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En annorlunda dag l 
om tinn 
Det finns - nästan -
lika många teorier 
om tinnitus som 
det finns forskare 
och vetenskaps
man. Den gåtfulla 
sjukdomen pene
trerades vid ett 
symposium i Lund, 
där många teorier 
stöttes och blöttes 
av 1 70-talet enga
gerade deltagare. 
Kan till exempel 
lösningen på gåtan 
om plötslig späd
barnsdöd stå fram 
som ett exempel 
för forskningen? 
D . v.s. att lösningen 
finns mitt framför 
ögonen på oss, 
men vi vill inte ta 
till oss den? 

•••• och har arbetat tillsammans U ........................................ ............. • ... ·· .. · ... · ndertecknad är civilingenjör 

t med specialisttandläkare 
i AssAR BJORNE sedan 1992 

med ett projekt som syftade 
till att hitta en objektiv mätmetod för tin
nitus. Min uppfattning om tinnitus som 
endast ett "öronproblem" har med åren 
ändrats. Under projektet har jag kommit 
att fundera över kunskapsöverföringen 
mellan den erfarenhetsmässiga kliniska 
verksamheten och vetenskapskulturen, 
och vidare hur vetenskapliga resultat se
dan nyttiggörs. 

Denna text är en sammanfattning av mi
na tankar efter symposiet. Texten ska in
te tolkas som någon objektiv samman
fattning eftersom jag själv samarbetat 
med en av föredragshållarna, men kan
ske ändå kan tjäna som inspiration för an-
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dra. Jag har medvetet överdrivit delar av 
innehållet för att tydliggöra vissa kon
traster. 

Föredragen 
Symposiet började med att distriktsord
förande HRF BRUNO WESTERLIND hälsa
de välkommen och berättade om den 
satsning man gjort - att betona behovet 
av forskning runt tinnitus. Man hoppades 
att symposiet skulle bli en bra inledning 
på tinntusåret 1999. då ett antal större in
samlingar skulle göras . 
Den förste föreläsaren var docent STEN 
HARRIS, som beskrev begreppen runt tin
nitus, dess förekomst och historia. 

Därefter höll professor ÅKE FLOCK en 
session om hur hörselorganet fungerar. 
Denna höll sig uteslutande i hörselorga
net och beskrev hörselsnäckan, hårceller, 
nervkopplingar och reglermekanismer. 
Spec läkare KAJSA-MI A HOLGERS tog se
dan över talarstolen och pratade om risk
faktorer för tinnitus. Hennes forskning 
hade studerat andra områden än bara pa
tientens tinnitus , och konstaterat att käns
lomässiga reaktioner, sömnsvårigheter 
och smärta var betydelsefu ll a orsaker till 
hur patienten upplevde sin tinnitus. 

Pantomim 
Pantomimartisten HANNU BööK gjorde 
en inlevelsefull illustration av en läkare 
som råkat ut för en patient vars åkomma 
han inte kunde bota. 
Sista föredraget innan lunch hade speci
alisttandläkare Assar Bjorne. Han berät-










