Tinnitus og komorbiditet
1. Bakgrunn
Tinnitus, eller øresus, er en hyppig forekommende helseplage i befolkningen, og defineres som en
oppfattelse av lyd uten ytre sansepåvirkning. I ulike studier internasjonalt har man funnet at mellom 815% av alle voksne har tinnitus, litt etter hvordan man definerer hva som skal telle med i forhold til
varighet, hyppighet, eller opplevd plage [1, 2]. Tinnitus forekommer i alle aldersgrupper, men
prevalensen øker med økende alder [1, 3]. Med en stadig mer aldrende befolkning, må man forvente at
andelen med tinnitus og hørselsrelaterte problemer vil stige i årene fremover [4]. WHO har estimert at
hørselsproblemer vil være blant de 10 viktigste grunnene til tapte friske leveår i høy- og
middelinntektsland innen 2030 [5].
De fleste vil kunne oppleve tinnitus sporadisk, for eksempel etter å ha hørt på høy musikk. Men for at
det skal kunne regnes som en helseplage, må lyden oppleves regelmessig og varig over tid. Lyden kan
ha svært ulik karakter fra pipetone til buldring, den kan høres i ett eller begge ører, eller som fra inne i
hodet et sted. Tinnitus opptrer hyppig sammen med hørselstap, men forekommer også hos personer
med normal hørsel [6].
Tinnitus er en helseplage med stor variasjon både i hvordan den arter seg, og hvordan den innvirker på
livet. Man vet at tinnitus kan ha stor innvirkning på livskvalitet og psykisk helse. Mens noen lærer seg
å leve med tinnitus, blir tilstanden for andre invalidiserende [7]. Til tross for høy forekomst, har man
fortsatt begrenset kunnskap om både etiologi, komorbiditet, og konsekvenser for samfunnsdeltakelse.
1.1. Tinnitus og sammenheng med andre helseutfordringer
Man har funnet en sammenheng mellom tinnitus og ulike andre helseplager og utfordringer som
hodepine/migrene, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, redusert taleforståelighet, og forskjellige
slags psykosomatiske, emosjonelle og mellommenneskelige problemer [8, 9]. Enkeltstudier har også
funnet sammenheng med store folkehelseutfordringer som hypertensjon og hjerte-karsykdom, diabetes
og høy BMI [10-12]. Men kunnskapen om tinnitus og komorbiditet er fragmentert, og kommer for det
meste fra små kliniske studier av pasienter som kommer til behandling. Resultatene kan ikke
nødvendigvis overføres til alle som har tinnitus, siden mange med tinnitus aldri oppsøker spesialisert
medisinsk hjelp [13]. Det er funnet systematiske psykologiske forskjeller mellom de som oppsøker
medisinsk hjelp for tinnitus og de som ikke gjør det [14, 15]. I kliniske studier har man blant annet
funnet høy prevalens av angst (29-49%) og depresjon (33-74%) [16-20], mens vi fant en mer moderat
sammenheng mellom tinnitus og psykisk helse i et stort generelt befolkningsutvalg [21].
Man har ikke funnet en klar sammenheng mellom psykoakustiske mål på lydstyrke, og hvor plagsom
lyden oppleves [22, 23]. En årsak til det kan være personlighetsforskjeller i mestring [24-26], og
forskjeller i følsomhet for lyd [21]. Hva som er årsak og hva som er virkning er ikke klart for mange
av sammenhengene med andre helseutfall. Uavhengig av årsak-virkning, vil det kunne være slik at
sameksistens av flere helseproblemer og opplevde livsbyrder gir mindre ressurser til å mestre hver
enkelt av dem [27]. Sammenhengen mellom opplevd alvorlighetsgrad av tinnitus, sårbarhetsfaktorer,
komorbiditet og multimorbiditet er ikke klar. Det er en mangel på studier på befolkningsnivå som i
større grad ser faktorene i sammenheng og undersøker mønstre i komorbiditet (psykisk og somatisk)
og mulige underliggende sårbarhetsfaktorer, og hvordan disse henger sammen med opplevd
alvorlighetsgrad av tinnitus, og også med bruk av helsetjenesten.
1.2. Tinnitus, opplevd plage, stress og stressrelatert sykdom
Stress kan være en risikofaktor for tinnitus [28, 29], men tinnitus vil også i seg selv kunne være en
kronisk stressor [29]. En «ond sirkel» er mulig her, med et vedvarende høyt stressnivå som resultat.
Det er derfor rimelig å anta at tinnitus kan være forbundet med forhøyet forekomst av stressrelatert
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sykdom, både som risikofaktor og som konsekvens. En nasjonal registerbasert studie fra Sverige fant
at uførhet som skyldtes audiologiske diagnoser var positivt assosiert med død som skyldtes
sirkulatoriske årsaker, men ikke med generell dødelighet [30].
Støy fra ytre kilder betraktes som en stressor, og det er antatt at støyplage kan føre til stressrelatert
sykdom gjennom fysiologiske stressmekanismer [31]. I de senere årene har det kommet økende støtte
for en sammenheng mellom støyeksponering og økt risiko for hjerte-karsykdom [32-34]. Selv om
kilden til støyen er ulik, er tinnitus et opplevd lydfenomen med mange likhetstrekk i reaksjoner,
mestring og plager med det man finner ved eksponering for ytre lydkilder som transportstøy, og man
finner på liknende vis store individuelle variasjoner i støyplage ved en gitt eksponering [35]. Det har
vært antydet at mulige konsekvenser for helse kan være mer relatert til støyplage eller andre mål på
subjektiv oppfattelse av støy enn det objektive målet på støyeksponering [36-38]. Parallelt til dette fant
vi at sammenhengen mellom tinnitus og psykisk helse også synes å være mindre relatert til
symptomnivået enn til individets subjektive reaksjoner på symptomene [21]. I en studie av
sammenheng mellom tinnitus og stressrelatert sykdom, vil det derfor være interessant å undersøke
betydning av plagegrad versus symptomnivå for styrken på sammenhengen. Dette vil kunne gi
grunnlag for bedre forståelse av mulige tilgrunnliggende mekanismer og sårbarhetsfaktorer, selv om
longitudinelle undersøkelser er nødvendig for å skille mellom årsak og virkning.
En ny stor dansk befolkningsstudie har undersøkt parvis komorbiditet mellom en rekke ulike
sykdommer og tilstander, deriblant tinnitus [39]. I denne studien fant man at personer med tinnitus
ikke hadde høyere risiko for noen av de andre 16 helsetilstandene enn den generelle befolkning.
Helsetilstandene inkluderte blant annet diabetes, hypertensjon, hjerteinfarkt, angina pectoris, slag,
migrene eller kronisk hodepine, og psykiske lidelser. Imidlertid hadde denne studien kun et veldig
grovt mål på om deltakerne hadde tinnitus eller ikke, og målte hverken symptomintensitet eller
plagegrad. Analysene var kun justert for alder og kjønn, og mer komplekse mønstre av sameksistens
mellom sykdommer og tilstander ble ikke studert.
Vi har ikke funnet noen tidligere generell befolkningsundersøkelse som har undersøkt betydning av
symptomintensitet og plagegrad av tinnitus for komorbiditet med hjerte-karsykdom, eller annen
stressrelatert sykdom.
1.3. Smertefølsomhet, kronisk smerte og tinnitus; generalisert overfølsomhet for stimuli?
En annen tilstand med mange likhetstrekk med tinnitus er kronisk smerte. Likhetstrekk fins blant annet
i det kroniske forløpet, tilstandenes subjektive karakter, lav effektivitet knyttet til konvensjonell
behandling, og i psykologisk pasientprofil. Teorier er blitt fremsatt om at tinnitus og kronisk smerte
deler noen felles underliggende årsaker [40-44]. En mulig hypotese er at komorbiditet mellom kronisk
smerte og tinnitus skyldes en generalisert overfølsomhet for stimuli. Dersom dette stemmer, vil en
vente å finne høyere smertefølsomhet hos tinnituspasienter. Ut i fra likhetstrekkene og teoriene om
årsaker som er fremsatt, vil det være interessant å få kunnskap om personer som er plaget av tinnitus
også er mer følsomme for smerte, og om tinnitus forekommer hyppigere blant de som også har
kroniske smerter enn i resten av befolkningen. Årsaksmekanismene er bedre kjent for smerte enn for
tinnitus, og kunnskap om sammenheng med smerte vil kunne bidra til en bedre forståelse av
underliggende årsaksmekanismer og sårbarhetsfaktorer når det gjelder tinnitus.
Det fins imidlertid svært få empiriske studier som har undersøkt sammenhenger mellom tinnitus og
kronisk smerte eller smertefølsomhet. En studie som undersøkte forekomst av tinnitus i et lite utvalg
av kroniske smertepasienter (n=72) fant at over halvparten rapporterte tinnitus [45]. En
spørreskjemaundersøkelse som inkluderte pasientmedlemmer av det tyske tinnitusforbundet (n=4705),
fant den høyeste forekomsten av kroniske smerter blant de med høyest rapportert plagegrad av tinnitus
[23]. En liknende, men svakere sammenheng ble funnet med opplevd lydstyrke av tinnitus.
Resultatene er imidlertid ikke nødvendigvis representative for bredden blant personer med tinnitus, og
studien baserer seg kun på selvrapport, noe som gir en mulighet for spuriøse sammenhenger gjennom
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svarstil. Man bør også ta hensyn til medikamentbruk i studier av sammenheng mellom tinnitus og
smerte, da visse typer medikamenter kan gi tinnitus [46].
1.4. Tinnitus, mestring av arbeidet, sykemeldinger og bruk av helsetjenesten
Det finnes svært få studier av sammenheng mellom tinnitus, mestring av arbeidet og sykefravær på
befolkningsnivå [47]. Tre relativt nye svenske studier har benyttet nasjonale registerdata til å
undersøke sammenhenger mellom audiologiske diagnoser, inkludert tinnitus, sykefravær og uførhet,
og også dødelighet [30, 48, 49]. Friberg m.fl. [49] fant et relativt beskjedent antall sykemeldinger på
grunn av audiologiske diagnoser i befolkningen, men til gjengjeld tenderte de mot å være langvarige.
De fant også forhøyet risiko for uførhet blant personer med sykefravær som skyldtes audiologiske
diagnoser sammenlignet med personer med andre grunner til sykemelding. Siden dette var rene
registerbaserte studier, kunne de imidlertid ikke gå i dybden på sårbarhetsfaktorer, og undergrupper
med spesiell risiko.
For å få en bedre forståelse av hva som skiller de som mestrer sin tinnitus, og de den blir
invalidiserende for, ville det være nyttig å undersøke nærmere hvilken betydning samspill mellom
symptomintensitet, plagegrad av tinnitus og komorbiditet har for tinnituspasienters bruk av og
behandling i helsetjenesten. Vi har ikke funnet noen større befolkningsstudie som har undersøkt disse
faktorene i sammenheng.
2. Problemstillinger
Hovedhensikten med studien er å undersøke komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning. Vi
vil spesielt undersøke sammenheng med hjerte-karsykdom og smerte. Videre vil vi undersøke hvordan
henholdsvis symptomintensitet og plagegrad av tinnitus henger sammen med generell helsesituasjon,
mestring av arbeidet og bruk av helsetjenesten.
1. Sammenheng mellom tinnitus og hjerte- kar sykdom i befolkningen?
Er det en sammenheng i forekomst mellom tinnitus og hjerte-karsykdom i befolkningen? Det vil
si; forekommer tinnitus hyppigere blant personer med hjerte-karsykdom enn i den generelle
befolkning, og vice versa? Er en eventuell sammenheng mellom tinnitus og hjerte-karsykdom
betinget av symptomnivå og plagegrad av tinnitus? Hvis sammenheng med symptomnivå og
plagegrad: Er det i tilfelle symptomnivået eller plagegraden som er sterkest relatert til
komorbiditet med hjerte-karsykdom?
2. Sammenheng mellom tinnitus, smertefølsomhet og kroniske smerter?
Er det en sammenheng mellom forekomst, symptomintensitet og plagegrad av tinnitus og
smertefølsomhet i den generelle befolkning? Kan det videre påvises en sammenheng mellom
kroniske smertetilstander og tinnitus? Kan denne sammenhengen forklares av medikamentbruk,
eller er den uavhengig av inntak av medikamenter?
3. Sammenheng mellom tinnitus, komorbiditet og mestring av arbeidet?
Er det en sammenheng mellom tinnitus og mestring av arbeidet (målt som selvrapportert
mestring)? I hvilken grad har mestring av arbeidet sammenheng med symptomintensitet,
plagegrad av tinnitus og komorbiditet? Er det videre en høyere forekomst av sykemeldinger blant
personer med tinnitus enn i den generelle befolkning, uavhengig av spesifikk grunn til
sykemeldingen? Hvilken sammenheng er det mellom tinnitus symptomintensitet, plagegrad,
komorbiditet og bruk av sykemelding blant personer med tinnitus?
4. Sammenheng mellom tinnitus symptomintensitet, plagegrad, ko- og multimorbiditet og bruk av
helsetjenesten?
Hvilken sammenheng er det mellom tinnitus symptomintensitet, plagegrad, ko- og multimorbiditet
og bruk av helsetjenesten? Kan det identifiseres systematiske forskjeller eller mønstre i hyppighet
av legebesøk, typer av andre diagnoser og symptomer, og bruk av spesialist (uavhengig av
årsaker) blant personer med tinnitus, etter symptomintensitet og plagegrad?
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Innenfor de tematiske rammene for problemstillingene vil det nøyaktige valget av variabler og oppsett
for analyse gjøres av stipendiaten, i samråd med brukere, veiledere og øvrige prosjektgruppe.
3. Metode
3.1. Datamaterialet
Studien vil benytte data fra helseundersøkelsen i Tromsø, Tromsø 7, koblet med data fra KUHRregisteret (kontroll og utbetaling av helserefusjoner).
3.1.1. Tromsøundersøkelsen
Helseundersøkelsen i Tromsø er en befolkningsundersøkelse som er unik i sitt omfang og oppslutning,
og er verdens største longitudinelle folkehelseundersøkelse, med syv runder med datainnsamling siden
oppstarten i 1974 [50]. Tromsøundersøkelsen gjennomføres ved UiT - Norges arktiske universitet, i
samarbeid med Folkehelseinstituttet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Tromsø kommune.
Prosjektet det her søkes om finansiering til vil benytte data fra den syvende Tromsøundersøkelsen,
hvor datainnsamling har pågått siden mars 2015 og vil være ferdig i oktober i år. Hovedhensikten med
Tromsøundersøkelsen var i oppstarten å finne årsakene til høy dødelighet av hjerte- og karsykdommer,
og å utvikle metoder for forebygging. Hjerte-karsykdom er fortsatt en sentral tematikk i
Tromsøundersøkelsen, men i tillegg er senere runder av Tromsøundersøkelsen utvidet til å omfatte et
mangfold av ulike folkehelseutfordringer [50]. Tromsø 7 rommer mer enn 50 ulike delprosjekter på
forekomst, forebygging og behandling av ulike folkehelseproblemer, blant annet: diabetes, kreft,
aldring og demens, risikofaktorer for sykdom, kronisk smerte, muskel- og skjelettplager, effekt og
bivirkninger av legemiddelbruk, mental helse og søvnplager. Spørsmål om tinnitus inngår i
delprosjektet «Støy, sårbarhet og helseeffekter av støy», ledet av prosjektleder for det her omsøkte
prosjektet. Bredden i temaer som inngår i Tromsø 7 gir unike muligheter til å utforske tverrfaglige
problemstillinger, ko- og mulitmorbiditet.
3.1.1.1. Prosedyre, datainnsamling, Tromsø 7
Alle innbyggere fra 40 år og oppover som var bosatt i Tromsø kommune per 1. januar 2015 inviteres
til deltakelse i Tromsø 7 (33 400 personer). Det sendes ut invitasjoner i form av brev med jevne
mellomrom i datainnsamlingsperioden. Til nå har om lag 16 000 personer deltatt i Tromsø 7. Det er
for tidlig å si hva som blir deltakerprosent, men oppslutningen ved tidligere runder av
Tromsøundersøkelsen har vært fra 66 – 79%.
Tromsø 7 består av to spørreskjemaer, i tillegg til omfattende helseundersøkelser. Det første
spørreskjemaet (Q1) sendes ut sammen med invitasjonsbrevet. Det andre spørreskjemaet (Q2) er det
gitt en lenke til i invitasjonsbrevet, og dette fylles ut elektronisk før oppmøte til helseundersøkelsen.
Dersom Q2 ikke er fylt ut når deltakeren møter til helseundersøkelsen, fylles det ut ved oppmøte før
videre undersøkelser. Spørsmål om tinnitus er inkludert i Q2. Helseundersøkelsen inneholder en rekke
biologiske prøver, og relevant for denne studien; blant annet måling av blodtrykk og testing av
smertefølsomhet som alle deltakere gjennomgår.
3.1.2. KUHR-registeret
KUHR-registeret ble etablert i 2004, eies av Helsedirektoratet, og driftes NAV [51]. Formålet med
registeret er kontroll og utbetaling av helserefusjon. KUHR-registeret oppdateres fortløpende. Leger,
psykologer, poliklinikker og apotek plikter å sende inn refusjonskrav to ganger hver måned. Det er
angitt fødselsnummer for nærmere 100% av pasientene disse regningene gjelder. Andre
behandlingsområder som fysioterapeuter har ikke samme tidskrav, men fordi de må sende inn krav for
å få refusjon, er registeret nær komplett også for disse. Registeret inneholder blant annet opplysninger
om type behandler, diagnose og type behandling og henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Man kan
søke datautlevering til forskning basert på REK-godkjent prosjekt.
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3.2. Variabler
Tinnitus: Følgende spørsmål om tinnitus er inkludert i Tromsø 7: «Har du i løpet av de siste 12
måneder hatt øresus i perioder som varer lenger enn 5 minutter?» (Ja/nei). Dette er en standardisert
spørsmålstilling, som er i bruk internasjonalt for å måle tilstedeværelse av mer enn tilfeldig øresus
[52]. «Hvor ofte har du øresus?» (Sjeldnere enn hver uke/hver uke, men ikke hver dag/hver dag, men
ikke hele tiden/nesten alltid). «Hvor lenge varer vanligvis periodene med øresus?» (Noen få
minutter/10 minutter til 1 time/lenger enn 1 time). De to siste spørsmålene tilsvarer spørsmål inkludert
i Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT Hørsel), og måler symptomintensitet [21].
Plagegrad ble målt med spørsmålet: «Noen bryr seg ikke om lyden, for andre oppleves det svært
plagsomt å ha øresus. Angi hvor plaget du er av øresusen med et tall mellom 0 og 10, der 0 er ingen
plager og 10 er verst tenkelige plager.» Denne spørsmålstillingen tilsvarer spørsmål som har vært
brukt til å måle plagegrad av smerter i Tromsøundersøkelsen.
Hjerte-karsykdom: Tromsøundersøkelsen inneholder omfattende og gode data på hjerte-karsykdom. I
tillegg til selvrapport av ulike diagnoser, har man også data fra helseundersøkelsen som for eksempel
måling av blodtrykk, og man har et eget hjerte-kar register som følger opp deltakerne over tid. I tillegg
har man målt BMI, som er en sentral risikofaktor for mange sykdommer inkludert hjerte-karsykdom.
Smertefølsomhet: Alle deltakere i Tromsø 7 testes med en standardisert eksperimentell
smerteprotokoll, som inkluderer mål på to typer smerte, samt tester på smerteinhibisjon. Det anvendes
«cuff-pressure algometry» [53], som gir en gradvis økende trykksmerte til leggmuskelen. Kontinuerlig
måling av smerte gjøres med elektronisk Visuell Analog Skala (VAS) og smertetoleranse (maksimalt
trykk deltaker holder ut) registreres. Det gjennomføres først en test som adaptasjon, deretter en test på
hvert bein. Deretter gjennomføres «cold-pressor test» som består i at deltaker holder hånden i
sirkulerende kaldt vann (3 grader celsius) i opptil 2 minutter [54]. VAS registreres kontinuerlig og
toleransetid registreres. Til slutt gjentas trykk stimulus som tidligere. Normalt vil «cold-pressor test»
aktivere smertedempende mekanismer, og hvor effektive disse er måles som differansen mellom
smertemåling for trykkstimulus før vs. etter cold-pressor i det som er kjent som et «conditioned pain
modulation» paradigme [55].
Kronisk smerte: måles primært ved bruk av et digitalt smertekart der deltaker merker av områder på
kroppen hvor de har hatt smerter de siste fire ukene. Kartet er utviklet til studien og gjennomgår
validering ved smerteklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Kroppskartet er svært detaljert og følger
nevroanatomiske inndelinger der dette er mest aktuelt. Det brukes også validerte spørreskjemaer for
mer spesifikke tilstander, herunder Rome-III skjema irritabel tarm syndrom (theromefoundation.org)
og skjema for hodepiner [56]. Variabler fra alle deler av smerteundersøkelsen er aktuelle å bruke
(smerteeksperiment, kroppskart og intervju).
Medikamentbruk: Tromsø 7, Q1 og Q2, inneholder en rekke svært detaljerte spørsmål om
medisinbruk, både hva gjelder type medisiner, spesifikt navn på medisiner, doser, hyppighet og
varighet i bruk. Denne informasjonen vil brukes til å kontrollere for medikamentbruk i analysene.
Mestring av arbeidet og sykemelding: Q2 i Tromsø 7 inneholder følgende spørsmål om mestring av
arbeidet: «På en skala fra 0 til 10, hvordan vil du beskrive din arbeidsprestasjon siste 7 dager» (skala
fra 0-10, fra svært dårlig til svært god). Skjemaet inneholder også spørsmål om man er sykemeldt
(eller annen grunn til å være ute av arbeid), og hvis ja: hvor lenge man har vært sykemeldt. I tillegg vil
vi bruke data på legeerklæringer fra KUHR-registeret.
Bruk av helsetjenesten: Vi vil søke om data fra KUHR-registeret på type behandler, diagnoser,
behandling og henvisninger til spesialist for alle deltakerne i Tromsø 7 for tidsrommet fra de ble
inkludert i Tromsøundersøkelsen og ett år frem i tid, hvilket for de sist inkluderte vil si frem til høsten
2017. Oppfølgingstiden er valgt i forhold til tidsrammene for prosjektet, og bruk av KUHR-data vil
inngå i doktorgradsstipendiatens to siste artikler til avhandlingen.
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Kovariater: Kovariater vil bli valgt som beskrevet under «Analyser». Datamaterialet setter samlet sett
få begrensninger på hva det er mulig å kontrollere for. Aktuelle kovariater vil for eksempel være
helsebekymring, støysensitivitet, medikamentbruk og andre risikofaktorer, og sosioøkonomiske
variabler som yrke, inntekt og utdanning.
3.3. Analyser
Det vil bli benyttet standard multivariate teknikker, dvs. lineær og logistisk regresjonsanalyse og
variansanalyse. Faktoranalyse og clusteranalyse er også aktuelle teknikker, for å se på mønstre i
sammenhenger mellom ulike faktorer og bruk av helsetjenesten. De fleste analysene vil bli utført både
på totalmaterialet og separat for ulike aldersgrupper og for hvert kjønn, og vil inneholde kontroll for
viktige kovariater. Valg av kovariater for hver analyse vil bli basert på en grundig gjennomgang av
litteraturen. For problemstillinger som undersøker samvariasjon, hvor årsak-virkning kan gå begge
veger, eller være selvforsterkende «onde sirkler», er ikke kausale grafer godt egnet, men der det er
mest relevant vil vi også bruke «Direct Acyclic Graphs» [57] for en ytterligere systematisert
tilnærming til valg av potensielle konfundere.
3.3.1. Statistisk styrke
Stor utvalgsstørrelse kombinert med høy forekomst av tinnitus i befolkningen tilsier en stor statistisk
styrke, også til å foreta analyser stratifisert på kjønn og ulike aldersgrupper. Dette gjelder også for
sammenhengen med hjerte-karsykdom og kronisk smerte som begge er hyppig forekommende i
befolkningen. Analysen av mønstre av ulike faktorer og bruk av helsetjenesten vil begrenses til
faktorer av en viss størrelse, som også er de som vil være mest interessante.
4. Etiske overveielser
Tromsøundersøkelsen har konsesjon fra Datatilsynet og har fått tilråding fra Regional komite for
medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge. Vi vil søke REK om godkjenning av prosjektet, inklusive
kobling, med informasjon om de spesifikke variablene som skal inngå i den totale datafilen. Når
godkjenning foreligger, vil vi søke Tromsøundersøkelsen og Helsedirektoratet om utlevering av data.
Ingen personidentifiserbare data fra Tromsøundersøkelsen eller KUHR-registeret vil bli overlevert til
forskergruppen. Kobling mellom KUHR-data og data fra Tromsø 7 vil bli foretatt av administrasjonen
av Tromsøundersøkelsen, og koblingsnøkkel oppbevares der.
5. Prosjektgruppen
Forskningsprosjektet vil utgå fra Folkehelseinstituttet (FHI), som har lang erfaring med å tilrettelegge
for og veilede doktorgradsstipendiater. FHI vil gjøre dette i nært samarbeid med UiT Norges arktiske
universitet og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Prosjektet representerer videre et samarbeid på
tvers av to områder og avdelinger ved FHI, avdeling for luft og støy ved område for smittevern, miljø
og helse (prosjektleder), og avdeling for aldring og helse ved område for psykisk og fysisk helse.
Prosjektgruppen er satt sammen slik at deltakernes ekspertområder utfyller hverandre på en gunstig
måte for prosjektet: Hovedveileder og prosjektleder er PhD Norun Hjertager Krog. Hun er
seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og har en faglig bakgrunn innen sosiologi, støyepidemiologi og
hørselsepidemiologi. Hun har vært post doc på et prosjekt om hørselstap, tinnitus og psykisk helse.
Biveileder er dr. philos Bo Engdahl som er konstituert avdelingsdirektør for avdeling for aldring og
helse, og har audiologisk og teknisk bakgrunn med lang erfaring som hørselsforsker. PhD Christopher
S. Nielsen er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og psykolog av bakgrunn, med lang erfaring som
smerteforsker. Han er PI for Tromsø Pain Study som omfatter data på eksperimentell og klinisk smerte
innhentet i den 6. og 7. Tromsøundersøkelsen. Sivilingeniør Magnar Johnsen er
yrkeshygieniker/akustiker ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har lang erfaring fra ØHNavdeling, og Arbeids- og miljømedisinsk avdeling samme sted, der han bl.a. har arbeidet med støy,
hørsel, hørselsmålinger samt epidemiologi. PhD Laila Hopstock er førsteamanuensis ved UiT Norges
arktiske universitet. Hun forsker hovedsakelig på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, har klinisk
erfaring som spesialsykepleier for pasienter med hjerte- og karsykdom, og arbeider i den
vitenskapelige organiseringen rundt Tromsøundersøkelsen og Tromsø 7. En doktorgradsstipendiat (se
6

vedlegg for ønsket kompetanse) og to brukerrepresentanter (se nedenfor) rekrutteres før prosjektstart.
6. Brukermedvirkning
Gjennom hele prosjektperioden vil prosjektet ha aktiv brukermedvirkning fra personer som selv har
tinnitus. Dette vil skje på to måter. Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har et tinnitusutvalg
bestående av frivillige. De tilbyr blant annet et nettverk av likepersoner for personer med tinnitus over
hele landet. Likepersonene har selv tinnitus, og deres oppgave er å hjelpe andre gjennom å dele av
egne erfaringer. Likepersonene er kurset og godkjent av HLF. De vil gjennom egne erfaringer og
kontakten med likesinnede sitte inne med mye erfaring i forhold til alle typer utfordringer som følger
med det å ha tinnitus. To likepersoner vil bli rekruttert inn i prosjektgruppen gjennom tinnitusutvalget
før prosjektstart for å kunne bidra med innspill, og motta informasjon om progresjon og resultater
gjennom hele prosjektperioden. Vi har fått avklart med HLF ved deres organisasjonssjef at HLF vil
stille opp og garantere for denne brukermedvirkningen i prosjektet.
Ved oppstarten av prosjektet vil det i tillegg bli gjennomført fokusgruppeintervjuer med 6-10 brukere
om temaene for prosjektets problemstillinger, for å få innspill og respons på ideer til de konkrete
analysene basert på brukererfaringer. Disse brukerne vil bli rekruttert blant deltakere på HLF Briskeby
kompetansesenters rehabiliteringskurs for grupper av tinnituspasienter. Fokusgruppeintervjuene vil bli
gjennomført i forbindelse med brukernes kursopphold på HLF Briskeby av stipendiat og
hovedveileder på prosjektet. Fremgangsmåten for rekruttering og gjennomføring av intervjuene er
avtalt med daglig leder Inge Bossen Thorsen ved HLF Briskeby kompetansesenters underliggende
virksomhet, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as, som har jevnlige kurstilbud
gjennom hele året. Som forberedelse til intervjuene vil vi avlegge HLF Briskeby et besøk på et
tidligere tidspunkt, for å gjøre oss bedre kjent med rehabiliteringstilbudet og brukergruppen.
Gjennom likepersonenes deltakelse i prosjektgruppen vil forskningsresultatene kunne komme raskt ut
til brukergrupper, behandlere og fagmiljøer som kan nyttiggjøre seg av kunnskapen prosjektet
genererer. De vil være et bindeledd med tinnitusutvalget i HLF, som blant sine prioriterte oppgaver
også har jevnlig kontakt og dialog med de som driver med behandling og rehabilitering av
tinnituspasienter. Vi planlegger å samarbeide med både HLFs tinnitusutvalg og HLF Briskeby
kompetansesenter om spredning av forskningsresultatene etter hvert som de foreligger.
7. Rapportering
Det tas sikte på at studien skal resultere i til sammen fire internasjonale vitenskapelige publikasjoner i
tidsskrifter med fagfellevurdering, en for hver av de spesifiserte problemstillingene. I tillegg vil
resultatene bli omtalt på nettsidene til FHI og HLF, og bli presentert på konferanser og møter.
8. Fremdriftsplan
2016 – Høst 
2017 - Vår




2017 -Høst
2018 - Vår
2018 - Høst
2019 – Vår









Søke REK-godkjenning for prosjektet
Ansette stipendiat (planlagt oppstart 15. juni 2017)
Oppstartsmøte i prosjektgruppa og planlegging av analyser
Besøk på HLF Briskeby kompetansesenter, fokusgruppeintervjuer
Søke om datautlevering fra Tromsø 7 og KUHR-registeret (med ett års oppfølging
= ønsket utlevering høst 2017)
Motta koblet og avidentifisert datafil Tromsø 7 + KUHR-registeret
Kvalitetssikre data og begynne analyse, problemstilling 1)
Skriving og innsending av artikkel 1
Analyse, problemstilling 2)
Skriving og innsending av artikkel 2
Analyse, problemstilling 3)
Skriving og innsending av artikkel 3)
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2019 - Høst
2020 - Vår






Analyse av problemstilling 4)
Skriving og innsending av artikkel 4
Sammenskriving av avhandlingen
Levering av avhandling og disputas

9. Finansiering
Det søkes Ekstrastiftelsen om lønn og drift til ett doktorgradsstipend, 690 000 NOK per år i tre år, se
søknadsskjemaet. FHI dekker lønn til veiledere, overhead og kostnader til datainnsamling.
10. Prosjektets betydning
Tinnitus er en vanlig forekommende lidelse i befolkningen, som kan ha store konsekvenser for
livskvalitet og psykisk helse, og for noen bli invalidiserende. Forskningslitteraturen indikerer en
sammenheng med en rekke ulike helseproblemer, inkludert store folkehelseutfordringer som hjertekarsykdom og kronisk smerte. Likevel er kunnskapen om tinnitus fragmentert, og kommer for det
meste fra små kliniske studier, mens variasjonsbredden blant personer med tinnitus i virkeligheten er
stor. En undersøkelse basert på et stort generelt befolkningsutvalg som denne vil kunne bidra med en
bedre forståelse for sårbarhetsfaktorer og betydningen av komorbiditet for forløpet av tinnitus, og
behandlingsbehovet i helsetjenesten. Studien vil kunne gi en mer helhetlig forståelse av hva tinnitus
betyr for folkehelsen. Helseregistrene våre er enestående for Norden, og en studie av dette omfanget
som kombinerer spørsmål om opplevelse av tinnitus med rike opplysninger om helse og
helseetjenestebruk er ganske unik.
11. Referanser
1.
Hoffman, H.J. and G.W. Reed, Epidemiology of tinnitus., in Tinnitus: Theory and
management., S.J.J. B., Editor. 2004, BC Decker Inc.: Hamilton, Ontario. p. 16-41.
2.
Henry, J.A., K.C. Dennis, and M.A. Schechter, General review of tinnitus: Prevalence,
mechanisms, effects, and management. Journal of Speech Language and Hearing Research,
2005. 48(5): p. 1204-1235.
3.
Hasson, D., et al., Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and nonworking Swedish population. J Epidemiol Community Health, 2010. 64(5): p. 453-60.
4.
Brunborg, H., Increasing life expectancy and the growing elderly population. Norsk
Epidemiologi, 2012. 22(2): p. 75-83.
5.
Mathers, C.D. and D. Loncar, Projections of global mortality and burden of disease from 2002
to 2030. Plos Medicine, 2006. 3(11).
6.
Hva
er
tinnitus?
2016
[cited
2016
27.5.2016];
Available
from:
https://www.hlf.no/horsel/tinnitus1/#hva-er-tinnitus.
7.
Coles, R., A. Davis, and P. Smith. Tinnitus: its epidemiology and management. . in Proceedings
of the 14th Danavox symposium. 1990. Copenhagen: Danavox Jubilee Foundation.
8.
Erlandsson, S.I., Psychological profiles of tinnitus patients., in Tinnitus Handbook, R.S. Tyler,
Editor. 2000, Thomsen Learning: San Diego. p. 25-57.
9.
Sindhusake, D., et al., Factors predicting severity of tinnitus: a population-based assessment. J
Am Acad Audiol, 2004. 15(4): p. 269-80.
10.
Martines, F., et al., Clinical observations and risk factors for tinnitus in a Sicilian cohort.
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2015. 272(10): p. 2719-2729.
11.
Shargorodsky, J., G.C. Curhan, and W.R. Farwell, Prevalence and Characteristics of Tinnitus
among US Adults. American Journal of Medicine, 2010. 123(8): p. 711-718.
12.
Fujii, K., et al., Prevalence of Tinnitus in Community-Dwelling Japanese Adults. Journal of
Epidemiology, 2011. 21(4): p. 299-304.
13.
Sindhusake, D., et al., Prevalence and characteristics of tinnitus in older adults: the Blue
Mountains Hearing Study. International Journal of Audiology, 2003. 42(5): p. 289-294.
8

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

Hallberg, L.R.M. and S.I. Erlandsson, TINNITUS CHARACTERISTICS IN TINNITUS COMPLAINERS
AND NONCOMPLAINERS. British Journal of Audiology, 1993. 27(1): p. 19-27.
Attias, J., et al., PSYCHOLOGICAL PROFILE OF HELP-SEEKING AND NON-HELP-SEEKING
TINNITUS PATIENTS. Scandinavian Audiology, 1995. 24(1): p. 13-18.
Sullivan, M.D., et al., DISABLING TINNITUS - ASSOCIATION WITH AFFECTIVE-DISORDER.
General Hospital Psychiatry, 1988. 10(4): p. 285-291.
Zoger, S., J. Svedlund, and K.M. Holgers, Psychiatric disorders in tinnitus patients without
severe hearing impairment: 24 month follow-up of patients at an audiological clinic.
Audiology, 2001. 40(3): p. 133-140.
Harropgriffiths, J., et al., CHRONIC TINNITUS - ASSOCIATION WITH PSYCHIATRIC DIAGNOSES.
Journal of Psychosomatic Research, 1987. 31(5): p. 613-621.
Simpson, R.B., et al., PSYCHIATRIC DIAGNOSES IN PATIENTS WITH PSYCHOGENIC DIZZINESS
OR SEVERE TINNITUS. Journal of Otolaryngology, 1988. 17(6): p. 325-330.
Zoger, S., J. Svedlund, and K.M. Holgers, Relationship between tinnitus severity and
psychiatric disorders. Psychosomatics, 2006. 47(4): p. 282-288.
Krog, N.H., B. Engdahl, and K. Tambs, The association between tinnitus and mental health in a
general population sample: Results from the HUNT Study. Journal of Psychosomatic Research,
2010. 69(3): p. 289-298.
Henry, J.A. and M.B. Meikle, Psychoacoustic measures of tinnitus. Journal of the American
Academy of Audiology, 2000. 11(3): p. 138-55.
Wallhaeusser-Franke, E., et al., Tinnitus: Distinguishing between Subjectively Perceived
Loudness and Tinnitus-Related Distress. Plos One, 2012. 7(4).
Durai, M., K. Kobayashi, and G.D. Searchfield, A Preliminary Examination of the Roles of
Contextual Stimuli and Personality Traits Under the Adaptation Level Theory Model of
Tinnitus. Acta Acustica United with Acustica, 2015. 101(3): p. 543-551.
Wallhaeusser-Franke, E., et al., Tinnitus-Related Distress and the Personality Characteristic
Resilience. Neural Plasticity, 2014.
Welch, D. and P.J. Dawes, Personality and perception of tinnitus. Ear Hear, 2008. 29(5): p.
684-92.
Wallenius, M.A., The interaction of noise stress and personal project stress on subjective
health. Journal of Environmental Psychology, 2004. 24(2): p. 167-177.
Kim, H.J., et al., Analysis of the Prevalence and Associated Risk Factors of Tinnitus in Adults.
Plos One, 2015. 10(5).
Hasson, D., et al., Stress and prevalence of hearing problems in the Swedish working
population. Bmc Public Health, 2011. 11.
Friberg, E., U. Rosenhall, and K. Alexanderson, Sickness absence and disability pension due to
otoaudiological diagnoses: risk of premature death - a nationwide prospective cohort study.
Bmc Public Health, 2014. 14.
Recio, A., et al., Road traffic noise effects on cardiovascular, respiratory, and metabolic
health: An integrative model of biological mechanisms. Environmental Research, 2016. 146:
p. 359-370.
Babisch, W.F., et al., Traffic noise and risk of myocardial infarction. Epidemiology, 2005.
16(1): p. 33-40.
Barregard, L., E. Bonde, and E. Ohrstrom, Risk of hypertension from exposure to road traffic
noise in a population-based sample. Occupational and Environmental Medicine, 2009. 66(6):
p. 410-415.
Sorensen, M., et al., Road traffic noise and stroke: a prospective cohort study. European
Heart Journal, 2011. 32(6): p. 737-744.

9

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

Miedema, H.M.E. and C.G.M. Oudshoorn, Annoyance from transportation noise:
Relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals.
Environmental Health Perspectives, 2001. 109(4): p. 409-416.
Babisch, W., H. Ising, and J.E.J. Gallacher, Health status as a potential effect modifier of the
relation between noise annoyance and incidence of ischaemic heart disease. Occupational
and Environmental Medicine, 2003. 60(10): p. 739-745.
Kaneko, K. and I. Yamada. Noise annoyance, stress and health effects. Proceedings of the
Internet Symposium 2002. 2002. J Aviat Environ Res.
Nivison, M.E. and I.M. Endresen, AN ANALYSIS OF RELATIONSHIPS AMONG ENVIRONMENTAL
NOISE, ANNOYANCE AND SENSITIVITY TO NOISE, AND THE CONSEQUENCES FOR HEALTH AND
SLEEP. Journal of Behavioral Medicine, 1993. 16(3): p. 257-276.
Friis, K., et al., A national population study of the co-occurence of multiple long-term
condititons in people with multimorbidity, Denmark, 2013. Preventing Chronic Disease, 2016.
13, E12: p. 1-3.
Tonndorf, J., The analogy between tinnitus and pain: a suggestion for a physiological basis of
chronic tinnitus. Hear Res, 1987. 28(2-3): p. 271-5.
Moller, A.R., Similarities between chronic pain and tinnitus. American Journal of Otology,
1997. 18(5): p. 577-585.
Vincey, P., J.F. Filippini, and A.e.a. Ducournau, Comparison: Tinnitus pain. Rev Laryngol Otol
Rhinol (Bord), 1999. 120: p. 323-326.
Moller, A.R., Similarities between severe tinnitus and chronic pain. J Am Acad Audiol, 2000.
11(3): p. 115-24.
Moller, A.R., Tinnitus and pain. Prog Brain Res, 2007. 166: p. 47-53.
Isaacson, J.E., et al., Clinical associations between tinnitus and chronic pain. OtolaryngologyHead and Neck Surgery, 2003. 128(5): p. 706-710.
Cianfrone, G., et al., Pharmacological drugs inducing ototoxicity, vestibular symptoms and
tinnitus: a reasoned and updated guide. Eu Rev Med Pharmacol Sci, 2011. 15(6): p. 601-636.
Friberg, E., K. Gustafsson, and K. Alexanderson, Hearing difficulties, ear-related diagnoses
and sickness absence or disability pension - a systematic literature review. Bmc Public Health,
2012. 12.
Friberg, E., et al., Sickness Absence Due to Otoaudiological Diagnoses and Risk of Disability
Pension: A Nationwide Swedish Prospective Cohort Study. Plos One, 2012. 7(1).
Friberg, E., U. Rosenhall, and K. Alexanderson, Sickness absence due to otoaudiological
diagnoses; a descriptive nationwide study. Bmc Public Health, 2013. 13.
Eggen, A.E., et al., The sixth survey of the Tromsø Study (Tromsø 6) in 2007-08: Colloborative
research in the interface between clinical medicine and epidemiology: Study objectives,
design, data collection procedures, and attendance in a multipurpose population-based
health survey. Scandinavian Journal of Public Health, 2013. 41: p. 65-80.
Nossen, J.P., Hva foregår på legekontorene? Ny statisitkk fra NAV. Arbeid og Velferd,
2007(4): p. 47-52.
Mahboubi, H., et al., The prevalence and characteristics of tinnitus in the youth population of
the United States. The Laryngoscope, 2013. 123: p. 2001-2008.
Jespersen, A., et al., Computerized cuff pressure algometry: A new method to assess deeptissue hypersensitivity in fibromyalgia. Pain, 2007. 131(1-2): p. 57-62.
Chen, A.C.N., et al., Human pain responsivity in a tonic pain model: Psychological
determinants. Pain, 1989. 37(2): p. 143-160.
Yarnitsky, D., Conditioned pain modulation (the diffuse noxious inhibitory control-like effect):
its relevance for acute and chronic pain states. Current Opinion in Anesthesiology, 2010.
23(5): p. 611-615.

10

56.
57.

Hagen, K., et al., Prevalence of migraine and non-migrainous headache - head-HUNT, a large
population-based study. Cephalgia, 2000. 20(10): p. 900-906.
Shrier, I. and R.W. Platt, Reducing bias through directed acyclic graphs. Bmc Medical
Research Methodology, 2008. 8.

11

