Gerd Eriksson, 51, har ett pip i ena örat, en sågklinga i det
andra
Gerd Eriksson kommer aldrig att glömma den där höstdagen för två år sedan. Plötsligt fanns
det bara &r - pipet i öronen.

- Jag fick panik. Jag har alltid förut undrat hur mammor som har barn kan slänga sig framför
tåget - men nu förstod jag.
Idag finns pipet kvar - men Gerd är fisk.
Hösten 2005 var Gerd Eriksson ofta ute och motionerade. För att göra cyklingen och
lönnino~n
ra--b"" mindre monoton h d e hon frPesty!e i Or~nen.

-

Det har hon ofta ångrat.

- Det var min första reaktion - att det var mitt eget fel. Jag hade väldigt dåligt samvete.
Pipet fanns där dygnet runt, och det blev starkare och starkare. Det tog direkt över hela hennes
liv. Hon googlade tinnitus på internet - och blev ännu mer uppskrämd. Det tycktes inte finnas
någon bot. - Jag sov inte på tre nätter. Jag var ute och cyklade - herregud, jag höll på att
cyk!~livet ur mig!
Som ensamstående mamma var det inte lätt att Mara vardagen. Vännerna bytte av varandra
och tog hand om henne. En av vännerna körde henne till öron-näsa-halsmottagningens
~ ! ~ t i n bdar
g , irhon fick gör" hOrse!test. Hon kern dessi,t~msnabbt i ke~,bi.t
med
tinnitusmottagningen.

- Jag var i chock och W

e "ska livet vara så här". Men det första jag fick höra på
tinnil~smotttpingenvar "det har ar inte f"r!igY"'

I början fick hon komma ganska ofta för samtal. Så småningom lugnade hon ner sig - och då
dämpades tinnitusljuden.
Med hjälp av kognitiv beteendeterapi, information och avslappningsövningar har hon nu
kommit tillbaka till ett normalt liv. Ljuden finns kvar - men de är inte lika höga som när hon
fick dem, och hon är inte rädd för dem längre.

- De sitter där. Ett pip i ena örat, en sågklinga i det andra, konstaterar hon odramatiskt.
Hoppas du att det ska gå över helt?

- Jag är nöjd om det är som det är, om det inte blir värre. Man lär sig leva med det och
acceptera att det finns där.
Avslappningsövningarna hjälper henne att varva ner när hon känner att det blir jobbigt, och
dgmpar pipet i öronen.

- Alla mina vänner vet att jag behöver mina 12 minuter då och då.

Det dåliga samvetet har hon ocksii Iihmat bakom sig.

- Jag har insett att jag jag gick och letade elljud frän olika apparater i lägenheten ett helt är
innan detta hände, sii det fanns ju dar innan. Det hade nog hiint aven utan freestylen.
Men hon har lärt sig att vara försiktig med ör6fier1, och hon ar på sönm sam en hök om att han
ska ha hörselsbdd.

- När han ville g&med en kompis p&MalrnBfestivalen sa jag att ja, kompisen får hwga med om han har öronproppar.
Varför tror du att du fick tinnitus?

- Jag var kanske utmattad. Jag har arbetat som städerska i många ?qman är ju lite sliten.
Kroppen är iildre än sinnet!
Maria Wångersjö
Namn: Gerd Eriksson
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S%blir du av med pipet i öronen Här ar metoderna som botar din tinnitus

Detta ar tinnitus
Det finns tre typer av tinnitus - men man kan ocksii ha en kombination.
Hörselrelaterad tinnitus beror pii skador i hörselsystemet. Antingen hör man sii dåiigt att de
naturliga kroppsljuden inte överröstas av andra ljud längre, och då uppfattar man dem som
störande höga. Eller s&har det blivit fel pii sinnescellerna, sii att de för vidare ljudimpulser till
hjlirnan trots att det inte finns nAgra ljud.
Kroppslig tinnitus beror p&att spända muskler stör hörselnerven, eller att smärtimpulser fran
andra delar av kroppen slinker in p&hörselnervernas banor och förmedlas till hjanian som
tl~dtusljud.Speciellt spiinda muskler i nacke och k & ! km ge tinnitiis som symptom.
Depressionsrelateradtinnitus beror på att signalsubstanser som piiverkas av sömn och
sinnesstiimning kan piiverka hörselbanorna. Detta kallas aven ångesrelaterad, eller
utmathingsrelaterad, timitus. Vid stress och iitmattiing km dessutom imskler bli spihda och
göra ont - och det kan leda till kroppslig tinnitus. Stress och smarta kan dessutom göra

h j h a n utmattad, sii att den har svårt att dämpa de impulser som behöver dämpas, t ex fran
smärta eller ljud.
Kallor: www.sjukvårdsriidgivningen.se,leg psykolog Peter Chstensson

Stökiga 'grannar- eller tinnitus?
En brittisk studie visar att var @&deperson med tinnitus hade hört tinnitusljud en längre tid
innan de insiig att de hade tinnitus. Innan de fick sin diagnos trodde de att ljuden kom från
grmima, trafiken, @seii, &:n eller nagoii aman hshållsapparat.

En milinn svenskar drabbade av tinnitus

- De allra flesta kan f6 hot eller lindring, säger psykologen Peter Christensen som jobbar p5
tinnitusmottagningen i Lund.
Foto: PRIVAT

Blogga om artikeln
Lanka till artikeln f'ran ditt blogginlagg - kopiera den h& adressen:

För att komma med i listningen här behöver du ocksa ha presenterat din blogg p&
Bloggportalen Las mer har!
Aftonbladet.se ansvarar inte för det som står i bloggarna.

Experten: De allra flesta kan få bot
Det ringer i örat. Det tutar, piper, susar eller brusar. Och det går aldrig över.
Ungefar tio-femton procent av befolkningen besväras av tinnitus - ljud i örat som det inte
finiis nagon iiilla till.
För många är det en mardröm - men det finns lindring.

- De dira, allra flesta kan % iliiidiing eller "ut iiiiot sin tiilriiius, säger Peter Chistensson,
legitimerad psykolog som jobbat med hörselpatienter i över tio år.
De flesta som har tinnitus har inte så stora besvär, men för ungefar en procent av befolkningen
är det ett stort lidande. Dem trots att det i sig inte är någon fariig sjukdom, och det är heiler
inte ett typiskt symptom på någon farlig sjukdom.
Det är både en tröst - och en förbannelse. För det innebär att många som lider av sin tinnitus
upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården.
Riskerar bli handikappade

Peter Siinstensson har stött på många som har vaisat runt biand mängder av iaKare och ancira
behandlare innan de hittat fram till hans tirinitusmottagning i Lund.

- De här patienterna riskerar att bli handikappade. För ju längre tinnitusen är obehandlad,
desto svarare är det att komma tillrätta med den. Dessutom kan patienterna f& en bitterhet och
en negativ inställning till vården. Då blir tilltron till nästa behandling samre - och det i sig
försämrar chanserna att bli bra.
Han har också stött på många som i sin desperation testat den ena behandlingen efter den
andra, ibland till stora kostnader.

- Kanske finns det några som blivit hjalpta, men av de tusentals patienter jag träffat är det bara
någon enstaka som fatt viss dämpning av naturpreparat. Då kan vi ju inte rekommendera alla
att gå och köpa det för 300-400 kronor på hälsokostbutiken.
Istället råder han drabbade att söka till vårdcentralen i första hand.

- I bästa fall är det en vaxpropp, eller en infektion i öron-näsa-halsområdet, något som går
enkelt att behandla.
MAnga blir hjalpta av terapi

Biir det inte bättre tycker han att man direkt ska kräva en remiss tiii en öron-näsahalsmottagningen på närmsta sjukhus. Hörselproblem ligger bakom över hälften av all
tinnitus, så det är viktigt att kolla öronen noga. En hörapparat kan bli lösningen för många.

Om ingen hörseiskacia kan hittas, eller om hörseibehandiingen inte ger tiiiräcklig hjälp mot
besvären, har han bara ett råd:

- Krav att fa remiss till nämaste tinnitusmottagning, aven om det blir en bit att åka. Det har
de skyldighet att ge. Alla tjaar pA det - bhde pztienten och samha!let.
P&tinuitusmottagningenkan patienten få hjalp att komma till rätt specialist - det kan handla
om behandling hos kiropraktor eller bettSlsiolog, en Aterremiss till öron-näsa-hals, eller
behandling för depression.
Sjalv ger Peter Christensson kognitiv beteendeterapi - och hela 75 procent av hans patienter
blir hjälpta.

- Jag l& patienterna att leva med sin tinnitus och hantera den p&ett bra sätt. Det gäller att
vända p&Wandet, dämpa oron och lugna ner hela det muskuliira systemet. Och i detta SA
händer det att man faktiskt fullständigt släpper fokus p&sin tinnitus och inte lagger märke till
den mer. Och da iir '*nian - enligi mitt satt att se det - botad.
Maria Wångersjö

Metoderna som funkar
Behandling mot hörselskada

Kontrollera din hörsel noga, eftersom hörselproblem ligger bakom en stor del av
tinnitusfd!en. Se till 2tt du har att behandling och srtt evzntue!! hörzpp-uat är val justerad.
Och att du anviinder den varje dag!
Kognitiv beteendeterapi

Genom samtal med en psykolog får du hjälp hitta strategier för att hantera din tinuitus. Du lär
sig bortse fran den och får dessutom hjalp att diimpa oro och jobba med andra problem som
kanske förviirrar - eller till och med orsakar - tinnitusen. I takt med att du blir lugnare och
inte l&ge ser tinnitusen som en katastrof blir den o h lindrigme, och kar?ti!l och med
försvinna helt.
Behandling mot muskelspiinningar

Beroende pA var dina sp-ingar
sitter kan du fa hjälp av exempelvis massageterapeut,
kiropraktor, betesiolog eller sjukgymnast.
Tinnitus retraining therapy

Med hjalp av en apparat som liknar en hörapparat skickas ett svagt brusljud in i örat. P&sikt
kan hj&man"programmeras om" SA att den inte fokuserar på tinnitusljudet. En del far lindnng
nastan omedelbart, för andra tar det ett antal månader.
Behandla depression och Angest

Angest, depression, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter, nedstamdhet och oro förvärrar
ngskin c;!kd timittis. Eeh~il?U!as depressionen eller de cndrc; i;r~\;!emen

samtidigt.
Metoderna som det inte finns vetenskapliga bevis för:
Naturmedicin, t ex johannesört eller gingkobiloba
Akupunktur
Laserbehandling
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