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Abstract 

This study aims to explore the relations between health-related quality of life (HRQoL) and 

self-assessed psychological health with degree of tinnitus severity measured by the Tinnitus 

Handicap inventory. In addition, the relations between hearing, gender, education, initial 

consultation, and the severity of the tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health 

were explored. Eighty-six participants were recruited from help seeking tinnitus sufferers 

referred to Haukeland University Hospital prior to treatment. The mean score of tinnitus 

severity was rather low. There were observed a correlation between tinnitus severity and health-

related quality of life (-0,388) and self-assessed psychological health (0,374). There was no 

observed relation between severity of tinnitus, HRQoL and self-assessed psychological health 

with hearing, gender, education or initial consultation. The results of the study suggest that it 

may be of clinical interests to examine patients’ HRQoL and self-assessed psychological health. 

Especially considering the consequences tinnitus may cause severe emotional and functional 

distress. Early detection of reduced HRQoL and self-assessed psychological health in patients 

may give an indication for health care priority.  

 

Sammendrag 

Denne studiens formål er å undersøke forholdene mellom helse-relatert livskvalitet (HRQoL) 

og selvopplevd psykisk helse med nivå av tinnitusplager målt med Tinnitus Handicap 

Inventory.  I tillegg vil forholdene mellom hørsel, kjønn, utdanning første konsultasjon og nivå 

av tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse bli undersøkt. De 86 deltagerne ble 

rekruttert fra hjelpesøkende tinnituspasienter som var henvist til Haukeland Universitet 

Sykehus før behandling ble iverksatt. Den gjennomsnittlige THI skåren var lavere enn 

forventet. Det ble observert en korrelasjon mellom tinnitusplage og helse-relatert livskvalitet (-

0,388) og selvopplevd psykisk helse (0,374). Det ble ikke observert noen korrelasjon 

sammenheng av nivå av tinnitusplage, HRQoL, og selvopplevd psykisk helse med hørsel, 

kjønn, utdanning eller første konsultasjon. Resultatene fra denne studien antyder at det kan være 

av klinisk interesse å undersøke en pasients HRQoL og selvopplevde psykiske helse. Spesielt 

med tanke på de emosjonelle og funksjonelle konsekvensene tinnitus kan medføre. Et tidlig 

funn av redusert HRQoL og selvopplevd psykisk helse hos pasienter kan gi indikasjon for 

behandlingsprioritet.     

 

Liste over forkortelser 

HRQoL = Health Related Quality of Life 

EORTC QLQ C-30 V.3 = European Organization of Research and Treatment Quality of life 

Questionnaire Version 3 

GHQ-12 = General Health Questionnaire-12 

THI = Tinnitus Handicap Inventory    

PROMS = Patient Outcome Measurements 

TMV4 = Tone middels verdi 4 

ABG = Air bone Gap/luft bein mellomrom 

ØNH = Øre Nese Hals  



 

 

 

 

Innhold 
1. Introduksjon ................................................................................................................. 1 

1.1 Tinnitus og HRQoL ........................................................................................................ 3 

1.2 Problemformulering ....................................................................................................... 3 

2. Metode ........................................................................................................................... 3 

2.1 Deltagere ........................................................................................................................ 4 

2.2 Spørreskjemaene  ........................................................................................................... 5 

2.3 Etiske Vurderinger ......................................................................................................... 6 

2.4 Statistisk analyse ............................................................................................................ 8 

3. Resultat .......................................................................................................................... 8 

3.1 THI ................................................................................................................................. 8 

3.2 EORTC QLQ C-30 ......................................................................................................... 9 

3.3 GHQ-12 .......................................................................................................................... 9 

3.4 Hørsel ........................................................................................................................... 10 

3.5 Utdanningsnivå ............................................................................................................. 11 

3.6 Kjønn og alder .............................................................................................................. 11 

3.7 Påvirkningen av konsultasjon ....................................................................................... 11 

3.8 THI og Samsvar ........................................................................................................... 11 

4. Diskusjon ..................................................................................................................... 13 

4.1 Kjønn og alder .............................................................................................................. 15 

4.2 Valg av metode og variabler ........................................................................................ 15 

4.3 Hørselens innvirkning .................................................................................................. 16 

4.4 Kritikk/Begrensninger  ................................................................................................. 16 

4.5 Videre forskning ........................................................................................................... 17 

4.6 Konfliktinteresse .......................................................................................................... 17 

4.7 Konklusjon ................................................................................................................... 17 

Takk .................................................................................................................................... 18 

Referanseliste ..................................................................................................................... 19 

Bilag 1. Samtykkebrev 

Bilag 2. Spørreskjemaene 

 

 

 

 

 

 



   

9 

 

1. Introduksjon 

I denne studien ønskes det å undersøke forholdet mellom grad av tinnitusplage og andre 

helserelaterte variabler, for å belyse eventuelle behov for andre måleinstrumenter i den kliniske 

vurderingen av denne pasientgruppen. Hvis hjelpesøkende tinnituspasienter ikke blir vurdert 

korrekt, kan dette føre til feil behandling, unødvendig lidelser hos pasienten og lite effektiv 

bruk av begrensede helseressurser (Hall et al., 2016).  

Tinnitus er opplevelsen av lyd uten tilstedeværelse av eksterne stimuli (Nondahl et al., 

2007). Lydopplevelsen har en stor individuell variasjon og kan oppfattes som enten tonal eller 

kompleks i natur. De vanligste rapporterte eksemplene er ringing, sirisser, rennende vann, 

during, statisk støy og lignende (Jastreboff & Hazell, 2008). Tinnitus ansees som et symptom 

og ikke som en sykdom. Tinnitus som varer mer enn 6 måneder regnes for å være kronisk 

(Turner, 1990). 

Kronisk tinnitus oppleves hos 15 % av den voksne befolkningen i Norge (Birkeland 

1998). Tilsvarende forekomst er funnet i Sverige (Zarenoe & Ledin, 2014). Det er utført få 

prevalensstudier på denne pasientgruppen i Norge, og i internasjonale studier er det stor 

variasjon i prevalens. Dette har sannsynligvis opphav i blant annet varierende definisjoner på 

tinnitus (Zeman, Koller, Langguth, & Landgrebe, 2014).  Blant de som har tinnitus er det et 

mindretall som opplever tinnitus som så plagsomt at det påvirker hverdagsfunksjonen. Personer 

som opplever tinnitus av en så plagsom grad rapporterer ofte; søvnvansker, 

konsentrasjonsvansker, økt irritabilitet, at de er uvanlig slitne, depresjon og angst (Bartels, 

Middel, van der Laan, Staal, & Albers, 2008). Det er spesielt plagsomt med aktiviteter som 

krever oppmerksomhet og konsentrasjon samt innsovning siden dette vanligvis foregår i stille 

omgivelser (Jastreboff & Hazell, 2008). Epidemiologiske studier kan tyde på at dette gjelder 

0,5-3 % av generell voksen befolkning (Riedl et al., 2014). Andre studier indikerer at det gjelder 

0,5,-2 % av den voksne befolkningen som har fått påvist klinisk signifikant tinnitus (Jastreboff 

& Hazell, 2008).  

Tinnitus er enten subjektivt eller objektivt. Subjektivt tinnitus defineres av at den kun 

kan høres av personen som har det (Turner, 1990). Objektivt tinnitus innebærer at den også kan 

bli hørt av andre eller målt ved hjelp av mikrofon og opptaksutstyr. Objektiv tinnitus regnes for 

å ha et somatisk opphav som for eksempel palatal myculonus, en abnormal åpning av 

øregangstrompeten, spontane otoakustiske emisjoner eller at lyden har vaskulær opprinnelse. 

Denne gruppen utgjør en definitiv minoritet av tinnituspasientene (2-5%). (Jastreboff & Hazell, 

2008). Denne studien vil fokusere på pasienter som har subjektiv tinnitus.  

Det kan være flere årsaker til subjektiv tinnitus. Den vanligste årsaken regnes for å være 

støyindusert- eller aldersbetinget hørselstap (Hesse, 2016). Andre årsaker er øreinfeksjon, 

sykdommer som rammer hjerte og blodkar, Ménières sykdom, emosjonelt stress, bruk av 

enkelte medikamenter, traume mot hodet, og ørevoks (Jastreboff & Hazell, 2008). Å finne de 

underliggende årsakene til tinnitus kan i mange tilfeller være vanskelig (Nondahl et al., 2007). 

Det fysiologiske opphavet til tinnitus kan variere, men man går ut fra at det har opphav i et 

punkt i det auditive systemet, hovedsakelig fra cochlea (Hesse, 2016). En annen teori er at tap 

av hørselsnervefibre kan indusere tinnitus på grunn av kompenserende økt neural sentral 

forsterkning (Schaette & McAlpine 2011) 

De mest anerkjente og utbredte behandlingsalternativene for tinnitus er nevrofysiologisk 

basert behandling som Tinnitus Retraining Theraphy (TRT) (Jastreboff & Hazell, 2008), 

psykoterapeutisk behandling som kognitiv adferdsterapi (CBT) (Hesser, Weise, Westin, & 

Andersson (2011), og tiltak basert på høreapparater og maskeringsapparater (Tonocchi et al., 

2016).  

Det er generelt sett forventet at tinnitus vil ha innvirkning på Health Related Quality of 

life (HRQoL). HRQoL begrepet og hva det innebærer er omdiskutert. Begrepet mangler en 

allment akseptert definisjon, og det er per i dag tilsynelatende ingen gullstandard for hva 
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konseptet betyr (Beisland, 2015). De eksisterende definisjonene forsøker å konkretisere hva 

livskvalitet er og hva som er de helserelaterte aspektene. Torrance (1987) peker på at fysisk 

funksjon som for eksempel bevegelighet, og emosjonell funksjon som for eksempel depresjon 

bidrar direkte til livskvalitet og tilsammen utgjør HRQoL. Samt at dette er i motsetning til sosial 

funksjon som ikke er del av kroppen. Videre mener han at livskvalitet (QoL) er et altomfattende 

konsept som innebærer alle faktorer som påvirker QoL, mens HRQoL kun innebærer faktorer 

som er del av et individs helse. Definisjonen til Padilla, Grant, Ferrell & Presant (1996) 

definerer HRQoL som «A personal evaulative statement summarizing the positivity and 

negativity of attributes that characterize one’s psychological, physical, social and spiritual 

well-being at a point in time when health, illness and treatment conditions are relevant», “Et 

personlig evaluerende utsagn som oppsummerer de positive og negative egenskapene som 

karaktiserer ens psykologiske, fysiske, sosiale, og spirituelle velvære i et gitt tidspunkt hvor 

helse, sykdom eller behandlingsforhold er relevante.” Denne definisjonen innebærer sosial 

funksjon i tillegg til andre aspekter. Disse aspektene gjenspeiles i de fleste av dagens HRQoL 

spørreskjemaer (Beisland, 2015). Ifølge Center for Disease Control and Prevention (2017) betyr 

HRQoL på individuelt plan: «HRQoL includes physical and mental health perceptions (e.g. 

energy level, mood) and their correlates –including health risks and conditions, functional 

status, social support and socioeconomic status». “HRQoL inkluderer fysiske og mentale helse 

oppfatninger (e.g. energinivå, humør) og deres korrelasjoner – inkludert helserisiko og forhold, 

funksjonell status, sosial støtte, og sosioekønomisk status”. Disse definisjonene fra Center for 

Disease Control and Prevention, og Padilla et al. (1996 avgrenser temaet i denne studien og 

reflekterer momentene fra spørreskjemaene som vil bli brukt.  

Siden konseptet HRQoL er så sammensatt vil også andre aspekter som for eksempel 

demografiske forhold; utdanning, kjønn, alder og hørsel kunne ha innvirkning på HRQoL hos 

personer med tinnitus. Derfor vil også disse variablene bli undersøkt opp mot tinnitusplager, 

HRQoL og selvopplevd psykisk helse. Opptil 93 % av personer med tinnitus har også nedsatt 

hørsel (Hesse, 2016). Det er noe usikkerhet knyttet til hvorvidt redusert hørsel alene påvirker 

livskvalitet. En studie av Simpson, Simpson & Dubno (2015) antyder at mildt nedsatt hørsel 

har en minimal innvirkning på HRQoL, mens moderat til alvorlig grad av hørselstap kan ha 

sammenheng med redusert HRQoL tilsvarende hos de med lungeemfysem og blindhet. De 

peker på at disse funnene bidrar til det økende beviset for at hørselen har en signifikant 

innvirkning på HRQoL. 

En studie av Hallberg, Hallberg & Kramer (2008) konkluderer med at nedsatt livskvalitet kan 

ikke antas ut i fra audiometrisk data alene. De sammenlignet en gruppe menn (n = 39) som 

hadde betydelig mer nedsatt hørsel enn en gruppe med kvinner (n = 35). Til tross for forskjellen 

i hørsel skåret mennene betydelig bedre i livskvalitet enn gruppen med kvinner. 

 Tidligere studier antyder at alder kan potensielt ha innvirkning på både tinnitus og 

HRQoL (Nondahl et al., 2007; Erlandsson & Holgers, 2001). Denne studien vil derfor også 

undersøke disse faktorene for å se om det kan ha innvirkning på forholdene mellom 

tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse.  

 Det har i en tidligere studie blitt funnet et samsvar mellom utdannelsesnivå og HRQoL 

(Hjermstad, Fayers, Bjordal, & Kaasa, 1998) og siden det da kan ha innvirkning på forholdene 

mellom tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd psykisk helse vil denne faktoren bli undersøkt.  

 Alle deltagerne ble rekruttert før de skulle starte på en eventuell behandling, men noen 

ble rekruttert etter at de ble utredet av audiograf og ØNH spesialist. Siden en 

utredningskonsultasjon kan potensielt ha innvirkning på hvordan en pasient oppfatter sin 

tinnitus vil det også bli undersøkt som en variabel mot tinnitusplager, HRQoL og selvopplevd 

psykisk helse. 
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1.1 Tinnitus og HRQoL.  
Kronisk tinnitus blir ofte oppgitt som årsak til psykologisk bekymringer og nedsatt HRQoL 

(Bartels et al., 2008), men hvordan ulike tinnitusorienterte spørreskjema henger sammen med 

mål på HRQoL er ikke godt kjent (Zeman, Koller, Langguth, & Landgrebe 2014). En studie av 

Erlandsson & Holgers (2001) med 186 deltagere fant at personer med tinnitus hadde redusert 

HRQoL sammenlignet med tilsvarende kontroll grupper, samt at kvinner med tinnitus i større 

grad enn menn hadde redusert HRQoL. De brukte det generelle livskvalitetsspørreskjemaet 

Nottingham Health Profile (NHP) I og II (McEwen, 1993), og Tinnitus Severity Questionnaire 

(TSQ) (Coles, Lutman, Axelsson, & Hazell, 1992) for å måle opplevd grad av tinnitusplage. 

Bartels et al., (2008) foreslår at i hvilken grad en pasient er i stand til å akseptere sin tinnitus 

trolig påvirker pasientens psykiske helse og HRQoL.  

I en studie av Riedl et al. (2014), ble et nytt spørreskjema, Tinnitus Acceptance 

Questionnare (C-TAQ) testet som mål på aksept av tinnitus hos 97 deltagere. I tillegg 

undersøkte de korrelasjon til HRQoL via Heatlh Survey (SF-36) (Ware & Sherbourne, 1992) 

og selvopplevd psykisk helse via Brief Symptom Inventory Short form 36 (BSI) (Derogatis & 

Melisaratos, 1983). Bekymringer i forhold til tinnitus ble undersøkt med Tinnitus Questionnaire 

(TQ) (Goebel & Hiller, 1994). Pasienter som aksepterte sin tinnitus hadde mindre plager i 

forhold til sin tinnitus, færre bekymringer vedrørende sin psykiske helse, og bedre HRQoL. 

Dette tyder på at aksept kan ha innvirkning på hvor mye man påvirkes av sin tinnitus.  

 

1.2 Problemformulering  

I hvilken grad tinnitus påvirker den enkelte varierer fra minimalt til katastrofalt. Siden 

det er en vesentlig forskjell i plage mellom de som opplever tinnitus er det viktig å kartlegge 

behandlingsbehov for å kunne prioritere og planlegge tiltak deretter. I USA, Sverige og deler 

av England er det rutiner i enkelte helsedisipliner å kartlegge pasienters livskvalitet og psykisk 

helse (Black, 2013). Personer som lider på grunn av sin tinnitus kan ofte oppleve at tilstanden 

berører mange hverdagslige aspekter negativt og medfører betydelig emosjonell belastning. Det 

har tidligere blitt anbefalt å undersøke psykisk helse og helserelatert livskvalitet (HRQoL) hos 

pasienter som har tinnitus (Bartels et al., 2008), men så vidt jeg vet er ikke dette en utbredt 

praksis i Norge.  

Datainnsamlingen blir utført som en del av et større prosjekt som er godkjent av REK. 

Flere av spørreskjemaene som denne studien benytter seg av blir også brukt på andre studier 

som undersøker helserelatert livskvalitet og selvopplevd psykisk helse hos andre 

hørselsrelaterte pasientgrupper. 

Denne studien ønsker å undersøke relasjoner mellom målt tinnitusplage, selvopplevd 

psykisk helse og helserelatert livskvalitet. Vil høyere grad av tinnitusplager målt via Tinnitus 

Handicap Inventory (THI) korrelere med lavere skår av HRQoL? 

 

2. Metode 

Deltagerne i denne studien er et tverrsnitt av tinnituspasienter henvist til Høresentralen 

ved Haukeland Universitetssykehus. Studien benytter en samling spørreskjemaer for å 

undersøke selvopplevd psykisk helse, generell helserelatert livskvalitet (HRQoL) og 

tinnitusplage hos deltagerne. Bruk av spørreskjemaer for å måle tinnitusplage er utbredt både i 

klinisk og vitenskapelig sammenheng (Erlandsson & Holgers, 2001). Denne studien benytter 

den norske oversettelsen av THI (Newman, Jacobson, & Spitzer, 1996), som er i utstrakt klinisk 

bruk i Norge og det hyppigst anvendte skjema i studier om tinnitus internasjonalt (Hall et al., 

2016). 

For å vurdere deltagernes selvopplevde psykiske helse benyttes General Health 

Questionnaire 30 (GHQ-30) (Goldberg & Hillier, 1979). GHQ er utviklet for 

befolkningsundersøkelser og er blant de meste brukte spørreskjemaene for å vurdere psykisk 
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helse, spesielt i primærhelsetjenesten (McDowell 2006). Tidligere undersøkelser har vist 

sammenheng mellom det å ha betydelige psykiske bekymringer og alvorlig grad av 

tinnitusplager (Bartels et al., 2008; Cima, Crombez, & Vlaeye, 2011). For å undersøke 

deltagernes HRQoL vil denne studien bruke EORTC Quality of Life Questionnaire (EORTC-

QLQ-C30) versjon 3 (Bjordal et al., 2000). Flere studier har brukt ikke-sykdomsspesifikke 

spørreskjemaer for å vurdere HRQoL hos personer med tinnitus. Blant annet har HRQoL 

spørreskjemaer som SF-36 og NHP vist sammenheng med grad av tinnitusplage (Erlandsson & 

Holgers, 2001; Hall et al., 2016).  

 

2.1 Deltagerne  
Studiens design er en tverrsnittsundersøkelse. Deltagerne er tinnituspasienter som er 

førstegangshenviste til høresentralen ved Haukeland Universitetssykehus. Pasientene som ble 

invitert til å delta hadde fått time for utredning av sin tinnitus i perioden 1. September 2016 – 

1. April 2017. I løpet av januar 2017 ble pasientene kontaktet via brev med informasjon om 

studien, samtykkeerklæring, og spørreskjema.  

Deltagerne som ønsket å delta returnerte signert samtykkeerklæring og besvarte 

spørreskjema. Deltagernes journaler med resultat av den audiologiske og medisinske 

utredningen ble gjort tilgjengelig for denne studien med deltagernes samtykke. Inkluderte 

deltagere skulle ikke ha begynt med eventuell rehabilitering for hørsel eller tinnitus. Deltagere 

var 18 år eller eldre. Deltagerne skulle ikke være eldre enn 79 år, da eldre er mer utsatte for å 

ha redusert HRQoL (Michelson, Bolund, Nilsson, & Brandberg, 2000). Deltagere skulle ikke 

ha kjent alvorlig somatisk eller psykisk sykdom. Eventuell objektiv tinnitus ville føre til 

eksklusjon. Manglende utfylling av spørreskjema, samt eventuelt manglende data fra den 

audiologiske utredningen førte til eksklusjon.  

Totalt 163 pasienter ble kontaktet. Av disse returnerte 86 (52,7 %) samtykkeskjema, 

spørreskjemaene og ble inkludert. Tre fylte ut ikke spørreskjemaene fullstendig, men returnerte 

de aktuelle skjemaene korrekte etter påminnelse via brev. Åtte pasienter har manglende data. 

Av dem var det tre som ikke møtte opp til utredning eller utsatte timen slik at audiometri ikke 

ble utført, og ingen diagnose eller tiltak ble vurdert. To av dem hadde audiogram fra henvisende 

lege, men det er ikke stilt diagnose eller vurdert tiltak. Hvor lenge deltagerne har opplevd 

tinnitus ble innhentet fra journalene, men i flere tilfeller var det ikke spesifisert antall år eller 

nevnt. Av de 86 er det 54 som har oppgitt konkrete antall år med opplevd tinnitus  

Deltagerne ble utredet for sin hørsel hos audiograf og Øre-nese-hals spesialist. Rentone- 

og taleaudiometri ble utført med Otosuite Aurical audiometer og TDH-39 høretelefoner. 

Frekvensene 0,25, 0,5, 1k, 2k, 4k, 6k, og 8kHz ble målt. Hvis forskjellen mellom f. eks 1kHz 

og 2kHz var mer enn 15 dB HL ble deltonen 1,5kHz målt. Samme gjelder tilsvarende 

differanser mellom de andre hovedtonene.  Kalibrering av utstyret og målemetodikken ble 

utført i henhold til ISO standard 8253-1:2010 (International Organization for Standardization 

[ISO], 2010). Tone middel verdi for frekvensene 0,5, 1, 2 og 4 kHz (TMV4) ble kalkulert for 

hvert øre. Eventuelle hørselstap ble klassifisert som unilateralt eller bilateralt, og mekanisk eller 

sensorieneuralt. Unilateralt hørselstap ble definert om det beste øret har en TMV4 på 25dB HL 

eller bedre, mens det andre øret har en TMV4 som er dårligere enn 25 dB HL. Mekanisk 

hørselstap blir klassifisert som klinisk signifikant ved luft til bein mellomrom/Air bone gap 

(ABG) på 10 dB HL eller mer (Gelfand, 2001). Hvis enkelte frekvenser har ABG eller hvis 

benledning også har terskler som er dårligere enn 25 dB HL så regnes hørselstapet som blandet. 

Sensorineuralt hørselstap blir klassifisert som ABG på under 10 dB HL. Nedsatt hørsel ble 

definert etter World Health Organization sin standard som ≥ 26 dB HL TMV4 på det beste øret.  

Grad av hørselstap ble definert etter WHOs standard: Normal hørsel = TMV4 ≤ 25 dB HL, 

mildt hørselstap = TMV4 26-40 dB HL, moderat hørselstap = TMV4 41-60, alvorlig hørselstap 

= 61-80 og omfattende hørselstap = TMV4 ≥ 81 (Mathers, Smith, & Concha, 2000).  
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Deltagerne ble bedt om å oppgi følgende demografisk informasjon: Alder, kjønn, 

utdanning, yrke, i arbeid eller sykemeldt, boforhold, sivil status og antall barn. Et 

anamneseskjema som kartla annen alvorlig sykdom ble også besvart. Deltagernes kjønn, 

utdanningsnivå og aldersfordeling, normal eller hvilke typer hørseltap de har, TMV4 på det 

beste øret og om de ønsket behandling er vist i tabell 1.  

 

Tabell 1. Beskrivende informasjon om deltagerne.  

 Deltagere (n = 86) 

Alder i år (Gjennomsnitt ± standardavvik SD) 18 - 76 (52 ± 11) 

Menn/Kvinner 48/38 

Type hørsels(tap) (n =82)  

Normal 50 

Unilateralt 14 

Bilateralt 18 

Sensorieneuralt 29 

Blandet 4 

TMV4 Beste øre (Gjennomsnitt ± SD) (n =80) (12 ± 10) 

Ønsket Behandling Ja/Nei (n =78) 63/15 

Utdanningsnivå (n =84)  

Folkeskole 5 

1-2 års yrkesskole, lærlingskole, fagbrev 25 

Real- eller middelskole 1 

3-årig videregående skole 20 

Høyskole/Universitet, 3 år eller mindre 18 

Høyskole/Universitet, 4 år eller mer 15 

Siden ikke alle deltagerne var vurdert enda, har enkelte av variablene manglende data.  

 

2.2 Spørreskjemaene.  
Deltagerne i studien besvarte følgende spørreskjema: Tinnitus Handicap Inventory 

(THI), to reviderte underskalaer fra Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB), 

Eysenck’s Personality Questionnaire (EPI-Q), General Health Questionnaire (GHQ-12), 

forenklet Theoretically Originated Measure of the Cognitive Activation Theory of Stress 

(TOMCATS) og European Organization of Research and Treatment Quality of Life 

Questionnaire (EORTC-QLQ-C30). Årsaken til at deltagerne måtte besvare så mange 

spørreskjemaer er på grunn av at denne studien er en del av et større datainnsamlingsprosjekt. 

Disse dataene kan bli brukt i en sammenligningsstudie med andre hørselsrelaterte 

pasientgrupper, eller i en eventuell oppfølgingsstudie. Denne studien vil kun fokusere på 

spørreskjemaene nevnt under.  

I denne studien benyttes THI for å undersøke deltagernes selvrapporterte tinnitusplager. 

THI dekker opplevelsen av tinnitus bredt og genererer en totalskår, i tillegg til de tre 

subskalaene; funksjonell, emosjonell og katastrofal.  I studien som utviklet THI fikk totalskåren 

en Cronbach’s Alpha koeffisient på ,93, den funksjonelle skalaen ,87, emosjonell ,83, og 

katastrofal .68, noe som regnes som adekvat for intern validitet. I denne studien vil kun 

totalskåren av THI anvendes. THI har 25 spørsmål og et spørsmål besvares med ja (4 poeng), 

av og til (2 poeng), og nei (0 poeng). Totalskåren har en skala på 0-100 poeng og graderes fra 

1 til 5: Grad 1 = 0-16 (lite eller ikke plaget), Grad 2 = 18-36 (mildt plaget), Grad 3 = 38-56 

(moderat plaget), Grad 4 = 58-76 (alvorlig plaget), Grad 5= 78-100 (katastrofalt plaget) 

(Newman et al., 1996). Den norske oversettelsen er så vidt jeg vet ikke validert og er en 

oversettelse av den danske validerte utgaven av THI (Zachariae et al., 2000). Den er i utbredd 

bruk ved høresentraler og klinikker i Norge (Sørlandet sykehus 2017).  
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For å vurdere generell HRQoL ble den norske utgaven av EORTC-QLQ-C30 versjon 3 

benyttet. Det er en generelt helserelatert livskvalitet spørreskjema utviklet for å vurdere HRQoL 

hos kreftpasienter. Spørreskjemaet er utviklet av European Organization of Research and 

Treatment study group og regnes for å ha gode psykometriske egenskaper (Hjermstad et al., 

1998). Det virker ikke som det finns noen studier som har brukt EORTC-QLQ-C30 for å 

undersøke livskvalitet hos personer med tinnitus. Siden EORTC-QLQ-C30 er et generelt 

HRQoL spørreskjema ønsker jeg å undersøke om det gir tilsvarende funn hos personer med 

tinnitus som de man har sett med f. eks. SF-36 eller NHP (Riedl et al, 2014; Erlandsson & 

Holgers, 2001).  EORTC-QLQ-C30 v.3 har ni skalaer som inneholder flere spørsmål; fem 

funksjonelle, tre symptom, en global helse/QoL skala. Det er i tillegg seks symptom skalaer 

som kun består av et spørsmål. Spørsmålene er skåret etter en Likert skala som går fra 1-4 (ikke 

i det hele tatt, litt, en del, og svært mye), med unntak av globale helse status/QoL skalaen som 

er Likert poeng rangert fra 1-7. Global helse status og QoL skalaen blir videre omtalt som global 

HRQoL. Ved utregning blir alle skalaenes besvarelser lineært transformert til en 0-100 skåring, 

hvor null tyder på minst symptomer og 100 tyder på mest symptomer (Fayers et al., 2001). Det 

ble beregnet to totalskår, en for funksjon og en for symptom spørsmålene, denne beregningen 

har blitt utført i flere studier tidligere og er psykometrisk valid (Aarstad, Aarstad, & Olofsson, 

2008; Aarstad, et al., 2006; Beisland, 2015). Det er den funksjonelle totalskåren som ble 

fokusert på i resultatet da man ikke kan forvente at symptom underskalaene som f. eks kvalme, 

og dyspné har innvirkning på tinnitus. Den funksjonelle totalskåren innebærer underskalaene; 

Fysisk (spm. 1 - 5), rolle (spm 6,7), sosial (spm. 26, 27), emosjonell (spm. 21 - 24, og kognitiv 

funksjon (spm. 20, 25).   

 Deltagernes selvopplevde psykiske helse ble undersøkt med GHQ-12. Dette skjema 

er basert på det mer omfattende GHQ-60, men man har fjernet de fleste spørsmålene relatert til 

somatisk helse og fokuserer på sosial funksjon og psykisk helse. Det er et av de mest anvendte 

skjemaene for vurdering av selvopplevd psykisk helse (Dale, Söderhamn, & Söderhamn, 2012).  

Den norske oversettelsen av GHQ-12 er validert av Bratås, Grønning & Forbord (2014) i en 

studie med 161 deltagere som testet spørreskjemaets begrepskonstruksjons og pålitelighet mot 

Hospital Anxiety and Depression Scale. De fant statistisk signifikante sammenhenger mellom 

skjemaene. Den interne påliteligheten ble vurdert med Cronbachs Alpha koeffisient og de fant 

en alfa korrelasjonskoeffisient på ,70. Denne studien bruker GHQ-12 som har 12 spørsmål og 

det besvares med en Likert skala på som går fra 1-4, for eks. bedre enn vanlig, samme som 

vanlig, mindre enn vanlig, og mye mer enn vanlig. Det gir en totalsum på en skala fra 12 til 48. 

Til tross for et mindre antall spørsmål regnes GHQ-12 for å ha tilsvarende psykometriske 

egenskaper som de lengre variantene av GHQ. GHQ-12 har også vist seg å være ikke signifikant 

påvirket av alder, kjønn og sosio-demografiske forhold (Goldberg et al., 1997).  

 

2.3 Etiske vurderinger.  

Pasientene ble informert om at deltagelse var frivillig og ikke ville påvirke 

pasientbehandlingen. De ble og informert om at deres deltagelse kunne trekkes tilbake på et 

hvilket som helst tidspunkt etter deres ønske. Deltagerne fikk ikke økonomisk kompensasjon 

eller andre fordeler sammenlignet med andre som er henvist for tinnitus. Med unntak av tiden 

det tok å fylle ut skjemaene forventet man ikke at deltagelse skulle innebære noen ulempe for 

pasientene. Alle deltagere fikk tildelt et deltagernummer. Dette ble påført svarkonvolutt og 

spørreskjema. Deltagernes svar kunne ikke kobles til deres navn uten tilgang til en kodenøkkel. 

Returnerte spørreskjema ble oppbevart i et låst skap kun tilgjengelig for relevant personale. 

Kodenøkkelen som kunne identifisere deltagerne ble lagret er på en kryptert forskningsserver. 

Datainnsamlingen er del av et prosjekt godkjent av Regionale Komiteer for Medisinske og 

Helsefaglig Forskningsetikk (REK) (Prosjektreferanse 2013/1302). Studien ble også godkjent 
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av den etiske komiteen ved avdelingen for logopedi, foniatri og audiologi ved Lunds 

Universitet.  

 

2.4 Statistisk analyse  

 Statistisk analyse ble utført med den statiske programvaren IBM SPSS (Ver 23,0 for 

Windows; IBM Corp. Armonk, NY, USA). Frekvensanalyse ble utført for å finne frekvensen 

av THI, EORTC-QLQ-C30, GHQ-12 og, utdanningsnivå. Deskriptiv analyse ble utført for å 

finne fordelingen av alder, kjønn, og totalskår fra spørreskjemaene. Det ble så lagd en tabell for 

å vise beskrivende informasjon om deltagerne, se tab. 1. Det ble lagd en tabell for THI svarene, 

delt etter hvilken grad deltagerne fikk og totalskåren, se tab. 2.  

 Datasettet ble vurdert for normalitet og oppfylte ikke kriteriene for parametrisk 

statistikk. Spearman’s Rank korrelasjons koeffisient ble brukt for å undersøke forholdene 

mellom variablene; THI totalskår, grad av hørselstap, alder, EORTC-QLQ-C30 funksjonell 

totalskår og GHQ-12 totalskår. Forskjeller i de ulike totalskårene og variablene for ulike 

demografiske grupper (mann/kvinne og deltagelse i undersøkelsen før og etter vurdering på 

høresentralen) ble undersøkt med Mann-Whitney U test med Bonferroni korreksjon. Korrigert 

alfa nivå = 0,05 / 6 = 0,008. 

 Trinnvis lineær regresjon ble kalkulert for å undersøke assosiasjonene mellom den 

avhengige variabelen THI totalskår og de variablene som THI totalskår hadde statistisk 

signifikant korrelasjon med.   

 

3. Resultat 

 

3.1 THI  
THI undersøkte deltagernes opplevde tinnitusplager. Det har 25 spørsmål som gir en 

totalskår mellom 0 og 100. I tillegg har THI tre underskalaer. Deltagernes THI svar for hvert 

spørsmål vises i tabell 2, og er inndelt etter grad av tinnitusplager. I tillegg er det merket 

hvilken underskala de enkelte spørsmålene tilhører; Funksjonell, emosjonell, og katastrofal 

skala. Tabellen viser at majoriteten av deltagerne, 50 av 86 har lite eller milde plager i forhold 

til sin tinnitus. En skår fra 0 til 16 poeng indikerer lite eller ingen plage og 18 til 36 indikerer 

mild plage. Gjennomsnittlig totalskår var 36,8 (SD = 21,0). Utvalgets fordeling i de ulike THI 

gradene vises i fig 1.  

 

Fig. 1. Deltagernes fordeling av THI grad. Frekvens er antall personer. 2. Ikke/lite, 2. Mildt, 

3. Moderat, 4. Alvorlig, 5. Katastrofalt plaget.  
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Tabell 2. Fordeling av svar i prosent for THI spørsmålene delt etter THI grad. F = Funksjonell skala, E = Emosjonell skala, C = Katastrofal skala, 

AoT = Av og til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grad 1 (n = 16) Grad 2 (n = 34) Grad 3 (n = 16) Grad 4 (n = 15) Grad 5 (n = 5) Totalt (n = 86) 

Spm. Ja AoT Nei Ja AoT Nei Ja AoT Nei Ja AoT Nei Ja AoT Nei Ja AoT Nei 

1F - 31.3 68.8 5.9 73.5 20.6 31.3 68.8 - 40 53.3 6.7 100 - - 20.9 57 22.1 

2F - 43.8 56.3 8.8 58.8 32.4 12.5 68.8 18.8 20 60 20 20 40 40 10.5 57 32.6 

3E - - 100 - 23.5 76.5 18.8 56.3 25 26.7 53.3 20 40 60 - 10.5 32.6 57 

4F - - 100 - 23.5 76.5 - 50 50 - 66.7 33.3 60 40 - 3.5 32.6 64 

5C - - 100 - 32.4 67.6 - 50 50 6.7 86.7 6.7 80 20 - 5.8 38.4 55.8 

6E - 18.8 81.3 2.9 35.3 61.8 6.3 56.3 37.5 6.7 53.3 40 20 60 20 4.7 40.7 54.7 

7F - 31.3 68.8 23.5 47.1 29.4 31.3 62.5 6.3 66.7 13.3 20 80 20 - 31.4 39.5 29.1 

8C 18.8 43.8 37.5 47.1 47.1 5.9 56.3 43.8 - 100 - - 100 - - 55.8 34.9 9.3 

9F 14 12.5 87.5 8.8 41.2 50 18.8 50 31.3 73.3 26.7 - 100 - - 25.6 32.6 41.9 

10E - 50 50 5.9 79.4 14.7 31.3 62.5 6.3 80 20 - 100 - - 27.9 55.8 16.3 

11C - 12.5 87.5 - 5.9 94.1 12.5 37.5 50 40 40 20 80 20 - 14.0 19.8 66.3 

12F - 6.3 93.8 - 29.4 70.6 - 87.5 12.5 40 60 - 60 40 - 10.5 41.9 47.7 

13F - 25 75 5.9 29.4 64.7 - 87.5 12.5 53.3 46.7 - 80 20 - 16.3 41.9 41.9 

14F - 18.8 81.3 - 61.8 38.2 6.3 81.3 12.5 33.3 66.7 - 80 20 - 11.6 55.8 32.6 

15F - 6.3 93.8 2.9 29.6 76.5 6.3 43.8 50 20 60 20 40 60 - 8.1 31.4 60.5 

16E - - 100 - 11.8 88.2 - 62.5 37.5 6.7 86.7 6.7 40 60 - 3.5 34.9 61.6 

17F - 6.3 93.8 - 26.5 73.5 6.3 25 68.8 26.7 60 13.3 80 20 - 10.5 27.9 61.6 

18F - 18.8 81.3 - 58.8 41.2 6.3 75 18.8 46.7 53.3 - 100 - - 15.1 50 34.9 

19C 12.5 18.8 68.8 41.2 35.3 23.5 37.5 43.8 18.8 80 20 - 100 - - 45.3 29.1 25.6 

20F - 25 75 23.5 55.9 20.6 50 50 - 73.3 20 6.7 100 - - 37.2 39.5 23.3 

21E - 6.3 93.8 - 17.6 82.4 6.3 43.8 50 40 53.3 6.7 60 40 - 11.6 27.9 60.5 

22E - - 100 - 14.7 85.3 - 6.3 93.8 6.7 53.3 40 40 40 20 3.5 18.6 77.9 

23C - 18.8 81.3 - 58.3 41.2 25 56.3 18.8 33.3 60 6.7 80 20 - 15.1 47.7 37.2 

24F 6.3 50 43.8 35.3 20.6 44.1 68.8 31.3 - 73.3 26.7 - 80 20 - 45.3 29.2 25.6 

25E - 6.3 93.8 - 14.7 85.3 - 18.8 81.3 13.3 73.3 13.3 40 40 20 4.7 25.6 69.8 
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3.2 EORTC QLQ C-30  
EORTC QLQ C-30 skjemaet undersøkte deltagernes HRQoL. Det har 15  

underskalaer hvor fem av dem undersøker funksjonell HRQoL. Disse fem underskalaene ble 

omregnet til en totalskår som går fra 0 til 100 poeng, hvor høyere skår indikerer bedre 

funksjonell HRQoL. Den gjennomsnittlige funksjonelle totalskåren for EORTC QLQ C-30 ble 

79,9 (SD = 17,6). Deltagernes svarfordeling kan sees på fig. 2. Det globale helse status/QoL 

EORTC QLQ C-30 er spørsmålene; «Hvordan har din helse vært den siste uken» (spm. 29) og 

«Hvordan har livskvaliteten din vært i løpet av den siste uka?» (spm. 30). Spørsmålene blir 

besvart med et tall mellom 1 – 7, og dette ble lineært transformert til en 0 - 100 skala. Den 

gjennomsnittlige skåren for global HRQoL ble 64,9 (SD = 21,4). 

 

Fig. 2. Viser deltagernes fordeling av gjennomsnittlig funksjonell EORTC QLQ C-30 

totalskår. Høyere skår indikerer bedre funksjonell HRQoL.  

 

3.3 GHQ-12  
GHQ-12 er et kort og robust spørreskjema som er utbredt brukt for å undersøke psykisk 

helse hos deltagere i studier og pasienter i kliniske foretak. Det har 12 spørsmål og gir en 

totalskår fra 12 til 48 poeng. Lavere skår indikerer bedre selvopplevd psykisk helse. 

Gjennomsnittet for GHQ-12 ble 23,4 (SD = 4,5 [n=86]). Fordelingen av totalskåren er vist i fig 

3. 
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Fig. 3. Fordeling av deltagernes gjennomsnittlige GHQ12 totalskår. Høyere skår indikerer 

dårligere selvopplevd psykisk helse.  

 

3.4 Hørsel.  

Hos de 80 deltagerne som det er målt audiometri på, ble det laget en variabel for 

TMV4 (0,5, 1, 2, og 4 kHz) for det øret som hørte best (m = 11,9 dB HL [n = 80]) og en 

variabel for det øre som hørte verst (m = 20,9 dB HL [n = 80]). En Spearman’s Rank Order 

korrelasjon koeffisient ble utført mellom deltagernes TMV4 i det beste øret og THI totalskår 

(m = 36,8 [SD = 21,0]). Det var ingen signifikant korrelasjon mellom variablene (rs(78) = 

,047, p = ,677). Samme test ble utført for GHQ-12 (m = 23,4 [SD = 4,5]) og TMV4 på det 

beste øret (rs(78) = -,054, p = .635) og EORTC funksjonell totalskår (m = 79,9 [SD = 17,6])  

på det beste øret (rs(78) = ,102, p = .368). Det var ingen signifikant korrelasjon mellom disse 

variablene. En Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom deltagernes 

TMV4 for det øre som hørte verst og THI totalskår (m = 36,8 [SD = 21,0]).  Det var ingen 

signifikant korrelasjon mellom variablene (rs(78) = ,006, p = .960). Samme test ble utført for 

GHQ-12 (m = 23,4 [SD = 4,5]) og TMV4 for det verste øret (rs(78) = -,167, p = .139), og 

EORTC QLQ C-30 funksjonell totalskår (m = 79,9 [SD = 17,6])  og TMV4 for det beste øre 

(rs(78) = ,079, p = ,487). Det var ingen signifikant korrelasjon mellom disse variablene.  

Varigheten av deltagernes tinnitus i antall år ble undersøkt, men i mange tilfeller ble 

dette løst definert i journalføringen, eller at deltager var selv usikker på varigheten. Dette førte 

til en del manglende data i denne variabelen. I gjennomsnitt hadde deltagerne hatt tinnitus i 

6,5 år (SD = 7,5 [n =58] ) 
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3.5 Utdanningsnivå  

Utdanningsnivået ble undersøkt hos de deltagerne som hadde oppgitt hvilken 

utdanning de hadde (n = 84). Se tabell 1 for fordeling av utdanningsnivå. En Spearman’s 

Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom deltagernes utdanningsnivå og THI 

totalskår (m = 36,8 [SD = 21,0]).  Det var ingen signifikant korrelasjon mellom variablene 

(rs(82) = ,045, p = ,683). Samme test ble utført for GHQ-12 (m = 23,4 [SD = 4,5]) og 

utdanningsnivå. Det var ingen signifikant korrelasjon mellom variablene (rs(82) = ,121, p = 

,170). Samme test ble utført for EORTC QLQ-C30 funksjonell totalskår (m = 79,9 [SD = 

17,6]) og utdanningsnivå. Det var ingen signifikant korrelasjon mellom variablene (rs(82) = 

,029, p = -,769). 

 

3.6 Kjønn og alder.  

En Mann-Whitney U test ble utført for å sammenligne THI totalskår hos kvinner (n = 

38) og menn (n = 48). Det var ikke signifikant forskjell (U(86) = 840, p < 0,531). Samme test 

med samme gruppeinndeling ble gjort for EORTC QLQ-30 funksjonell skår (U(86) = 884, p 

< 0,808) og for GHQ-12 totalskår (U(86) = 897,5, p = 0,899) og det viste heller ikke 

signifikant forskjell.  

Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom deltagernes alder og 

THI totalskår (m = 36,8 [SD = 21,0]. Det var ingen signifikant korrelasjon mellom variablene 

(rs(84) = ,545, p = ,066). Samme test ble utført mellom deltagernes alder og GHQ-12 (m = 

23,4 [SD = 4,5]) hvor det heller ikke ble observert noen signifikant korrelasjon (rs(84) = ,264, 

p = -,122). Samme test ble utført mellom deltagernes alder og EORTC QLQ-C30 (m = 79,9 

[SD = 17,6]) hvor det heller ikke var noen signifikant korrelasjon (rs(84) = ,460, p = -,081). 

 

3.7 Påvirkning av Konsultasjon.  
Det var 43 deltagerne som deltok i undersøkelsen etter at de var vurdert ved 

høresentralen og 43 deltagerne som deltok før de ble vurdert. Siden det er mulig at deltagerne 

vil svare forskjellig avhengig om de har eller ikke har vært på første konsultasjon ble Mann-

Whitney U test utført mellom disse to gruppene. I variablene THI totalskår (U(86) = 890, p < 

0,766), EORTC QLQ-30 funksjonell skår (U(86) = 854, p < 0,542), og GHQ12 totalskår (U(86) 

= 874, p < 0,664) var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene.  

 

3.8 THI skår og samsvar 
En Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom THI totalskår (m 

= 36,8 [SD = 21,0] og GHQ-12 totalskår (m = 23,4 [SD = 4,5]). Det var en positiv korrelasjon 

mellom variablene som var statistisk signifikant (rs(8) = ,398, p < 0.001. Et spredningsdiagram 

ble laget for å se GHQ totalskår fordelt i de ulike THI gradene. Høyere skår indikerer dårligere 

selvopplevd psykisk helse. Se fig. 4 
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Fig. 4. GHQ totalskår fordelt etter deltagernes THI skår og grad. 0 – 16 Lite, 18 – 36 Mildt, 38 

– 56 Moderat, 58 – 76 Alvorlig, 78 – 100 Katastrofalt plaget.  

 

En Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom THI totalsum og 

EORTC QLQ-C30 funksjonell totalskår (m = 79,9 [SD = 17,6]). Det var en negativ korrelasjon 

mellom variablene som var statistisk signifikant (rs(8) = -,388, p < 0.000). Siden høyere skår 

EORTC QLQ-C30 indikerer bedre HRQoL og høyere THI totalskåren indikerer mer 

tinnitusplager vil det gi en negativt statistisk korrelasjon. Dette tyder på at opplevde plager i 

forhold til tinnitus kan forklare omtrent 15 % av deltagernes målte HRQoL. Et 

spredningsdiagram ble lagd for å se EORTC QLQ-C30 funksjonell totalskår fordelt i de ulike 

THI gradene. Lavere skår indikerer dårligere funksjonell HRQoL. Se fig. 5.  

En Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom THI totalsum og 

global HRQoL EORTC QLQ-C30 (m = 64,8 [SD = 21,4]). Det var en negativ korrelasjon 

mellom variablene som var statistisk signifikant (rs(8) = -,374, p < 0.000). Den statistiske 

signifikante korrelasjonen tyder på at den globale HRQoL kan forklare 14 % av variansen. 
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Fig. 5. Funksjonell HRQoL målt etter fordelt etter deltagernes THI skår og grad. 0 – 16 

Lite, 18 – 36 Mildt, 38 – 56 Moderat, 58 – 76 Alvorlig, 78 – 100 Katastrofalt plaget.   

 

En Spearman’s Rank Order korrelasjon koeffisient ble utført mellom deltagernes THI 

grader og EORTC QLQ-30 funksjonell totalskår (m = 79,9 [SD = 17,6]). Det var en negativ 

korrelasjon mellom variablene som var statistisk signifikant (rs(8) = -,405, p = .000). Det tyder 

på at deltagernes grad av tinnitusplager samsvarer med deres HRQoL. Generelt sett hadde 

majoritet av deltagerne en god funksjonell HRQoL (se fig. 2), men av de som hadde redusert 

HRQoL var det samsvar med det å ha plagsom tinnitus, og av de som hadde lite plager i forhold 

til sin tinnitus var det samsvar med å ha god funksjonell HRQoL. Denne tendensen kan man og 

se mellom THI skår og GHQ-12 skåren. Dette tyder på at nivå av tinnitusplager har samsvar 

med HRQoL, og selvopplevd psykisk helse. 

Variablene GHQ-12 totalskår, EORTC QLQ C-30 funksjonell totalskår og global 

HRQoL hadde en signifikant statistisk korrelasjon med THI totalskår. Det ble utført en trinnvis 

multiple lineær regresjon utregning med THI totalskår som avhengig variabel og GHQ-12 

totalskår, EORTC QLQ C-30 funksjonell totalskår og global HRQoL som uavhengige 

variabler. GHQ-12 totalskår og global HRQoL ble identifisert som prediktorer for THI 

totalskår. F(2,85) = 12,856, p = 0.000, R2 = 0.259. β verdiene for GHQ-12 og global HRQoL 

ble ,320 og -,273. Denne modellen foreslår at global HRQoL og GHQ-12 sammen kan forklare 

25,9 % av variansen. 

 

4. Diskusjon 

Den gjennomsnittlige THI totalskåren for denne studien ble 36,8 (n = 86). Det er noe 

mindre enn det man finner i andre studier. En studie av Bartels et al. (2008) ble tinnitus 

pasienter undersøkt delt etter om de hadde angst eller depresjon. Gruppa (n = 51) uten angst 

eller depresjon hadde i gjennomsnitt 35,3. I gruppa som både hadde depresjon og angst (n = 
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104) var det 62,8 i gjennomsnitt. I en studie av Zeman et al. 2014, hadde deltagerne (n = 

1274) i gjennomsnitt en THI totalskår på 47,7.   

Til tross for at en majoritet av deltagerne i denne studien, 50 av 86 hadde lite eller milde 

plager var det flere av dem som hadde redusert HRQoL og selvopplevd psykisk helse. Dette 

tyder på at selv de som oppgir liten eller moderat tinnitusplage kan ha dårlig HRQoL. Trenden 

at de med mer tinnitusplage hadde dårligere HRQoL og selvopplevd psykisk helse kan tydelig 

observeres i fig. 4. og 5., men av de som mest plaget og er gradert katastrofal er det kun fem 

deltagere. Man bør være oppmerksom på at det er en del individuelle forskjeller, at selv blant 

de med lite tinnitusplager er det tilfeller av dårlig HRQoL og blant de med katastrofale 

tinnitusplager er det en med god HRQoL. Generelt så tyder denne studiens resultater på at 

pasienter med tinnitus ofte har redusert HRQOL. Studiens resultat observerer en korrelasjon 

som kan forklare 15 % av variansen. Det antyder at nivå av funksjonell HRQoL kan ha en liten, 

men betydelig innvirkning på deltagernes opplevelse av tinnitusplager. Forholdet mellom 

tinnitusplage og selvopplevd psykisk helse hadde en signifikant korrelasjon og det ble observert 

en korrelasjon som kan forklare 15 % av variansen. Det antyder også at nivået av selvopplevd 

psykisk kan en sammenheng med hvor plaget man er av tinnitus i denne studien. Det ble også 

observert en statistisk signifikant korrelasjons mellom det globale HRQoL spørsmålet fra 

EORTC QLQ-C30; «Hvordan har livskvaliteten din vært i løpet av den siste uka?» og THI 

totalskår. Det er en korrelasjon som kan forklare 14 % av variansen som er ganske tilsvarende 

det observert med EORTC QLQ C-30 funksjonell totalskår. Det innebærer at personer som 

svarte med et lavere tall på det global HRQoL generelt sett var mer plaget av tinnitus. Den 

funksjonelle totalskåren inneholder 13 spørsmål, og hvis et enkelt spørsmål gir tilsvarende 

resultat vil det kunne være tidsbesparende og muligens mer klinisk anvendelig. Det er på en 

annen side ikke sikkert at det globale HRQoL spørsmålet og den funksjonelle totalskåren 

besvarer det samme, siden det kan være vanskelig å besvare eller å tolke et enkelt spørsmål om 

livskvalitet. Enkelte kan forbinde det med mer symptomatiske tilstander som f eks. hodepine 

eller mangel på søvn. Det globale HRQoL spørsmålet kan f. eks supplementere en alternativ 

utgave av EORTC QLQ C-30 hvor man fjerner noen av de mer irrelevante underskalaene fra 

funksjonell totalskår. Det vil sannsynligvis øke korrelasjonen og gjøre det mer klinisk relevant.  

 Regresjonsmodellen i denne studien ekskluderte EORTC QLQ C-30 funksjonell 

totalskår og identifiserte GHQ-12 og det globale HRQOL spørsmålet som prediktor for THI 

totalskår og antyder at det kan forklare 25,9 % av tinnitusplage. Studien til Erlandsson & 

Holgers (2001) målte opplevde tinnitusplage med TRQ og livskvalitet med en totalskår fra 

underskalaene fra NHP I; emosjonell, smerte, og søvn. Deres regressive modell forklarte 37,8 

% av deltagernes tinnitusplage. Erlandsson & Holgers (2001) selekterte underskalaene basert 

på hva som korrelerte mest med TRQ og det kan forårsake at de observert en forklaring på 37,8 

% av tinnitusplage. Selekteringen av underskalaer kan øke den forklarte variansen i motsetning 

til å bruke et generelt utsagn om HRQoL som den trinnvise lineære regresjonsmodellen foreslo.  

Av deltagerne som var blitt vurdert for sine tinnitus plager på høresentralen (n = 78) var 

det 63 som ønsket behandling og 15 som ikke ønsket behandling. Behandling kan innebære et 

eller flere tilbud som tilpasning av høreapparat og/eller lydgenerator, samtalebasert behandling, 

kurstilbud, og utprøving av lydpute. I vurderingen om en pasient trenger videre behandling blir 

THI skår vurdert, men pasientens ønske om hjelp, hørsel, og audiografens og legens samtale 

med pasienten vil også ha innvirkning. Studiens funn tyder på at THI alene ikke er en god nok 

indikator på om en person er pleietrengende eller ikke, og man bør kanskje systematisk vurdere 

pasientenes HRQoL og selvopplevede psykiske helse i tillegg. Dette kan man for eksempel 

gjøre med en modifisert EORTC QLQ-C30 som fjerner noen av de mindre aktuelle 

underskalaene, eller eventuelt med et nytt spørreskjema som undersøker HRQoL aspekter som 

THI ikke vurderer.  
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Tinnitus er en kompleks tilstand som kan påvirke flere aspekter av en persons liv og det 

kan være vanskelig for ett enkelt spørreskjema å vurdere alvorligheten i hvert enkelt tilfelle. 

Om tinnitus påvirker den funksjonelle HRQoL og selvopplevd psykisk helse eller omvendt, vet 

man ikke siden de forholdene ikke har blitt undersøkt før utbruddet av tinnitus. At det er en 

signifikant korrelasjon mellom HRQoL og selvopplevd psykisk helse, og tinnitusplage tyder på 

at det er en sammenheng. 

  

4.1 Kjønn, utdanning og alder 
Det er usikkert om kjønn eller alder påvirker nivå av tinnitusplager eller HRQoL hos 

tinnituspasienter. Erlandsson & Holgers (2001) observerte at yngre og middelaldrende kvinner 

med tinnitus hadde mer helserelaterte problemer enn eldre kvinner, menn, og kontrollgruppen. 

I en studie av Zachariae et al., (2000) ble THI brukt på en dansk befolkning (n = 99) for å 

vurdere dens psykometriske egenskaper, de fant ingen sammenheng mellom alder, kjønn eller 

hørsel. Dineen, Doyle & Bench (1997) observerte at kvinner var generelt mer plaget av tinnitus 

enn menn. Dette er i motsetning til Bartels et al., (2008) som ikke observerer noen sammenheng 

mellom kjønn og alder når de undersøkte HRQoL og tinnitusplager. I forhold til tinnitusplager 

så støtter min studie funnene til det sistnevnte studiet og det var ikke forventet å finne noen 

forskjell i kjønn.  

Det var forventet å finne forskjell i HRQoL mellom disse gruppene i denne studien, 

siden tidligere studier hadde sett denne tendensen og siden EORTC QLQ-C30 regnes for å være 

sensitiv for kjønn og alder (Hjermstad et al., 1998). Årsaker til at man ikke fant noen forskjell 

kan være et noe mindre utvalg av pasienter og at de symptomatiske underskalaene ikke ble 

vurdert. 

Det ble ikke funnet noen korrelasjoner mellom utdanning tinnitus, selvopplevd psykisk 

helse og HRQoL. Det var ikke ventet å observere at utdanning ville ha noen innvirkning på 

resultatene. Studier som har undersøkt forhold mellom tinnitus og HRQoL har noen tilfeller 

undersøkt sine deltageres utdanningsnivå, men ikke rapportert noen analyser på om det har 

innvirkning på resultatene (Bartels et al., 2008) 

 

4.2 Hørselens innvirkning.  

Tinnitusplager virket lite påvirket av hørsel når sammenlignet med THI i denne studien. 

Majoriteten av deltagerne ble vurdert for å ha normal hørsel (Se tabell 1.) og de aller fleste 

hadde enten normalt eller mildt nedsatt hørsel. Sett på det beste øret hadde 61 av deltagerne (n 

= 79) normal hørsel, 15 hadde mild og tre hadde moderat hørselstap. Denne studien bruker 

WHO sin definisjon på hørselstap som kan være noe streng siden den baserer seg på TMV4 

verdier. I innledning ble det nevnt at opptil 93 % av personer med tinnitus har noe form for 

målbart hørselstap (Hesse, 2016) som er langt flere enn hva som er tilfelle i denne studien. 

Kriteriene for normal hørsel i denne studien er basert på en gjennomsnitt /TMV4 verdi som 

ikke vurderer alle frekvensene. Det førte til at mange personer som hadde normale terskler i 

bass og i mellomtone, men hadde høreterskler ned til mildt og moderat nivå i frekvensområdet 

3-8 kHz ble klassifisert som normalt hørende. Flere av dem ønsket å bruke høreapparat (58 av 

78) og ga inntrykk for å ha vansker med å høre i bakgrunnsstøy. Hadde en annen definisjon blitt 

brukt for å betegne om en deltager hadde hørselstap ville sannsynligvis andelen av deltagere 

med tinnitus og hørselstap i denne studien blitt høyere. Ved å undersøke korrelasjon mellom 

gjennomsnittet av tersklene i høyfrekvensen istedenfor TMV4 kunne forholdet mellom 

tinnitusplage og hørsel ha vært annerledes. Flere studier har prøvd å undersøke hørselens 

påvirkning på opplevd tinnitus. Erlandsson & Holgers (2001) undersøkte blant annet 

gjennomsnittsverdiene for de lavfrekvente og for de høyfrekvente høretersklene, og 

tinnitusplager, men observerte ingen korrelasjon. Dineen et al., (1997) undersøkte korrelasjon 

mellom rapporterte tinnitus plager med TMV4 (0,5, 1, 2, og 4 kHz), men observerte heller ikke 
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noen signifikant korrelasjon. I sistnevnte studie hadde utvalget gjennomsnittlig bra hørsel (25,6 

dB HL), men i en studie hvor deltagerne hadde tinnitus og større hørselstap observerte man en 

signifikant korrelasjon mellom tinnitusplage og hørselstap (Ratnayake, Jayarajan, & Bartlett, 

2009).   

Det ble heller ikke observert noen sammenheng mellom hørsel og opplevd psykisk helse 

eller HRQoL i denne studien. Ved å bruke TMV4 for å vurdere deltagernes hørsel, blir forholdet 

mellom hørsel og HRQoL i denne studien ganske lik det Simpson et al., (2015) påpeker. At 

mildt og moderat hørselstap har tilsynelatende lite innvirkning på HRQoL. I en studie av Prestes 

& Gil (2009) ble høreterskler opptil 16 kHz målt og de observerte forskjell i THI skår mellom 

en gruppe normalt hørende med tinnitus og en gruppe pasienter som hadde moderat til alvorlig 

hørselstap og tinnitus. I tillegg ble QoL vurdert og de med nedsatt hørsel hadde også statistisk 

signifikant dårligere fysiologisk og psykologisk QoL enn de med normal hørsel.   

 

4.3 Valg av måleinstrumenter og variabler 

De symptomatiske underskalaene eller totalskåren for de symptomatiske underskalaene 

fra EORTC QLQ-C30 ble ikke vurdert siden man ikke kan forvente at tinnitus har sammenheng 

med f. eks. pustevansker, diare og forstoppelse. Noen av de symptomatiske underskalaene 

kunne ha vært aktuelle. Som f eks. søvn og utmattelse, men disse temaene blir allerede vurdert 

i THI og de ville ha økt omfanget av studien. De funksjonelle underskalaene fremstår som et 

bedre alternativ å vurdere i forhold til tinnitusplager da de omfatter f. eks.: Emosjonell tilstand, 

sosial og kognitiv funksjon.  

Det er generelt sett forventet at det er en sammenheng mellom tinnitus og HRQoL, men 

å basere seg på generelle HRQoL spørreskjemaer alene for å vurdere en persons HRQoL er 

ikke uproblematisk. Svarene kan bli påvirket av andre faktorer som ikke relaterer seg til tinnitus 

(Bartels et al., 2008). I denne studien ble personer med alvorlige sykdommer valgt bort, men 

om deltagerne hadde andre sykdommer eller tilstander som ville ha påvirket deres HRQoL er 

vanskelig å bedømme.  

Andre helsedisipliner som møter pasienter med sykdom eller tilstand som kan være 

psykologisk belastende og påvirke ens velvære benytter seg av HRQoL og selvopplevd 

psykiske helse spørreskjemaer i en del av vurderingen. Bruken av slike skjemaer blir ofte omtalt 

som Patient Outcome Measures (PROMS) (Black, 2012). Siden tinnitus tilsynelatende har en 

innvirkning på HRQoL og selvopplevd psykisk helse, og den innvirkningen tilsynelatende øker 

jo mer plaget man er av tinnitus, kan det gi en god indiksjon på hvor pleietrengende en pasient 

er. Det kan føre til raskere behandling for de som trenger det mest og forhåpentligvis forhindre 

en eventuell forverring av tilstanden. Man kan argumentere for at allerede i 

primærhelsetjenesten, f. eks hos fastlegen kan man vurdere tinnitusplage, HRQoL, og psykisk 

helse for de som opplever tinnitus. Slik informasjon kunne da blitt lagt ved henvisningen til 

høresentralen. Det vil kunne føre til færre unødvendige henvisninger og enda raskere tilgang til 

behandling for de som trenger det mest. 

 

4.4 Kritikk/Begrensinger.  

Den norske oversettelsen av THI er ikke validert enda. Den ble oversatt fra den danske 

oversettelsen av THI (Georg Træland, leder for Arendal tinnitusklinikk. Personlig 

kommunikasjon 16. januar 2017; Zachariae et al., 2000). Den skriftlige forskjellen mellom 

norsk og dansk er begrenset, men om det har betydning for den psykometriske robustheten og 

pålitelighet for den norske oversettelsen er usikkert.  

 Studiens responsrate var på 52,7 %. For vitenskapelige undersøkelser bør man ha som 

mål å få en responsrate på rundt 60 % (Fincham, 2007). Det ble ikke sendt noen påminnelser 

til potensielle deltager. Dette kunne ha ført til en noe bedre responsrate, men på grunn av 

tidsbegrensninger var det ikke aktuelt. Datoen for å avslutte datainnsamling ble satt til 17. mars 
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på grunn av forventet tidsbruk til dataanalysen. Siden datainnsamling startet i midten av januar 

så ble det for kort tid til å sende og forvente svar på påminnelser til deltagerne. Det er også 

forventet at jo mer plaget en pasient var av den henviste årsaken jo mer sannsynlig ville 

pasienten ha deltatt på studien. Siden de som faktisk deltok i studien generelt sett hadde lav THI 

skår så kan det tenkes at de som ikke ville delta var generelt sett enda mindre plaget av sin 

tinnitus og var ikke interessert i deltagelse. Studiens omfang var også betydelig siden mengden 

av spørreskjemaer kunne ta mellom 30 til 60 minutter å gjennomføre og kunne virke noe 

avskrekkende på potensielle deltagere.  

Resultatet kunne ha blitt annerledes med et mer homogent utvalg. Utvalget er 

sammensatt av personer med ulike type hørselstap, ulike yrkesbakgrunn og har et aldersspenn 

på 18 til 79 år. Siden studiens utvalg var så heterogen så reflekterer den en reel klinisk 

befolkning, hvor mange ikke nødvendigvis er så plaget av sin tinnitus og hvor enkelte kan være 

veldig plaget av sin tinnitus. Det gjør at studiens funn kanskje er mer relaterbar for en klinisk 

sammenheng.  

 

4.5 Videre forskning.  

Det hadde vært interessant å undersøke årsakene til samsvaret mellom tinnitusplage, og 

HRQoL og selvopplevd psykisk helse. Hvorfor enkelte blir mer påvirket av sin tinnitus enn 

andre f. eks forklares med personlighetstype og mestringsevne. Det har tidligere vært undersøkt 

hvorfor noen i en spesifikk pasientgruppe skårer dårligere på HRQoL enn andre med hjelp av 

spørreskjemaer som Eysenck Personality Inventory (EPI) og TOMCATS (Aarstad et al., 2008; 

Beisland, 2015). EPI (Eysenck & Eysenck, 1965) undersøker blant annet parameterne 

innadvendthet – utadvendthet, og stabilitet og nevoritisme. Tomcats undersøker mestringsevne 

(Odéen et al., 2013).  I tillegg vil det være interessant å undersøke de psykometriske 

egenskapene til den norske oversettelsen til THI da det enda ikke har blitt utført. En slik 

undersøkelse bør da ha noe flere deltagere enn det min studie har nå.   

I innledningen ble aksept omtalt som en faktor som kan forklare hvor mye en pasient er 

plaget av sin tinnitus og at det igjen kan påvirke HRQoL. Denne studien har ikke inkludert et 

spørreskjema for tinnitus aksept og det kan f. eks forklare at enkelte deltagere med 

tilsynelatende plagsom tinnitus har forholdsvis god HRQoL og selvopplevd psykisk helse. 

Inkluderingen av en tinnitus aksept eller mestringsevne skjema kan bli aktuelt i en eventuell 

oppfølgingsstudie.  

 

4.6 Konfliktinteresse. 

Ingen å erklære. 

 

4.7 Konklusjon 

Studiens funn tyder på at det er et samsvar mellom tinnitusplager, selvopplevd psykiske 

helse, og HRQoL. Dette har også blitt observert i andre tilsvarende studier. Dette tyder på at 

måleinstrumentene GHQ-12 og EORTC QLQ-C30 er anvendelig for å undersøke 

tinnituspasienters selvopplevd psykiske helse og HRQoL, men bør kanskje revideres for å 

utelukke aspekter som ikke blir berørt av å ha tinnitus hvis det skal være klinisk anvendelig. 

Hvor klinisk relevant det er å undersøke selvopplevd psykisk helse og HRQoL hos pasienter 

med tinnitus kan diskuteres, men siden det å ha tinnitus kan føre til store emosjonelle og 

funksjonelle vansker bør man ikke se bort fra disse symptomene (Budd & Pugh, 1996). 

I denne studien hadde hørselstap tilsynelatende lite påvirkning på tinnitusplage, 

selvopplevd psykisk helse, og HRQoL. Studien fokuserer kun på høreterskler opp til 4 kHz, og 

vurderer ikke hørsel i HF området, som kan ha innvirkning på både HRQoL og tinnitusplager. 

Det ble ikke observert noen innvirkning av verken utdanningsnivå, kjønn eller alder på 

tinnitusplage, selvopplevd psykisk helse, og HRQoL. 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 ” Hvilke faktorer påvirker opplevd grad av tinnitus” 

 
Bakgrunn og hensikt 
Tinnitus beskrives som opplevelsen av lyd i fravær av eksterne lydkilder. Selve 

lydopplevelsen kan variere i styrke og karakter, og bestå av flere ulike lyder. Hos enkelte kan 

opplevelsen av tinnitus påvirke livskvalitet og funksjon i hverdagen. 

Studien tar sikte på å avdekke om det er sammenheng mellom mestringsstrategier, 

personlighetstrekk, opplevd helse, opplevd livskvalitet, hørselen og grad av plagsom tinnitus. 

En ønsker å utvikle en metode for å identifisere årsaker til hvorfor enkelte blir mer plaget av 

tinnitus enn andre. Funn i studien kan danne forslag for å tilrettelegge behandling slik at den 

blir mest mulig virkningsfull.  

    

 

Hva innebærer studien? 
Studien vil undersøke deltakernes forhold før eller like etter første konsultasjon ved 

Haukeland Universitetssykehus før oppstart av eventuell behandling. Deltagere i denne 

studien kan bli kontaktet på senere tidspunkt med forespørsel om deltagelse i 

oppfølgingsstudier.  

 

Studien utføres i sammenheng med tiltak som inngår den vanlig oppfølging hos personer som 

er henvist for tinnitus. 

 

Vi vil også sammenholde resultatene vi får fra studien med den informasjonen vi har om 

deltakerne i våre øvrige databaser, samt i journal. 

 

Mulige fordeler og ulemper 

Hvorvidt du velger å delta i studien eller ikke vil ikke få innvirkning på din behandling og 

oppfølging. Undersøkelsene som inngår i studien forventes ikke å medføre ubehag eller risiko 

utover bruk av nødvendig tid for å gjennomføre studie.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en 

navneliste.  

 

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan 

finne tilbake til deg.  

 

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. 
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja 

til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige 

behandling. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du 

kontakte: 

 

  

 

Lorents Peter Aarsnes 

Audiograf  

Lorentz.peter.aarsnes@helse-bergen.no 

Haukeland Universitetssykehus 

Klinikk for hode / Hals 

Øre-nese-hals avdelingen 

Høresentralen 

PB 1400 

5021 Bergen 

 

Magisterstudent 

Lund Universitet, Medisinske Fakultet 

Avdeling for Logopedi, foniatri og audiologi 
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Utdypende forklaring av hva studien innebærer 

 

Kriterier for deltakelse 

Alder over 20 år. Henvist for tinnitus. Du skal foruten det aktuelle ikke ha annen kjent ny 

tilkommet alvorlig sykdom. 

 

Bakgrunnsinformasjon om studien  

Omtrent 10-16 % av verdens befolkning i industrialiserte land har tinnitus. Tinnitus regnes 

som et symptom eller en tilstand og ikke en sykdom. Det kommer vanligvis i forbindelse med 

andre forhold, for eksempel nedsatt hørsel eller stress. Plagene som tinnitus medfører kan i 

mange tilfeller føre til nedsatt livskvalitet, men majoritet opplever sin tinnitus som ikke 

forstyrrende i hverdagen.  
 

Alternative prosedyrer eller behandling pasienten får dersom personen velger å ikke 

delta i studien 

Hvis du ikke ønsker å delta i studien vil du få behandling/oppfølging som er vanlig ved 

henvisning for tinnitus. 

 

 

Tidsskjema 

Undersøkelsene vil gjennomføres i sammenheng med konsultasjoner knyttet til den vanlige 

oppfølgingen/behandlingen.  

 

Mulige ubehag/ulemper 

Undersøkelsene som inngår i studien forventes ikke å medføre ubehag eller risiko. 

 

Pasientens/studiedeltakerens ansvar 

Du har ansvar for så tidlig som mulig å gi beskjed om du ikke kan møte til avtalte 

konsultasjoner. 

Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom ny informasjon blir tilgjengelig som kan 

påvirke din villighet til å delta i studien. 

Du vil bli opplyst om mulige beslutninger/situasjoner som gjør at din deltagelse i studien kan 

bli avsluttet tidligere enn planlagt. 
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Personvern, økonomi og forsikring 
 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er: Kjønn, alder, resultater fra hørselstester, resultater 

fra spørreskjemaene og resultater fra loggen i høreapparatet som viser hvor mye du har brukt 

høreapparatet. Vi ønsker å lagre opplysningene fra denne studien i 15 år for å sammenholde 

resultatene med hvordan det går med deg videre. 

 

Haukeland Universitetssykehus ved administrerende direktør er databehandlingsansvarlig. 

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg og sletting av prøver  

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 

registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 

registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 

opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner.  

 

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Haukeland Universitetssykehus, 

Universitetet i Bergen og Helse Vest. 

 

Forsikring 
Deltakere i studien er dekket gjennom generell forsikring som gjelder for Haukeland 

Universitetssykehus 

 

Informasjon om utfallet av studien 
Deltakere i studien har rett til å få informasjon om resultatet av studien. 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg er villig til å delta i studien  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert, rolle i studien, dato)
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