och A samt differensen mellan 
medeltalets medelfel ± testades mot 0 (där 0 är ingen skillnad) med Students t-test.  
 
En regressionsanalys är gjord på de fyra frågorna (prediktorerna för svårbehandlad tinnitus) 
från NHP I som en grupp för att se utfallet i antalet nej-svar före och efter behandling. 
 
En poweranalys har gjorts med följande formel: x=4*SEM^2*n/diff^2 (33). 
Poweranalysen är baserad på att normalvärdena är riktigt noggrant bestämda.  
 
Signifikant värde fås vid t = 2,0 eller mer. 
* = p< 0,05 
** = p< 0,01 
*** = p< 0,001 
 
Etiska överväganden 
Studien är godkänd av Göteborgs Forskningsetikkommitté, diarienummer Ö 319-01 den 18 
juni 2001 (Bilaga 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTAT 
Bakgrundsvariabler 
Undersökningsgrupp 
60 patienter tackade ja till att delta i undersökningen och dessa randomiserades till två lika 
stora behandlingsgrupper: Fysisk träning (F) och Avslappning (A). Av dessa föll tio patienter 
bort. Två visade sig inte uppfylla inklusionskriterierna; en patient ingick i en annan studie och 
exkluderades därför, en annan visade sig ha diagnosen hyperakusis och inte tinnitus. 
Ytterligare en fyllde inte i skattningsskalorna vid uppföljningarna och de övriga sju fullföljde 
inte behandlingen som planerat. Av de 50 patienter som fullföljde studien hamnade 23 
patienter till Fysisk träning och 27 till Avslappning. 
Bakgrundsvariablerna hos undersökningsgruppen såsom ålder, kön, duration av tinnitus, 
annan pågående sjukdom samt förekomst av hörselnedsättning fördelade mellan 
behandlingsgrupperna, redovisas i Tabell 1. Medelåldern på patienterna som deltog i studien 
var för män 48 år (range 22-69) och för kvinnor 47,5 år (range 21-68). Könsfördelningen var 
24 män och 26 kvinnor. Durationen av tinnitus har delats upp i tre grupper; mindre än 1,5 år, 
1,5 -5 år och mer än 5 år. Alla som deltog i studien tillfrågades om andra pågående 
sjukdomar. Fyrtio av dessa uppgav annan sjukdom. Vanligast förekom nackvärk (16) och 
depression (11). Verifierad hörselnedsättning uppgavs av 39 patienter.  
 
Fördelningen mellan grupperna visade sig vara slumpmässig gällande kön, som testades med 
Fishers exakt test (p=0,09) och duration av tinnitus, som testades med Chitvå test (p=0,22).  
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Tabell 1. Bakgrundsvariabler hos undersökningsgruppen; ålder, könsfördelning, duration av tinnitus, 
annan pågående sjukdom samt hörselnedsättning fördelat mellan behandlingsgrupperna. 
                                            
   Fysisk träning Avslappning 
                                                                      (n=23)                               (n=27) 
 
Ålder 20-29                                                     5                                         3 
Ålder 30-39          2                                         3 
Ålder 40-49                                                     3                                         7 
Ålder 50-59                                                   10                                       10 
Ålder 60-                                                         3                                         4 
Män                     14       10 
Kvinnor           9       17 
Duration <1,5 år           7         7 
Duration 1,5-5 år          11         7 
Duration >5 år          5       13 
Annan pågående sjukdom         20       20 
Hörselnedsättning       19                                       20 
 
 
 
Tinnitus svårighetsgrad och livskvalitet före behandling 
Tinnitus svårighetsgrad för hela gruppen skattad med TSG hade en median på 23 (range 10-
37) före behandlingsstart vilket indikerar en medelsvår tinnitus. Den hälsorelaterade 
livskvaliteten för hela gruppen skattad med NHP I hade en median på 171,13 (range 7,66-
404,66) för totalpoängsumman före behandlingsstart (/6=28,52 för varje delområde???). De 
två skattningsskalorna TSG och NHPs median och range av poängsumman före behandling 
redovisas i Tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Median samt range av poängsumma före behandling på skattningsskalorna TSG 
och NHP I (n=50). 
 
   Median  Range 
 
 
TSG (0-40)     23                       10 - 37 
 
NHP I   171,13  7,66 – 404,66 

 
 
 
 
 
Livskvalitet hos patienter med tinnitus jämfört med normalpopulationen 
Medelsvår tinnitus 
Vid jämförelse av den hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med tinnitus och med 
normalpopulationen fanns ingen signifikant skillnad i de sex olika delområdena i NHP I. 
Patienter med tinnitus matchades här med normalpopulationen i sitt eget åldersintervall och 
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kön. N=39 eftersom 11 patienter föll utanför normalpopulationens åldersintervall. I Tabell 3 
redovisas de olika delområdena i NHP I gällande medel-SDS (standard deviation score), SEM 
(medeltalets medelfel) och respektive t-värde och p-värde. 
 
 
Tabell 3. Kvoten uttryckt i standarddeviationer mellan differens poäng NHP I och normalvärdets 
medeltal delat med normalvärdets spridningsmått för de sex delområdena på NHP I för alla patienter som 
lider av tinnitus (n=39).p<0,001***________________________________________________________ 

Delområde NHP I              Medel-SDS            SEM           t-värde           p-värde       
___________________________________________________________________________ 

1=Känslomässig reaktion                     2,02                 + 1,39           1,45               0,14  

2=Sömn                      2,05 + 1,38           1,48 0,13 

3=Brist på energi                     1,41 + 1,07 1,33 0,16 

4=Smärta                      2,56 + 2,12 1,21 0,19 

5=Fysisk rörlighet                     5,10 + 4,02 1,27 0,18 

6=Social isolering                     3,49 + 2,13 1,63               0,06 
___________________________________________________________________________ 

 
Svår tinnitus 
För patienter med tinnitus score 29 eller mer på TSG gjordes en jämförelse av den 
hälsorelaterade livskvaliteten med normalpopulationen och där fanns en signifikant skillnad i 
NHP I för delområdet Känslomässig reaktion, Sömn, Brist på energi och Social isolering. I de 
övriga två delområdena Smärta och Fysisk rörlighet (p=0,05) fanns ingen statistiskt 
säkerställd skillnad (n=7). Se Tabell 4.  
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Tabell 4. Kvoten mellan differens poäng NHP 1 och normalvärdets medeltal delat med normalvärdets 
spridningsmått uttryckt i standarddeviationer för de sex delområdena på NHP I för patienter som skattat 
29 eller högre på TSG (n=7).p<0,001***____________________________________________________   
 
Delområde NHP I               Medel-SDS          SEM     t-värde    p-värde 
___________________________________________________________________________ 
 
1=Känslomässig reaktion        3,02             + 1,04            2,91         0,01** 
 
2=Sömn      2,79                 + 2,79            3,09         0,01** 
 
3=Brist på energi     2,22                 + 0,98            2,27         0,03* 
 
4=Smärta     3,30                 + 1,76            1,99         0,05 

 
5=Fysisk rörlighet     6,48                 + 3,34            1,94         0,05 
 
6=Social isolering     5,05                 + 1,77            2,86         0,01** 

 
 
 

Skillnad livskvalitet före och efter behandling  
För båda behandlingsgrupperna tillsammans fanns ingen statistiskt signifikant skillnad för 
medelkvoten av poängsumman efter avslutad behandling/före behandling eller vid tre 
månaders uppföljning/före behandling för NHP I. För NHP II fanns en statistiskt signifikant 
skillnad för medelkvoten av poängsumman efter avslutad behandling/före behandling bland 
de båda grupperna. Denna förbättring kvarstod dock inte vid tre månaders uppföljning (Figur 
1). Medelkvoten av poängsumman efter avslutad behandling/före behandling och 
medelkvoten av poängsumman tre månader efter avslutad behandling/före behandling 
redovisas i Tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Kvoten av poängsummans medeltal efter avslutad behandling/före behandling samt tre 
månader efter avslutad behandling/före behandling för skattningsskalorna NHP I och NHP II för 
båda grupperna A och F  sammanslagna. p<0,001*** 
 
                    Medelkvot          t-värde       p-värde          Medelkvot          t-värde p-värde 
                    efter beh/                                              tre månader/ 
                    före beh                                              före beh 
 
NHP I             1,01+0,21             0,03              0,49   0,92+0,13               0,57         0,29 
 
NHP II             0,7+0,08              3,97              0,001***  0,87+0,15               0,87     0,19 
___________________________________________________________________________ 
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Skillnad i livskvalitet mellan behandlingsgrupperna  
Ingen signifikant skillnad fanns mellan behandlingsgrupperna Fysisk träning och Avslappning 
vad gäller medelkvoten av poängsumman efter avslutad behandling/före behandling eller 
medelkvoten av poängsumman tre månader efter avslutad behandling/före behandling, för 
NHP I eller NHP II. Det fanns dock en tendens till att Fysisk träning blev bättre jämfört med 
Avslappning på NHP II direkt efter avslutad behandling. 

 
Figur 1. Förändring av kvoten mellan poängsumman för NHP I och NHP II för behandlingsgrupperna 
Fysisk träning och Avslappning efter behandling samt tre månader efter behandling och poängsumman 
före behandling. 95% konfidensintervall visas som vertikala linjer. 
 
 
Prediktorer för svår tinnitus 
Eftersom tidigare studier har visat att just frågorna 16 (Dagarna känns långa), 18 (Jag har 
svårt att sträcka mig efter något), 32 (Det känns som om livet inte är värt att leva) och 33 (Jag 
sover dåligt på natten) från NHP I har varit starka prediktorer för terapiresistent, svår tinnitus 
där arbetsförmågan har varit starkt reducerad, valdes dessa frågor ut för djupare analys för att 
se vad som hände med dessa efter avslutad behandling (3,19). Vid en regressionsanalys av 
frågorna 16, 18, 32 och 33 som en grupp blev skillnaden mellan antalet nej-svar före 
behandling och tre månader efter behandling statistiskt signifikant fler för de båda 
behandlingsgrupperna tillsammans. Vinkelkoefficienten mellan före behandling och tre 
månader efter behandling = 0.44 ± 0.14, skillnaden mot 1 ger t=4.03 och p<0.001*** (Tabell 
6). 
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Tabell 6. Antal redovisade nej- respektive jasvar för frågorna 16, 18, 32 och 33 från NHP I före och 
efter behandling samt efter tre månader efter behandling.___________________________________ 
 
Fråga       16          18             32                     33 
                     Nej    Ja          Nej    Ja            Nej    Ja            Nej    Ja 
__________________________________________________________________________ 
Före behandling 
Fysisk träning 21       2             21       2            19       3            9       13    
Avslappning                18       9             21       6            23       4           10      17 
Alla              39      11            42       8            42       7           19      30 
 
Efter behandling 
Fysisk träning                22       0             22       0            21       1            15       7    
Avslappning                21       4             19       6            22       3            15      10 
Alla              43       4             41       6            43       4            30      17 
 
3 månader efter behandling 
Fysisk träning                21       0             20       1            19       2           11       10    
Avslappning                22       4             21       5            24       2           15       11 
Alla              43       4             41       6            43       4           26       21 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Sextio patienter av 118 sökande tackade ja till att delta i studien under tiden september 2001 
till december 2002. Den vanligaste orsaken till att de tackade nej var oftast att de inte ville 
randomiseras till en av behandlingarna. De önskade specifik behandling t.ex. akupunktur eller 
avslappning, de tränade redan eller kunde inte träna på grund av skada eller sjukdom. Flera 
uppfyllde inte heller inklusionskriterierna: De hade annan pågående behandling, annan 
allvarlig fysisk eller psykisk sjukdom eller hade svår hörselnedsättning. Av de 60 som deltog 
föll tio patienter bort. Sju av dessa fullföljde inte behandlingen som planerat, d.v.s. de deltog i 
färre än två tredjedelar av tillfällena. De hade oftast svårt att delta i behandlingen på grund av 
arbete. Detta får kanske ses som ett rimligt bortfall.  
 
Tinnitus är ett subjektivt symptom som är svårt att mäta objektivt. Självskattningsskalor är 
därför vanligt för att mäta både styrkan och lidandet av tinnitus. I denna studie har flera 
tinnitus skattningsskalor använts, men de redovisas i en annan studie vilken???. En tinnitus 
skattningsskala (TSG) ansåg vi dock vara nödvändig att ha med i denna studie även om vi har 
valt att fokusera på hur livskvaliteten påverkas av tinnitus. Det finns även andra livskvalitets 
skalor som har använts vid tinnitus som t.ex. SF-36 (11). Vi valde dock NHP för att kunna 
jämföra våra resultat med tidigare studier - vilka oftast varit kartläggande. Vi ville bl.a. se hur 
prediktorerna för svår, terapiresistent tinnitus (fråga 16, 18, 32 och 33) gick att påverka med 
behandling.  
 
Av de 50 kvarstående patienterna deltog alla i tinnitus information. Tinnitus information är en 
form av psykoedukation och anses som en viktig del i hanterandet av tinnitus (2,13,14,26). 
Tinnitus blir härigenom mer förståeligt och de neurofysiologiska förklaringsmodellerna till 
hur tinnitus är kopplat till stress och lidande, blir begripligare. Att delge patienterna denna 
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kunskap, ansåg vi tillhöra ”basbehandlingen” av patienter med tinnitus och som därför inte 
kunde tas bort i en randomiserad, kontrollerad studie.  
 
Tinnitus informationen, avslappningen och en del av den fysiska träningen utfördes i 
gruppform. Gruppträning är ett kostnadseffektivt sätt att behandla patienter med liknande 
besvär. Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och det är viktigt att kunna erbjuda 
hjälp och vård till så många som möjligt, med syftet att ge ett längre liv och en bättre 
livskvalitet. Detta kan i vissa fall lättare uppfyllas genom gruppbehandling. Dessutom tillför 
gruppdeltagarna själva viktig kunskap och ökat stöd till varandra - om tillfälle ges - som kan 
förstärka behandlingsffekten (2,13,16,17). 
 
Selwyn et al (34) gjorde en randomiserad, kontrollerad studie på patienter med fibromyalgi 
(n=132) där gradvis stegrad aerobisk träning i grupp jämfördes med progressiv avslappning 
enligt Öst. Båda grupperna förbättrades signifikant gällande livskvaliteten och 
svårighetsgraden av fibromyalgin, men det fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
De diskuterar också att fysisk träning har en begränsning i ”compliance” då ett stort bortfall är 
vanligt. Därför rekommenderar de att träningen kompletteras med kognitiv beteendeterapi och 
information om den fysiologiska förklaringen av symptomen för att öka motivationen. De 
fann att gruppträning var ett kostnadseffektivt sätt att behandla denna patientgrupp (34).  
Patienter som lider av svår tinnitus jämförs ibland med patienter med långvarig smärta (35). 
Verkningsmekanismerna kan vara desamma, likaså vilka följder symptomen kan leda till. 
Både långvarig smärta och tinnitus kan leda till ökad ångest och depression och dessa tillstånd 
i sig kan förvärra symtomen smärta respektive tinnitus. Således kanske liknande behandling 
kan vara effektiv för båda grupperna.   
  
De avslappningsmetoder vi valt att använda har empiriskt visat sig vara lämpade för patienter 
med tinnitus: Sträckningarna fungerar bra vid spänningar/ångest och Autogen träning vid 
sömnsvårigheter. För att säkerställa den behandlingseffekten från klinisk erfarenhet, skulle 
fler randomiserade, kontrollerade studier med olika avslappningsmetoder behöva göras.   
   
Det finns belägg för att de flesta behandlingar för patienter med tinnitus har effekt. Detta 
förklaras av att patientens förväntningar infrias, när de får uppmärksamhet från professionell 
personal (2). För att verkligen se vilken behandling som är effektivast behövs återigen fler 
randomiserade, kontrollerade studier.   
 
Resultatdiskussion 
Att patienter med tinnitus brukar skatta sämre livskvalitet än normalpopulationen har 
bekräftats i flera studier (2,3,8,9). I föreliggande studie fanns ingen signifikant skillnad för 
hela patientgruppen (median TSG=23) på NHP I jämfört med normalpopulationen. Detta kan 
jämföras med Erlandsson et als (9) studie (n=186) där medelvärdet på TSG var 21,3. Här sågs 
en signifikant sämre livskvalitet skattad med NHP. Medelåldern på patienterna som deltog i 
respektive studie var liknande. 
 
För de med svårare tinnitus (>29 på TSG) sågs just denna skillnad i sämre livskvalitet jämfört 
med normalpopulationen. Alla delområden på NHP I, utom Smärta och Fysisk rörlighet, var 
här signifikant sämre jämfört med normalpopulationen. Med tanke på att patienter som söker 
sjukgymnastik för sin tinnitus oftast även har någon smärta eller fysisk problematik, är det 
anmärkningsvärt att inte just dessa delområden skilde sig från normalpopulationen. 
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Grupperna som jämfördes med normalpopulationen blev förhållandevis små p.g.a. ålders- och 
könsindelningen då parvisa observationer gjordes. Detta kan förklara resultatet att vi inte fick 
samma skillnad som brukar ses i andra tinnitusstudier. För att bestämma hur många patienter 
som behövs för att med viss säkerhet kunna påvisa en effekt av viss storlek med statistisk 
signifikans, gjordes en poweranalys. För de sex delområdena i NHP I och alla 38 frågorna fås 
följande antal patienter:  
Delområde 1: Känslomässig reaktion 72  
                   2: Sömn 69 
                   3: Brist på energi 88 
                   4: Smärta 104 
                   5: Fysisk rörlighet 95 
                   6: Social isolering 59 
Dessa skattningar förutsätter givetvis att skattningarna av diff och SEM är rimligt korrekta.  
Om en ny studie skulle göras skulle cirka 100 deltagare vara ett rimligt antal. Det 
förutsätter också att normalmaterialet är baserat på ett mycket stort antal personer.   
 
I denna studie har patienter själva sökt sjukgymnastik för sina tinnitusbesvär och kan därför 
tänkas ha mer somatiska besvär än de som söker till en hörselvårdsavdelning. 29 utav 50 
uppgav att de hade andra sjukdomar som till exempel värkproblematik (32 %). Som 
jämförelse kan nämnas att Erlandsson et al (8) fann att 39 % hade huvudvärk.  
 
Det var ingen signifikant skillnad på NHP I före och efter behandling, men det fanns en 
signifikant skillnad på NHP II efter behandling. NHP II mäter bl.a. hur hälsotillståndet 
påverkar arbetet, fritiden och det sociala umgänget. I Erlandssons et als (8) studie korrelerade 
nedsatt livskvalitet med nedsatt koncentration, depression samt emotionella problem med 
familjen, vänner och kollegor. De sistnämnda kan anses motsvara NHP II.  
NHP är en självskattningsskala som inte anses så känslig för förändringar före och efter 
behandling (30). I en del studier har enstaka livskvalitetsfrågor plockats ut från olika tinnitus 
skattningsformulär, för att undersöka förändringar över tid eller efter behandling (8,10). Som 
exempel kan nämnas El Refaie et al (10) som fann en förbättring av livskvaliteten skattad med 
Visuell Analog Skala (VAS) efter sedvanlig behandling på deras klink. Vi hade kunnat plocka 
ut en livskvalitetsfråga från TSG men valde dock att koncentrera oss på NHP.  
 
Depression förekom hos 22 % bland alla patienter i föreliggande studie. Andra studier visar 
en betydligt högre andel av samtidig depressionssjukdom hos patienter med svår tinnitus (62 
%), än vad vi fann (4). Det har även visats av Robinson et al (36) att det finns ett samband 
mellan depression och tinnitus och ju högre grad av depression desto större är lidandet av 
tinnitus. Andersson et al (37) fann att av dem som hade haft tinnitus mer än 12 månader 
uppfyllde 69 % kriterierna för depression och 60 % för generaliserad ångest. Liknande 
resultat fann Reynolds et al (38). De fann en komorbiditet mellan tinnitus och psykologiska 
problem, t.ex. ångestsjukdom (28 %). Hade detta undersökts mer systematiskt i vår studie 
bland dem som hade svår tinnitus, skulle det kanske spekulation? framgå att en högre andel 
patienter hade en depressionssjukdom Depression är en underdiagnostiserad sjukdom (4). Få 
patienter med tinnitus söker hjälp för sina psykiska besvär och därför är det viktigt att 
upptäcka och behandla ångest och depression, eftersom tinnitus då kan minska (4,11,39).   
 
Sömnproblem brukar vara vanligt bland patienter med tinnitus som söker till 
hörselvårdsmottagningar. Sömnproblem förekommer upp till 70 % bland patienter med 
tinnitus enligt Andersson et al (14). Liknande resultat har funnits i andra studier och ju svårare 
tinnitus desto mer sömnbesvär. Omvänt rapporterar patienter med sömnproblem de svåraste 
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tinnitusbesvären (1,2,40). Det påpekas att sömnstörningar är viktiga att behandla hos patienter 
med tinnitus (2,40).  
 
Stress och för höga cortisolnivåer kan orsaka skador på innerörat och därmed tinnitus. Därför 
bör hänsyn tas till stress vid undersökning och behandling av tinnitus (18,19,20). 
 
Fysisk träning och avslappning är två viktiga behandlingsmetoder för att minska ångest och 
depression, reducera stress samt förbättra sömnen (14,16,23,24). Dessa parametrar skulle vara 
intressanta att studera vidare.  
 
Fråga 16, 18, 32, 33 från NHP I visades vara prediktorer för svårbehandlad, terapiresistent 
tinnitus i Holgers et als (19) studie. I föreliggande studie gjordes en regressionsanalys med 
alla dessa frågor som en grupp. Det är intressant att dessa prediktorer som härstammar från 
delområdena Känslomässig reaktion, Sömn och Fysisk rörlighet verkar gå att påverka med 
antingen fysisk träning eller avslappning och tinnitusinformation. 
 
 
KONKLUSION 
Svår tinnitus kan påverka livskvaliteten negativt. Livskvaliteten i vår studie mätt med NHP I 
påverkades inte kortsiktigt av fysiskt träning eller avslappning men NHP II gjorde det. Likaså 
påverkades vissa delar av NHP som visats vara prediktorer för svår tinnitus långsiktigt 
positivt av behandlingen. Vilken av dessa behandlingar som bör väljas beror på patientens 
bakomliggande orsaker till tinnituslidande, behov och önskemål. Associerade psykiska besvär 
bör identifieras hos patienter med tinnitus som söker sjukgymnastik. Vidare studier behövs för 
att utvärdera om behandlingseffekten förstärks med tilläggsbehandling i form av kognitiv 
beteendeterapi eller psykofarmaka.  
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Figur 1? 
Redovisning av den totala undersökningsgruppen hur de ligger i respektive delområde på 
NHP del 1 före och efter behandling respektive före och efter 3 mån behandling. Den 
streckade linjen är ursprungsvärderna=1,0 och ”punkterna” är skattningarna efter tre mån 
sammanställda med den heldragna linjen. Förbättringar är punkterna under 1,0 d.v.s. under 
den streckade linjen och försämringar är punkterna över linjen.  


