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Tinnitus 
Inledning 
Viktiga uppgifter är sådana uppgifter som krävs 
för att remissen ska kunna bedömas och 
prioriteras på rätt sätt.  
Övriga önskvärda uppgifter är sådana som kan 
lämnas av inremitterande i mån av tid och 
möjlighet. Dessa underlättar ÖNH-läkarens 
bedömning av patienten, men är inte avgörande 
för bedömningen av remissen.  
Uppställningen är gjord utifrån symptom och i 
vissa fall diagnos. 

Anamnes 
Viktiga uppgifter: 
• Duration 
• Svårighetsgrad 
• Ensidig/dubbelsidig yrsel 
Önskvärda uppgifter: 
• Stressanamnes 
• Muskulära besvär från nacke och axlar? 
• Bettproblem? 
• Aktuella mediciner? 
• Associerade symptom (ex yrsel, 

hörselnedsättning). 

Status 
Viktiga uppgifter: 
• Öronstatus 
• Audiometri 
 

 
Önskvärda uppgifter: 
• Kranialnervstatus om ensidig tinnitus 
• Palpation av nackmuskler och tuggmuskler 

Kommentar 
Svårighetsgraden bedöms enligt följande: 
Grad 1 - hörs bara i tystnad 
Grad 2 - störs då och då under dagen men stör 
inte nattsömnen 
Grad 3 - stör nattsömnen 
Ensidig tinnitus som utvecklats senaste året kan 
vara ett akustikusneurinom och ska handläggas 
snabbt. Patienter med vissa yrken handläggs 
snabbare. Stress påverkar tinnitus negativt. 
Om det föreligger en normal audiometri är det 
mer sannolikt att patientens tinnitus kommer från
muskelspänningar i området. Sjukgymnast-
behandling kan i sådana fall prövas innan ÖNH-
remiss skickas. 
Alla patienter som söker med tinnitus har 
uppenbarligen ett visst besvär av detta och bör 
remitteras till ÖNH-kliniken, antingen direkt eller 
efter försök med sjukgymnastik. 
Patienter som i förbifarten nämner sin tinnitus 
som de haft i många år bör inte remitteras eller 
utredas. På öronkliniken har man ett speciellt 
tinnitusteam som tar sig an patienterna och även 
om man inte har något direkt botemedel är det 
många som ändå får hjälp där. 

 

 


