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Tinnitus definieras som ”en ljud-
upplevelse som inte förorsakats av
en inre eller yttre akustisk källa

och som inte är orsakat av en experimen-
tell elektrisk stimulering” [1]. Tinnitus har
historiskt relaterats till örat, till exempel
påverkan från starka ljud [2], men på sena-
re år har man föreslagit möjligheten att
spänningstillstånd i vissa muskelsystem
skulle kunna ge upphov till tinnitus. 

Färsk forskning
Forskningsresultat kring somatisk, eller
somatosensorisk, tinnitus är relativt färska,
och åtskilliga arbeten som berör samban-
den mellan det sensoriska systemet och
hörselsystemet är djurmodeller [3, 4]. Det
nya forskningsområdet baseras på en inte-

gration av signaler från flera sinnen och
lyckas ofta inbegripa historiska erfarenhe-
ter som inte ”fått plats” i tidigare model-
ler. Problembild och etiologi kan i stora
drag även vara giltig för Ménières sjukdom,
som innefattar episoder av yrsel, hörsel-
nedsättning, lockkänsla och tinnitus [5].
Syftet med denna text är att diskutera möj-
ligheter till behandling av tinnitus och
Ménières sjukdom från ett somatiskt eller
somatosensoriskt perspektiv.

Tinnitus, Ménières sjukdom och
dysfunktion i käkregionen
En tidig rapport om tinnitus relaterad till
funktionsstörningar i käkregionen framla-
des av Costen redan 1934 [6]. En hypotes
diskuterades 1981 där muskelspänning

efter whiplashskada antogs kunna vara käl-
lan till signalen [7] men denna gick inte
att belägga. Rubinstein konstaterade runt
1990 samband mellan tinnitus och dys-
funktion i käkfunktionen [8, 9]. Bjorne
rapporterade 1993 att störningar i bett-
funktionen var vanligare hos patienter
med såväl tinnitus som Ménières sjukdom
[10]. Efterföljande studier visade samband
mellan tinnitus och dysfunktion i käkre-
gionen [11], samt mellan Ménières sjuk-
dom och dysfunktion i nackregionen [12].

Bjorne valde att betrakta tuggapparaten
och nackrosetten som ett integrerat moto-
riskt- och sensoriskt system [13]. Att mus-
kelspänning i käken genererar spänning i
nacken och vise versa finns dokumenterat
i flera arbeten [14-17]. Det finns även rap-
porterat att behandling av dysfunktion i
käkregionen [18] samt muskelspänningar
i hals-/nackregionen kan lindra tinnitus
[19]. Bjornes behandling syftade till att
reducera muskelspänningar, bland annat
genom stresshantering, stabilisering av
bettfunktionen, förebygga och dämpa
reflektorisk aktivitet (tandpressning mm),
hållningsträning, stretching, avslappning

Somatisk tinnitus och Ménières 

sjukdom
— nya metoder för behandling

Forskningsresultat kring somatisk, eller somatosensorisk, tinnitus är
relativt färska. Flera studier har visat ett samband mellan tinnitus och
dysfunktion i käkregionen, samt mellan Ménières sjukdom och dys-
funktion i nackregionen.  I denna artikel diskuterar Johan Hedbrant
möjligheter till behandling av tinnitus och Ménières sjukdom från ett
somatiskt eller somatosensoriskt perspektiv. Artikeln är en fortsättning
på Johan Hedbrants artikel i Medikament nr 1/05.

Dysfunktion och spänningar i käkregionen
och i nackrosetten har i flera svenska studi-
er visat sig ha ett samband med tinnitus och
Ménières sjukdom.
Kejsaren Karl V (detalj). Oljemålning av Tizi-
an.
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med mera. [13]. En stor del av behand-
lingen byggde på patientens medvetenhet
om muskelspänningarna, förståelse för
metoden och ansvar för sin egenvård.

Kostnadseffektiv behandling
Resultaten (se fig) antyder för tinnitus en
latenstid på ca sex månader, förbättringar
under något år, och därefter ett stabilt till-
stånd. Latenstiden antas bero på föränd-
ringsobenägenheten i neuroplastiska för-
ändringar i hörselsystemet (onormala
nervkopplingar p.g.a. förändrad sinnes-
funktion, se Cacace [4, 21, 22], Biggs [23]
och Lockwood [24] för ytterligare diskus-
sion). 

En analys av kostnadseffektiviteten (se
fig) i Bjornes behandling [25] visade att
kostnaden för sjukskrivning minskade från
19 460 kr till 3 420 kr per patient och år
(från 26,9 till 4,7 dagar per patient och år).
Behandlingskostnaden var 7 275 kr per
patient, huvudsakligen förlagd till första
året. Överskottet av behandlingen under
de tre åren blev ca 40 000 kr per patient,
ca 5 gånger insatsen. Antaget att patienten
behåller samma besvärsfrihet de i genom-
snitt 20 åren fram till sin ålderspension blir
överskottet 208 000 kr (5% diskonte-

ringsränta). Samhället får då tillbaka ca 28
gånger insatsen. Med en grov uppskatt-
ning att ca 5 000 patienter idag är sjuk-
skrivna för Ménières sjukdom har meto-
den ett värde av mellan 200 miljoner och
1 miljard endast beräknad på denna diag-
nos.

Selektion av patientmaterialet
Då tinnitus och Ménières sjukdom normalt
inte ingår i en tandläkares specialistområde
utreddes behandlingsverksamheten av soci-
alstyrelsen [26]. Man konstaterade att Bjor-
ne behandlade patienter med svåra och ofta
långvariga symptom, som hade genomgått
omfattande medicinska utredningar och
behandlingar utan bestående symptomlin-
dring. Otologiska diagnoser ställdes inte av
Bjorne utan av öron-, näsa-, halskliniker i
södra Sverige. Patienter remitterades även
av neurologer, smärtmottagningar, all-
mänläkare och tandläkare.

Med dessa patienter uppnådde Bjorne
behandlingsresultat likvärdiga de som
uppnåtts med andra behandlingar på, får
man förmoda, patientmaterial mindre
selekterade mot svåra och långvariga symp-
tom. Utredaren fastslog emellertid att
resultatet inte berodde på en specifik tera-

“

Figur. Förändringar i intensitet av vissa symptom vid behandling. Bjorne A, Agerberg G. Symptom relief after tre-
atment… J Craniomandibular Practice 2003; 21(1); 50-60.) samt förändringar sjukskrivning och kostnad vid
behandling. (Bjorne A, Agerberg G. Reduction in Sick Leave and Costs to Society… J Craniomandibular Practice
2003; 21(2): 136-143.

En analys av kost-
nadseffektiviteten i
Bjornes behandling
[25] visade att kost-
naden för sjukskriv-
ning minskade från
19 460 kr till 3 420 kr
per patient och år
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peutisk verkan av behandlingarna, utan
det ”torde stå helt klart” att omhänderta-
gandet var en mycket starkt bidragande
orsak till resultaten. Det klarlades inte i
utredningen i vad de olika specialiteter
som tidigare utrett Bjornes patienter med
svåra och långvariga symptom egentligen
ägnat sig åt.

Traditionell behandling av 
Ménières sjukdom.  
Vid en genomgång 1977 konstaterade
Torok att Ménières sjukdom har okänd
orsak trots alla studier som gjorts sedan
1930-talet [27]. Behandlingarna visade
framgång i 60–80 procent av fallen. I en
efterföljande sammanställning av 118 stu-
dier mellan 1978 och 1995 [28] konstate-
rade Claes att kunskapsläget inte förän-
drats nämnvärt, utom beträffande
behandling med Gentamicin (förstör
funktionen i balansorganet på kemisk
väg). Framgången var även i dessa studier
60–90 procent, men det konstaterades att
ingen studie av gentamicinbehandling för
Ménières sjukdom var dubbelblind. Meto-
den verkade ospecifik för Ménières sjuk-
dom, den resulterade inte i någon förbätt-
rad hörsel utan snarare i en försämring av
hörseln i 20–30 proecent av fallen.

En omfattande genomgång 2003 av alla
gentamicinstudier publicerade i Medline,
Embase and Cochrane Central Register of
Controlled Trials visade att behandlingen
av yrsel var framgångsrik i 89 procent
(73–100%) av patienterna [29]. Hörsel-
nedsättningen var 26 procent (0–90%).
Upplevd förbättring av tinnitus noterades
hos 57 procent (0–82%) av patienterna.
Man noterade att det sannolikt fanns en
bias i rapporterna och efterlyste en pro-
spektiv, randomiserad, dubbelblind, pla-
cebokontrollerad studie för säkrare resul-
tat. En sådan studie publicerades 2004
[30], där Gentamicin visat sig signifikant
minska yrselanfallen även om en placebo-
effekt samtidigt observerades. Någon hör-
selnedsättning noterades inte i försöks-
gruppen, dock i någon mån i kontroll-
gruppen.

Förutom kemisk destruktion av balans-
organet har traditionella metoder ofta
byggt på kirurgiska ingrepp, till exempel
delning av balansnerven eller avlägsnande
av balansorganet [27, 28]. En studie från
2003 finns där man skurit av muskelfäste-
na till Tensor Tympani och Stapedius [31].
Ingreppen har ofta minskat yrselanfallen,
men orsakat nedsatt balans, nedsatt hörsel
eller oförmåga att orientera sig. Ofta dis-

kuteras inte alla symptom eller negativa
bieffekter fullt ut.

Skapa lugn i hjärnstammens 
informationsflöden  
Gemensamt för åtskilliga traditionella
metoder att behandla Ménières sjukdom är
att de direkt eller indirekt minskar ett sig-
nalflöde in till vissa vestibularis- eller trige-
minuskärnor. I ljuset av denna insikt förstås
bättre mekanismen för en behandlingsstra-
tegi som syftar till att minska muskelspän-
ningar i käk- och nackregionen – den syf-
tar till att minska överbelastningen från sig-
naler i hjärnstammen genom att minska
reflektoriska aktiviteter i vissa muskler, eller
statiska spänningssignaler från receptorer i
musklerna. En sådan behandlingsstrategi
påverkar alltså inte signalflöden som är
nödvändiga för hörsel- eller balanssyste-
mets funktion, utan syftar endast till att
återställa ett normaltillstånd i störda mus-
kler och därmed minska oönskade signal-
flöden i hjärnstammens kopplingsstatio-
ner. Av den anledningen uppstår inga
biverkningar i form av nedsatta eller för-
störda sinnesfunktioner.

Samtliga patienter i Bjornes studier
[10-13, 25] hade Ménières sjukdom och
var inte nödvändigtvis typiska tinnituspa-
tienter. Det finns dock stöd för att tinni-
tus och Ménières sjukdom har likartade

orsaker; en sensorisk överbelastning som
via hjärnstammen påverkar cochleära
blodkärl [32–35] (jfr endolymfatisk
hydrops), eller påverkar systemen som
inbegriper vestibularisorganet och mus-
kler i ögonregionen [36, 37] (jfr nystag-
mus – ofrivilliga ögonrörelser – och yrsel). 

Behandling av muskelspänning i
trigeminussystemet
Bjornes behandlingsresultat för tinnitus-
symptomet i behandlingsstudien [13]
uppges vara representativa för patientma-
terialet i stort (Personlig kommunikation
med Assar Bjorne, 2004). Bjorne och
medarbetare har fram till 2004 behandlat
ca 3 000 patienter för dysfunktion i käk-
/nackregionen. I storleksordningen 1 500
patienter har haft tinnitus som första-
handssymptom, ca 1 000 yrsel, ca 500
Ménières sjukdom och någon procent har
haft smärta som förstahandssymptom. I
materialet ingår 200 patienter med whi-
plashskada (Whiplash Associated Disor-
der) som remissorsak.

Sambanden mellan tinnitus och dys-
funktion i käkregionen har visat sig starka.
Ca 75 procent av Bjornes patienter får en
god varaktig tinnituslindring, där 25 pro-
cent blir helt befriade och 50 procent blir
lindrade till en nivå som inte ger obehag.
Dessa patienter visar sig också ha fått en
god lindring av sin dysfunktion. Återstå-
ende 25 procent med kvarstående tinnitus
har även en kvarstående dysfunktion.
Metodens begränsning tycks alltså inte lig-
ga i en svag koppling mellan dysfunktion
och tinnitus, utan i den kliniska utma-
ningen att reducera dysfunktionen. Av ca
3 000 patienter är det kanske något tiotal
som har låga dysfunktionspoäng men ändå
tinnitus. Förklaringen tycks här ligga i att
dysfunktionen är begränsad till en visst
område, medan metoden att bedöma dys-
funktionen [38] inbegriper fler kriterier.

Tinnitus som bullerskada har bland
Bjornes patienter samma särdrag och prog-
nos som annan tinnitus. Dysfunktion eller
muskelspänning i käk/nackregionen finns
ofta som bakgrundsfynd. För till exempel
musiker är detta inte helt förvånade då tek-
niken vid utövandet beaktas (exempelvis
stråk- eller blåsinstrument engagerar käke,
mun, hals, nacke, axlar och övre rygg).
Tveklöst utlöser starka ljud ofta tinnitus,
men den nya fråga som öppnar sig är hur
perifer muskelspänning förhåller sig till det
system som anpassar örat till rådande ljud-
miljö. En vidgad syn på tinnitus bör där-
för omfatta mellanörats muskler och

“Sambanden mellan
tinnitus och dysfunk-
tion i käkregionen har
visat sig starka. Ca 75
procent av Bjornes
patienter får en god
varaktig tinnituslind-
ring, där 25 procent
blir helt befriade och
50 procent blir lindra-
de till en nivå som inte
ger obehag. 
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innervering av trigeminus. Häri kan ligga
en förklaring till anekdotiska berättelser
om tinnitus som förändrats vid flygresor,
eller rapporter att tryckbehandling för tin-
nitus och Ménières sjukdom ibland varit
framgångsrik [39-42]. Måhända har det
förekommit en ”stretching” av mellanörats
muskler genom lufttryckets påverkan på
trumhinnan som haft gynnsam effekt.

Någon audiometrisk uppföljning av
hörselparametrar har inte gjorts i Bjornes
verksamhet, annat än vad som fångats upp
i intervju. Patientens beskrivning av sin tin-
nitus kan ge vägledning om lokalisation av
dysfunktion och muskelspänningar, vilket
ger indikativt stöd vid behandlingen. Det
är väl känt att mönster finns i somatosen-
sorisk symptombild och tinnituskarakte-
ristik [43]. Kanske kan man även förvänta
skillnader i resultat mellan olika audiome-
triska metoder (t.ex. otoakustisk emission
resp tonaudiometri) beroende på var i sig-
nalvägen tinnitusmodulationen sker.

Tvärvetenskaplig ansats
Vårt samhälle har delat upp människan i
Kroppen, Själen och Tänderna. Somatisk

tinnitus och Ménières sjukdom hamnar
mitt emellan alla tre. Den somatiska sjuk-
vården äger diagnoserna. Tandvården skul-
le kunna berika behandlingsstrategierna.
Orsaker till muskelspänningar och stress
såväl som följder av tinnitus och Ménières
sjukdom är ofta av psykologisk art. Kost-
naderna för tinnitusbehandlingen uppstår
hos sjukvården alternativt tandvården.
Dessa har olika försäkringssystem, och
övergripande beslut för dessa tas först på
departementsnivå. Överskotten av en god
behandling uppstår i försäkringskassan,
vilken sedan en tid har delat huvudman-
naskap mellan socialdepartementet och
näringsdepartementet.

Förslag om en bredare ansats vid omhän-
dertagandet och multidisciplinär utredning
av patienterna [44, 45] framstår som syn-
nerligen beaktansvärda. Nya vägar för före-
byggande folkhälsoinsatser öppnar sig. Ett
tvärvetenskapligt upplägg i den vetenskap-
liga forskningen skulle sannolikt på myck-
et kort tid skapa helt nya kunskapsfält. Bätt-
re administrativ och politisk samordning är
önskvärd kring tinnitus och Ménières sjuk-
dom, med syfte att samla in och organisera

kunskap kring behandlingsmetoder, fram-
gångsmått och kostnader för att bättre tyd-
liggöra och optimera ekonomiska flöden.
Kanhända skulle även ett ökat patientinfly-
tande över hälso- och sjukvårdstjänster gyn-
na behandlingen av patienter med tinnitus
och Ménières sjukdom.

Johan Hedbrant
Forskningsingenjör vid

Linköpings universitet

johhe@ikp.liu.se
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 Deklaration av potentiella bindningar eller jävsförhållanden. 
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