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Kronisk tinnitus er en total reaksjon                                                     
fra hele det auditive systemet:

mao. samarbeidet mellom øret og 
sentrale funksjoner i hjernen ikke 

fungerer slik det vanligvis gjør

Et liv med kronisk tinnitus er preget 
med ulike typer og grader av                            
invalidiserende følgeplager



Praktiske øvelser 





Pusteøvelse
(4-4-4 metoden)

•Pust sakte inn og tell til fire.

•Hold pusten litt nede i «magen» før du 
rolig puster ut mens du teller til fire.

•Gjenta dette fire ganger etter 
hverandre.



Puste rytmen opptre samtidig med 
elektrisk aktivitet i hjernen 

• Elektro-fysiologiske signaler i hjernen svinger i 
takt med rytmisk pusting gjennom nesen, 
særlig på hjerneområder som involverer 
følelser og minne. 

Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, Stephan Schuele, Joshua Rosenow and Jay A. Gottfried (2016). “Nasal 
Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function” Journal of Neuroscience. 

rytmisk pusting



Seks metoder ved tinnitus mestring                

6 D metoder



1) Differere (å nyansere og håndtere kognitive funksjonsvansker)

2) Distraksjon (å flytte oppmerksomhetsfokus)

3) Distansering (å skape en trygg avstand til det negative/ vanemessige)

4) Direksjon (følelsesretning)

5) Diskusjon (tanke diskusjon)

6) Dirigere (tanke styring)



1) Differere                                                                                
(å nyansere og håndtere kognitive 

funksjonsvansker)



• ukonsentrert, lett distré

• økende glemsomhet

• framtidshukommelse

• veksle eller skifte oppmerksomhet 

• Selektiv oppmerksomhet

Plagsom lyd som påvirker Kognitive 
funksjoner i hverdagen



Hådtering av Kognitive funksjonsplager

Gjenopprette nedsatt funksjoner gjennom
øvelser og nyinnlæring

Alktivitetstilpasning:
innordne seg eller tilpasse seg 

til aktiviteter
lære seg å kjenne sine egne grenser 

i forhold til aktiviteter.

Kompensering /tilpasning Gjenoppretting



• Forebygg mental tretthet og sett klare 
prioriteringer : Om det du skal gjøre er viktig, bør 
du ikke holde på med andre ting samtidig; Ta 
regelmessige pauser til fastsatte tider: Unngå 
tidsvampyrer 

• Kjenn din egen kognitiv kapasitet og unngå mental 
overbelastning i forhold til tidspress/mange uløste 
oppgaver på én gang

• Unngå problemer med framtidshukommelse ved å 
tilrettelegge hverdagen med gode struktur og 
planleggingsstrategier

• Aktivt anvender oppmerksomhetsvekslings-
teknikker og trene på selektiv oppmerksomhet 



Trene på selektiv oppmerksomhet:
trene evnen til å overse det som er mindre viktig

Bakgrunns lyd

selektiv oppmerksomhet 



2) Distraksjon:                                                   
Å flytte oppmerksomhetsfokus



Du retter oppmerksomheten over på noe 
(avledning)

- Alle aktiviteter som får deg bort 
fra de voldsomme lyder og                    

tunge tankene/følelser når de er 
på sitt mest knugende. 



• Hvilke aktiviteter bruker dere som  
avledningsstrategier? 



• Lytte til musikk 

• Fysisk aktivitet

• Trening 

• Tur gåing



Begrensninger

• Effekten er kortvarig

• Det tar mye energi å holde tinnitus borte. Det 
stjeler mye krefter og glede

• Etter aktiviteten er gjennomført opplever  
man at tinnitus har blitt enda sterkere



3) Distansering:

å skape en trygg avstand til
det negative og vanemessige



Aksept

• Villighet til å se ting i øyeblikket 
og tilpasse seg den nye 
virkeligheten 

• Aksept er ikke om "å gi opp", 
snarere er det om å vedkjenne 
ting som det er og velger å skape 
avstand fra det vanemessige



En aksepterende innstilling

til at opplevelsen av negative tanker 

og ubehagelige/vonde følelser er 

normale reaksjoner til en alltid 

tilstedeværende lyd



Oppmerksomt nærvær

Det å være til stede i 

øyeblikket med det vi erfarer



Assosiativ Hjernen

minner fra 
FORTIDEN

«Her og Nå» 
tanker

forestillinger 
om 

FREMTIDEN

«Tankekjør»



• Sansemessig Oppmerksomt 
nærvær:

å legge merke til           
sanse opplevelser i det  

«her og Nå» 



“5-4-3-2-1” teknikk

• Skift oppmerksomhet til ulike sanser

• Forankrer i det her og nå  

• Telle til å avbryte raske negative tanker 



• Se deg rundt på din omgivelsen og identifisere 

• fem ting de kan se i øyeblikket, deretter 
identifiserer

• fire ting du kan høre, 

• tre ting du kan føle (alt fra føttene i skoene 
dine til en ring på fingeren)

• to ting du kan lukte

• Og til slutt, en ting du kan smake (som kan 
selv være tungen så lenge du kan smake det)



• Tankemessig Oppmerksomt 
nærvær:

Ikke-dømmende holdning til 
tankene



Å legge merke til tanker uten å 
engasjere seg i dem eller                           

skyve dem vekk.



• Det handler om å øve på å legge merke
til tanker, uten å engasjere seg i dem 
uten å skulle endre på dem eller skyve
dem vekk.

• I stedet øver vi på å erfare dem på nært
hold og legge merke til når de kommer
og når de går.



Lukk øynene og å observere egne tanker:

• 1. Observer: Vær oppmerksom på hva som 
skjer, følelsene dine, tankene og reaksjonene.

• 2. Ikke vurdere: Beskriv tankene («Tankene 
mine er som luftige skyer»), uten å sette 
merkelapper (bra/dårlig, 
behagelig/ubehagelig). 

• 3. Ikke døm: Erfare tankene på nært hold og 
legge merke til når de kommer og når de går. 



(4) Direksjon (følelsesretning)

Skape muligheter for  
følelsesmessige  forandringer



• Våkner om morgenen og hører 
man sin forferdelig og fryktelig 

tinnitus…



Hvilke type følelser har dere?

- trist?

- sint?

- vondt?

- redd?

- fortvilet?

- skuffet?

- oppgitt?



Glede

Overraskelse

Frykt

Tristhet

Sinne

Avsky

Redsel

Usikkerhet

Engstelighet

Fortvilet

Skuffet

Oppgitt

Frustrert

Sorg

Nedstemthet

Aggresjon/raseri

Følelser som 

avledes fra 

grunnleggende 

følelser

Ulystbetonte

Grunnleggende 

følelser
Lystbetonte



 Bevisstgjøring av følelser



 Å bli bevisst på egne ulystbetonte 

følelser:                                                       

Opplevelse av usikkerhet, engstelighet 

eller redsel for å skulle leve med plagsom 

tinnitus resten av livet

 Å bli bevisst på mangel på lystbetonte 

følelser:                                                             

Fravær av gode opplevelser eller gledelig 

aktiviteter





 Prøv å være oppmerksom på 

de små gleder som                                

ofte ikke telles



 A se de små positive gledelige 

tingene i hverdagen.                     

 Jo tøffere og vondere man har det 

jo vanskeligere er det nok, men 

kanskje desto mere viktig.

Ta en liten opptelling på hva man gleder 
seg over



Hei, legger ved denne lille samlingen fotografier fra hagen, 

for å vektlegge at det også har vært små positive øyeblikk 

Bilder jeg skifter ut hver måned, og de henger ved sengen.



• Hva som oppleves som små gleder i en 

dagligdagse situasjon er sikkert veldig 

forskjellig;  

- et smil fra en fremmed

- gode komplimenter 

- vakre blomster

- et varmt bad

- at morgenkaffen smakte ekstra godt



 «Altfor ofte vi undervurdere kraften av en 

berøring, et smil, et vennlig ord, et lyttende 

øre,  og en ærlig kompliment, alle disse har 

potensial til å snu et liv i en positiv retning».

 Leo F. Buscaglia



Lage en 

takknemlighetsdagbok og 

skrive ned det man 

verdsetter og  hva disse 

betyr for deg



Takknemlighetsdagbok

• Begynn med å registrer positive ting og 
opplevelser som skjer med deg i 
hverdagen

• Legg merke til hva som gjør deg glad, når 
du mestrer noe og hva du liker

• Det vil hjelpe deg å flytt fokus fra negative 
følelser til større mestringsglede



Jeg er glad fordi jeg er takknemlig. 

Jeg velger å være takknemlig.                 

Den takknemligheten tillater meg                        

å være lykkelig.                                                                            

Will Arnett



• Prøv å være oppmerksom på 
forventningsglede

Lykken ligger i forventningene



• Det snakkes ofte om at det er viktig å 
være tilstede i øyblikket. Øyeblikkene
kommer. Og de må man ta vare på.

• Men også tiden før det må man være
tilstede.



Håpefull forventning
(anticipation)

• En følelse av glede om noe 
hyggelig eller spennende 
komme til å skje, 
uavhengig av om det skjer

Realistisk forventning

(expectation)

• Man forventer noe 
spesielt fra en gitt 
situasjon basert på 
forutinntatte meninger 



• Ingen forventning fører 
til Hjelpeløshet, mens 
Negativ forventning 
fører til Håpløshet



Tenk på deg selv som barn, 
eller tenke på ditt eget barn 

som venter på hendelse

https://www.lynhicks.com/blog/expectancy-versus-anticipation


• Skuffelser må vi ta,                             

gleder kan vi velge. 



Føler du deg trygg på at du gjør de riktige 
beslutningene basert på... 

Realistisk forventning
(expectation)

Håpefull forventning
(anticipation)



5) Diskusjon (indre diskusjon)

Negative tanker knyttet til

tinnitus

Håndtering av negative tankenes 

innhold



Vær undrende og 

reflekterende overfor 

reaksjoner i deg selv



• Hva er deres negative tanker om tinnitus?

• - Dukker opp katastrofe tanker?

• - Dukker opp bekymringstanker?

• - Grubler dere om disse følelsene?



• Katastrofetanker: ”Hver gang lyden blir 
sterkere, er jeg overbevist om at jeg 
kommer aldri  til å bli kvitt tinnitus” 

• Bekymringstanker: «Jeg frykter at min 
tinnitus blir verre i fremtiden»

• Grubling: «Jeg opplever at jeg er ikke i 
stand til å slutte å gruble om hvor 
forferdelig og ubehagelig lyden er» 



• Rammeverket for reflekterende
observasjon



• Det viktigste endringsprosessen er 
å innse at disse negative tankene 
er meningsløse og unyttige mental 
aktiviteter.

• Spør deg selv om negativ tanker 
har noe nytteverdi?

• Spør deg selv om det er egentlig 
noe svar du få fra disse negative 
tankene? 



En hjelpende hånd



Situasjon: 

Min tinnitus har blitt verre og det har vært slik en uke

Følelser og kroppslig reaksjoner : 

Det er vanskelig og håpløs. Jeg er fortvilt og oppgitt. 

Føler meg engstelig, anspenthet og nedfor.

Hjertebank

Automatiske tanker:                                                                      

”Hvordan kan jeg klarer å leve videre med 

denne lyden; ”Det kommer alltid til å være så 

ille”;  ” Det kommer til å bli verre i fremtiden” 
Forståelse og Tolkning: 

(spør deg selv)

Er mine tanker om situasjonen rimelige?

Er disse tankene nyttige?

Hvor leder de meg hen?

Alternative måter 

å forstå eller tolke 

automatiske tanker på.



6) Dirigere (tanke regulering)

4)
Negative tanker knyttet til

tinnitus

Håndtering av negative tankenes 

prosess



Tankestansing/ Tankeutsettelse



 Å skape bekymringsfrie soner (eks. 

soverom) eller tidsperioder (eks. 

tiden fra du våkner til etter frokost)



 Du kan sette av en bestemt tid 

hver dag til å gå inn i det 

bekymringsfulle som er avgrenset 

til 15 minutters varighet                                            

(15 minutter etter frokost).                                                               

Resten av dagen, når tankene 

kommer, henvises disse til denne 

bekymringstiden




