
Hovedhensikten med lydterapi er å minske styrken på tinnitussignalet i hjernen, slik at det blir 

lagt til rette for at hjernen lettere skal kunne habituere/tilvenne seg til tinnitussignalet. 

Vi benytter oss av lydberikelse for å stimulere hørselsnettverket i hjernen med lyd. Når 

omgivelselyder reduseres, kompenserer hjernen med å skru opp sensitiviteten. Dette fører til 

at svakere lyder og tinnitussignalet kan oppleves som sterkere. Sansene våre er også 

konstruert på en slik måte at de ikke bare reagerer på den absolutte styrken, men på kontrasten 

mellom stimuli og bakgrunn. Samme signal kan bli opplevd som sterkt eller svakt avhengig 

av situasjonen det blir presentert i. For eksempel en klokke som tikker i et stille rom kan være 

veldig forstyrrende, mens det ikke er hørbart i et miljø med støy. En stol som skraper i gulvet 

høres veldig godt under en eksamen, men er knapt hørbart i en travel restaurant. Tinnitus kan 

virke mye mer påtrengende i et stille miljø. Ved å benytte oss av lydterapi endrer vi 

forholdene i det auditive nettverket i hjernen. Dette vil kunne være med på å medføre at 

tinnitus vil falle mer i bakgrunnen og redusere de negative koblingene i det limbiske (følelse-) 

og det autonome nervesystem. Dette vil være med på å fremme habituering/tilvenning av 

tinnitussignalet. 

Hvordan skal du berike hverdagen din med lyd? 

Unngå stillhet og berik hverdagen din med lyd. Fyll hver del av dag og natt med bakgrunns 

lyder, lyder som er behagelige og som ikke virker forstyrrende eller irriterende. Å lytte på tv 

og radio er bra når du vil slappe av, men når det kommer til lydberikelse er det ikke rette 

fremgangsmåten. Disse lydene på grunn av at det er mye tale gjør at hjernen fokuserer på 

lyden. siden den vil forstå hva som blir sagt. Anbefalte lyder til bruk i lydberikelse er 

naturlyder, vifte lyder etc. Disse lydene trenger ikke å være høye, men du skal lett kunne høre 

dem når du fokuserer på dem. Lydene skal være nøytrale, ikke fremme irritasjon eller 

forstyrre for kommunikasjon med andre. 

Hvordan bruke lydberikelse. 

Det som er viktig å huske på er at du ikke skal overdøve eller endre tinnitussignalet, du skal 

kunne høre både lyden som benyttes som lydberikelse og selve tinnitussignalet. Lydnivået 

som benyttes i lydterapi skal være slik at begge lydene, lydberikelsen og tinnitussignalet, 



høres. Prøv å unngå å ha lyden så lavt på at du må aktivt lytte for å kunne høre lyden, den skal 

være lett å høre. 

Når det gjelder bordgeneratoren som brukes for å gi lydberikelse på natt og som du skal ha på 

soverommet: Skru på lydgeneratoren en time eller to før du legger deg. 


