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Idiopatisk Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning (IPSH) är en av de gåtfulla sjukdomar 

vilka drabbar innerörat och nerverna som passerar den inre hörselkanalen. Oavsett behandling 

sägs hörseln återkomma fullständigt hos ungefär en tredjedel av patienterna och delvis hos en 

tredjedel, resten får kvarstående betydande hörselnedsättning ofta i kombination med öronsus 

eller obehag av ökad ljudkänslighet. 

Orsaken till sjukdomen är okänd. Detta har lett till att patienter både i Sverige och globalt 

genom åren har fått olika behandlingar beroende på vilken hypotes om sjukdomens orsak 

läkarna har stött sig på. 

På grund av den låga förekomsten, möjligheten till spontant tillfrisknande och kanske mer än 

en orsak till sjukdomen är effekten av behandling av IPSH alltid svår att bedöma på en 

enskild klinik där man endast ser ett mindre antal patienter per år. Genom att samla data från 

ett stort antal patienter finns möjlighet att identifiera prognostiska faktorer och effekt av 

behandling.  

Syftet med denna avhandling är att redovisa vilken utredning och behandling patienter med 

IPSH får i Sverige och hur resultaten är vad gäller hörseltillfrisknande. 

Under 2002, var Ramesh Nosrati-Zarenoe med och byggde upp en nationell databas om 

plötslig sensorineural hörselnedsättning (PSH) i Linköping, till vilken hälften av landets 

öronkliniker lovade bidra med data om patienter med PSH.  

Resultat från 400 inrapporterade patienter visar att ”ärftlighet för hörselnedsättning”, ” hög 

ålder” och ”yrsel vid insjuknande” relaterar till sämre chans för tillfrisknande. Detta stämmer 

överens med resultat från tidigare studier. 

Patienter med skada i hörselns mellanregister har bättre chans till tillfrisknande än om basen 

eller diskanten är drabbade. Detta har kunnat visas i tidigare studier och om man tror att 

blodkärlssystemet är drabbat kan en teoretisk förklaring vara, att i fall med två artärer till 

hörselsnäckan (50%), har man en chans till tillfrisknande genom anastomoser. 

40% av patienterna genomgick magnetkameraundersökning eller skiktröntgen och 14% av 

dessa hade patologiska fynd. Blodprover var tagna på 65% och 24% hade patologiska fynd. 

Oavsett vilka patologiska fynd i utredningen var behandlingen av IPSH i Sverige begränsad 

till kortikosteroider eller ingen medicin alls. 26% av patienterna hade ordinerats vila eller 

sjukskrivits. Det fanns ingen skillnad i tillfrisknande mellan de som hade behandlats med 

kortikosteroider och de som inte hade fått någon medicinsk terapi. Emellertid hade de 

patienter som ordinerats vila högre chans till tillfrisknande än de som inte hade ordinerats 

vila. Förr var sängläge eller sjukskrivning standardbehandling för patienter med Idiopatisk 

Plötslig Sensorineural Hörselnedsättning, men detta har nuförtiden blivit mycket ovanligt.  
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För att kunna utvärdera behandlingseffekten av kortikosteroider i den dos som används i 

Sverige idag är det nödvändig med en randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad studie 

med hög ”power”, vilken också för närvarande pågår. 

Avhandlingen ”Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss in Sweden – Diagnostic 

Protocol and Treatment in Relation to Outcome” läggs fram vid licentiatseminariet torsdagen 

den 4 Juni kl 13.15 på Conradsalen, Universitetssjukhuset i Linköping. 


