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Kronisk tinnitus 

At lyden blir så plagsom
at det går utover helsen



• Fakta om kronisk tinnitus



• Kronisk tinnitus er en lyd opplevelse du 
bare selv kan høre (fantom-lyd) 

• Kronisk tinnitus kan for mange fortone 
seg som et «usynlig handikap»

• Kronisk tinnitus beskrives som   
kontinuerlig og intenst (plagsom, 
forferdelig, fryktelig) 

• Kronisk tinnitus gjør at man opplever 
svært lite kontroll over tinnitus lyden 



• Mange ulike tilstander kan forårsake                  
kronisk tinnitus





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

invalidiserende følgeplager



• Audiologiske vansker (lydmessige plager) 

• Kognitive plager                                               
(utfordringer knyttet til hukommelse og 
konsentrasjon) 

• Psykososiale plager                                           
(utfordringer knyttet til  hjemmeforhold og 
arbeidsplassen)

• Psykiske helseplager                                 
(følelsesmessige belastninger)

• Somatiske plager (kroppslige plager)



Kartlegg dine hindre

Hvilke følgeplager sliter DU (mest) med?



Audiologiske vansker:                                  
konstant og intens støy, 
overfølsomhet for lyd, 
hørselsvansker, lytte 
vansker 

Oppmerksomhetsproblemer: 
ukonsentrert,  lett distré                              
Opplevd minneproblemer:                           
økende glemsomhet

Forståelig frustrasjon: irritabilitet, tåler mindre og mindre

Forskjellige grader av indre uro/engstelighet: ute av stand 
til å slappe av, anspenthet, engstelige følelser, 
bekymringstanker

Forskjellige grader av nedstemthet/depressivitet: 
utilstrekkelighet, fortvilelse, manglende motivasjon, 
depressive følelser, verstefallstenking/katastrofetenkning

Livssorgen: tap eller store endringer i livet der man ikke 
lenger kan leve livet som før

Redusert fungering i 
hverdagen: fungerer dårlig 
i jobben eller privatlivet, 
sosial unngåelse og  
tilbaketrekning, sosial 
isolasjon

Forskjellige symptomer på stress: 
hodepine, muskelspenninger, 
muskelsmerter, hjertebank 

Søvnforstyrrelser: vanskeligheter med å 
sovne (innsovningsvansker), tidlig 
morgenoppvåkning uten å klare å sovne 
igjen, hyppig oppvåkning i løpet av natten 
(urolig nattesøvn), sove mye uten å bli 
uthvilt (ikke-oppfriskende søvn)

Opplevelse av tretthet: lite overskudd, 
energimangel, vedvarende utmattelse, 
mental tretthet



Hvorfor blir tinnitus                           
kronisk og plagsom?



a) 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



Sneglehuset (cochlea) i det indre øret 

inneholder svært følsomme                           

sanseceller (hårceller) 

som beveger seg i takt med lydsvingningene

Tonotropisk organiseret

Redusert cochlea aktivitet 

Økningen i den sentrale auditive aktivitet

(central gain enhancement)

Tinnitus 

(Auerbach, et. al., 2014) 
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b) Nevroradiologiske og 
nevrofysiologiske studier viser at 

bestemte hjerneregioner og nevral 
nettverk er medvirkende                              

ved kronisk tinnitus
(Mirz et al, 1999; Lockwood et. al., 2002; Golm et. al., 2012; De Ridder 

et al. 2011; Vanneste et. al., 2012: Shmidt et. al., 2013; Carter-
Thomson et.al., 2015; Husain, 2016; Hong et. al., 2016; Davies et. al., 

2017; Trevis et. al., 2017; Cheng et al., 2020; Hu et al., 2021)



Hjernens funksjon hos personer 
med kronisk tinnitus

• Hvilke hjerne mekanismer som har innvirkning 
på kronisk tinnitus?

Nevrofysiologi (ERP): egnet til å måle raske endringer 
i sentralnervøs  elektriske aktivitet fra elektroder festet til 

hodeskallen

Nevroradiologi (fMRI): egnet til å se hvilke områder i hjernen 
som er aktivert ved ulike mentale utfordringer
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Tinnitus en ekte fantom-lyd. 

Nevralaktivitet i hørsels hjernebarken hos en gruppe pasienter med opplevelse av kronisk tinnitus på høyre øre 

(Lockwood et. al., 2002) 

Tonotopisk reorganisering i hørselsbarken ved  kronisk tinnitus                                                              

(Muhlnickel, et. al., 1998)

http://content.nejm.org/content/vol347/issue12/images/large/08f3.jpeg


Under tinnitus er hjernens-oppmerksomhetssystem (CEN) 

tilkoblet (online), mens hjernens-hvilesystem (DMN) er 

frakoblet (offline) (Cheng et. al., 2020)

Avbildning av hjernens strukturelle eller funksjonelle nettverk 



KONSTANT & INTENST LYD

Økt ubehagelige følelser knyttet       

til opplevelsen av tinnitus

Økt negative tanker og minner knyttet

til opplevelsen av tinnitus

Tilkoblet oppmerksomhetsmodus pga.

opplevelse av trusler og farer

knyttet til tinnituslyden

Automatisert læring
asossieringslæring

Stress symptomer

Vanskelig å slappe av

Kognitive funksjonsproblemer

Følelsesmessig belastning

Negative tenkning

Frakoblet hvilemodus pga.

opplevelse av trusler og farer

knyttet til tinnituslyden

Økt spenningen i kroppen

Kronisk tinnitus

Økt sympatisk nerveaktivitet og kroppen settes i alarmberedskap

Trussel læring
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• Er det mulig å endre  
automatisert tinnitus-lyd                             

i hjernen og påvirke                              
utfallet av bedringen? 



Hva kan du selv gjøre for å oppnå godt resultat

• Tydeligjøring av funksjonsplagene

• Oppmerksomhetstrening

• Skape aksept for ubehagelige følelser

• Tanke regulering 

• Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

• Øke positive følelser i tilværelsen



1) Tydeliggjøring av funksjonsplagene                  

Vite hvor vanskene ligger

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ 



a) Opplevelse av lyttevansker 

Er det forskjell mellom å høre og å lytte? 



Å lytte krever en viss mental egen innsats 
som innebærer det  å høre med vilje og  

med konsentrert oppmerksomhet

(Kiessling, et al., 2003; Dyball et. al., 2021).

«Man hører ikke bare at den andre snakker, men lytter aktivt»



• b) Opplevelse av                                          
mental tretthet og utmattelse



• Mindre energi/overskudd enn vanlig og 
opplevelse av fysisk og psykisk 
utmattelse.

• Vanskelig for å håndtere nye krav eller 
tidspress 

• Ofte utsetter oppgaver som må 
gjennomføres



c) Oplevelse av følelsesmessig 
belastninger i hverdagen



• Opplevelse av kontroll tap : «ikke kan 
kontrollere lyden»; «det suser og piper hele 
tiden»

• Opplevelse av frykt: «usikkerhet og redsel 
for å skulle leve med den uutholdelig og 
ubehagelig lyd  hele tiden eller resten av 
livet»

• Opplevelse av livssorg: «tinnitus plagene 
gjør at livet tar uventede vendinger og livet 
ble ikke slik du hadde tenkt» 



• d) Opplevelse av kognitive plager                           
i hverdagen



Flere former for oppmerksomhet  
og hukommelse 

Oppmerksomhet

visuell

auditiv 

Hukommelse

visuell

auditiv



• Vanskelig for å holde konsentrasjon over lengre perioder 
(vedvarende oppmerksomhet)

• Når man blir avbrutt i en aktivitet synes det er vanskelig å 
gjenoppta det jeg det man holdt på med (vekslende oppmerksomhet)

• Blir lett distrahert dersom man holder på med to eller flere 
ting samtidig eller med oppgaver som krever mye 
konsentrasjon (selektiv oppmerksomhet)

• Problem med å huske ting umiddelbart eller etter noen få 
minutter; umiddelbar glemsel (arbeidshukommelse) 

• Kan huske ting som skjedde for lenge siden, men har 
vanskelig å huske å gjøre ting i framtiden (framtidshukommelse)



• Flere former for oppmerksomhet

(vekslende oppmerksomhet, selektiv 
oppmerksomhet) 



Pasienter med kronisk tinnitus viser selektiv 
oppmerksomhetsvansker på auditive stimuli

• En nevrofysiologisk undersøkelse (ERP) som målte                                  
selektiv oppmerksomhet på auditive stimuli                                                                  

viste ulike resultater hos                                                                                 
kontroll personer (endring i N1 hjernebølgen) og                                         

pasienter med kronisk tinnitus (ingen endring i N1 hjernebølgen). 

Delb W, Strauss DJ, Low YF, Seidler H, Rheinschmitt A, Wobrock T, D’Amelio R. 

Alterations in event related potentials (erp) associated with tinnitus distress and 

attention. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2008; 33:211–221.



Vansker knyttet til selektiv 
oppmerksomhetsvansker kan føre til

• Problemer med å tilsidesette/ ignorere                        
automatisert tinnitus-lyd

• Virkning  av enkle lyd distraksjons-teknikker                                          
er minimalt (f.eks., «prøv å ikke-lytte til tinnitus»; 
«prøv å fokusere på andre lyd enn tinnitus») 



• Fra tydeliggjøring av 
funksjonsplagene til                           

virkeliggjøring av 
mestringsstrategier



Hva kan du selv gjøre for å oppnå godt resultat

• Tydeligjøring av funksjonsplagene

• Oppmerksomhetstrening

• Skape aksept for negative følelser

• Øke positive følelser i tilværelsen

• Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

• Tanke regulering 



• Effektive strategier for hvordan 
møte oppmerksomhetsvanskene                                   

i hverdagen 



• Lære deg å kjenne egne kapasitet i forhold til 
aktiviteter/arbeidsoppgaver (ta pauser flere ganger 
i løpet av dagen; reduser mengden av 
fleroppgavekjøring) 

• Konsentrer deg om den relevante informasjonen 
som trengs eller som det er viktig  

• Benytt regelen om å gjenta ting som skal huskes 
med sine egne ord

• Velg å organisere det som skal huskes (planlegg og                               
hold styr på alle de tingene som pågår samtidig, og 
i hvilken rekkefølge de skal utføres)

• Unngå negativt selvsnakk om egne kognitive plager 



Unngå negativt selvsnakk om egne kognitive plager 
• Uten å være klar over, så havner man inn i en 

spiral hvor du neste gang er enda mer kritisk til 
deg selv fordi du er vant til å gi deg selv negativ 
kritikk.

• «Jeg er så sint på meg selv fordi jeg hadde glemt 
mobilen»

• «Jeg har så mye å huske på i dag derfor glemte 
jeg mobilen»

• «Jeg er glemsk»

• «Jeg er glemsk for enkelte ting»



Øvelse

• Oppmerksomhetstrening



A) Øve på konsentrert oppmerksomhet

B) Øve på oppmerksomhetsveksling

C) Øve på selektiv oppmerksomhet



A) Du skal konsentrere deg fullt og helt om en lydkilde 
som du velger (radio lyd, fuglekvitring; ca. 60 sek.).

▪ Ingen andre lyder betyr noe når du har fokus på den 
ene lyden du retter oppmerksomheten mot 

▪ Hvis du mister konsentrasjonen skal du igjen prøve å 
rette oppmerksomheten mot lyden du fokuserte på. 

konsentrert oppmerksomhet 



Veksle oppmerksomhet mellom to informasjonskilder                     
(hvert 15 sek.) 

Mellom bakgrunnslyd (radio lyd, fuglekvitring)og et bilde i 
hodet (mental bilde; «varm kniv i smør») 

Mellom tinnitus-lyd og et bilde i hodet 

Mellom bakgrunnslyd og tinnitus-lyd
Hjemme: veksle mellom radio lyd og tinnitus
På tur: veksle mellom fuglekvitring og tinnitus
På båt tur: veksle mellom motorlyden og tinnitus

Oppmerksomhetsveksling



Tilsidesette/ ignorere et informasjonskilde

Å holde et bilde i hodet, samt ignorere bakgrunnslyd 

Å holde et bilde i hodet, samt ignorere tinnitus lyd

Å lytte fokusert på bakgrunnslyd, samt ignorere tinnitus lyd

Selektiv oppmerksomhet 



PASIENT ERFARING

• Lagde et bilde i hodet (Nydelige blåfiolette 
stjerner som gikk rundt smijerns gjerde. Svart 
bakgrunn. Utrolig vakkert) 

• Forsøkte å overse tinnitus lyd, ved å veksle 
mellom bilde i hodet og tinnitus

• Anstrengte meg etter hvert. Det var positivt i 
flere minutter og fikk en følelse av lettelse. 

• Seier å ignorere tinnitus lyd!



Hva kan du selv gjøre for å oppnå godt resultat

• Tydeligjøring av funksjonsplagene

• Oppmerksomhetstrening

• Skape aksept for ubehagelige følelser

• Tanke regulering 

• Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

• Øke positive følelser i tilværelsen



Skape aksept for 

ubehagelige følelser: 
å kjenne og erkjenne disse følelsene  

Aksept handler ikke om å "gi etter", snarere handler det 
om å bli klar over våre følelsesbelastninger



Vær ærlig om hvordan du føler deg

◼ Når følelsene våre blir så vonde og 

ubehagelige dytter vi dem vekk 

(overregulerer) eller flommer de ut uten vi 

håndtere dem (underregulerer) 

◼ Når du ikke aksepterer og unngår ubehagelig 

følelser, lærer du hjernen din at disse 

følelsene er vonde eller farlige. 

◼ Og når du trener hjernen din til å ikke kjenne 

eller ikke tåle egne vonde følelser, er det et 

oppsett for vedvarende negative emosjoner, 

inkludert depressive og engstelige følelser.



Øvelse

• Gjøre deg selv bevisst på                      
hvordan du føler



Pasient erfaring

• «Jeg våkner av en så intens piping 
i ørene om morgenen»

• «Jeg opplever mye tinnitus om 
natten og sliter med å få sove når 
jeg legger meg» 



Opplever du noe av disse følelsene?

Redd?

Engstelig?

Anspent?

Redd?

Engstelig?

Irritabel?

Urolig?

Sjokkert?

Skremt?

Stress følelser?

Irritert? 

Desperat?

Bitter?

Gretten?

Frustrert?

Fortvilet? 

Skuffet?

Sint?

Oppgitt?

Nedstemt?

Lei seg?

Ulykkelig?

Håpløs?

Maktesløs?

Følelse av lite kontroll?

Vi vil ofte ha flere følelser samtidig 



◼ Hvordan er det egentlig å kjenne disse 

følelsene akkurat da? 

◼ Hvordan er det egentlig å erkjenne disse 

vonde følelser som frykt, sinne eller 

tristhetsfølelser? 

◼ Kan du forsøke å tillate disse følelsene, 

samt å ha fokus på pusten?

Å kjenne på  disse følelsene kan oppleves vondt og ubehagelig                            

når du opplever tinnitus i sin verste 

Dette kalles aksept. Om å komme i kontakt med følelser Om å tillate følelser.



Behold oppmerksomheten din på pusten, og følg den inn-hold-ut. 

Vend deg mot følelsen og anerkjenn tilstedeværelsen av den. 

Hvilke kroppsfornemmelser er akkurat nå? 

Kjenn etter for eventuell spenning eller ubehag.



•PUSTEANKERET:
Pusteøvelse 4-4-4 



•Pust sakte inn og tell til fire                                                       
(tell 1 – 2 – 3 – 4 mens du puster inn)

•Hold pusten litt nede i «magen» og tell til fire                           
(tell 1 – 2 – 3 – 4 mens du holder pusten)

Pust sakte ut og tell til fire                                                           
(tell 1 – 2 – 3 – 4 mens du puster ut)



Hva kan du selv gjøre for å oppnå godt resultat

• Tydeligjøring av funksjonsplagene

• Oppmerksomhetstrening

• Skape aksept for negative følelser

• Øke positive følelser i tilværelsen

• Oppmerksomt nærvær (mindfulness)

• Tanke regulering 



• Siden kronisk tinnitus skaper mye ubehag,  
misnøye og stjeler glede er det viktig å øke 
positive følelser i tilværelsen



• Prøv å være oppmerksom på de små gledelige
tingene i hverdagen som ofte ikke teller (et
smil fra en fremmed; at morgenkaffen smakte
ekstra godt; gode komplimenter du får )

• Å bli bevisst på lystbetonte aktiviteter som gir
deg positive følelser som glede, tilfredstillelse
eller velvære

• Fokusere på de gode øyeblikk og opplevelser;
lage mentale bilder av slike øyeblikk for å
utvide minnet.

• Dele slike gode opplevelser med viktige andre

• Praktisere takknemlighet i hverdagen



En enkel øvelse for                                                  
å vekke glede og takknemlighet

• Tenk gjennom tre gode opplevelser som 
skjedde i dag 

• Legg merke til hva som gjør deg glad eller 
lykkelig

• Praktisere takknemlighet ved å verdsette de 
positive opplevelser og følelser

• La takknemlighet for å være en del av hver dag



Jeg er glad fordi jeg er takknemlig. 

Jeg velger å være takknemlig.                 

Den takknemligheten tillater meg                        

å være lykkelig.                                                                            
Will Arnett



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 



Jeg velger å opprettholde denne 
håpefull forventning om bedring på 
tinnitus og ser en lysning i tunnelen.



•Prøv de ulike teknikkene og 
se hva du synes passer deg. 

•Husk at øvelse gjør mester.


