
Hvilke verktøy har vi for å 

bedre mestre en plagsom 

tinnitus?



Tinnitus

• Tinnitus – øresus
• ”En auditiv oppfattelse av lyd uten 

ytre stimuli”.
• ”En bevisst oppfattelse av lyd, som 

ufrivillig er i hodet på eieren”.
• Ulike typer, objektiv og subjektiv 

tinnitus.
• Hissende, sislende, ringende, 

bussende, humming, pipende, 
motorstøy, sliping, hvisking, 
klikking, musikk, hvit støy, tone, 
fløyte, skrikende, pulsering etc.



Klinisk signifikant tinnitus

17%

3-4% 



Plagsom tinnitus

• Problemer med å slappe av

• Problemer med 

konsentrasjonen

• Søvnproblemer

• Følelsemessige 

svingninger/kortere lunte

• Logisk tenkning er 

vanskeligere

• Vansker med å holde 

oppmerksomheten

• Vankeligere å glede seg 

over livet

• Negative tanker

3-4% 
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Økt aktivering av sympatikus –
tinnitus utvikler seg til en stresslidelse



Tinnitus

3-4% 

14%



Hvordan hører vi?

• «Vi hører ikke med ørene - vi 

hører med hjernen».



Ytre øre, mellomøret og det indre 

øret (sneglehuset/cochlea)



Mellomøret



Sneglehuset/cochlea





Limbiske system
Følelsesenteret vårt 



Limbiske system
Følelsesenteret vårt 

Autonome 
nervesystem
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Aktivering av ANS

Vaktbikkja i beredskap

Kjemp eller flykt

Økt fokus på lyden

Forsterket signal

Tinnitus - fra forverring til forbedring

Habituering til 

tinnitus
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Målet:

• Habituere til reaksjonene

• Habituere til tinnitus lyden



Hvor begynner vi for 

å snu den negative 

spiralen ?

• Rådgivning. (TRT) Unngå negativ 

rådgivning.

• Hva er hovedutfordringen?

• Nedsatt hørsel, nedsatt lydtoleranse.

• Lydberikelse. Motivere til lydberikelse. 

(høreapparat) Hvilke lyder gir deg ro? 

Lære å skille mellom stillhet og ro, samt 

støy?

• Avspenningsøvelser, 

fokuseringstrening, lyttetrening m.m

• Stressmestring

• Tankene (KAT)



Tankene

Lydberikelse
Avspenning

Fokuseringøvelser 

Atferdsaktivering 

Negative tanker

TRT/KAT


