FOREDRAG FRA

SAGN OM SUSTE GÅTER
Erfaringskonferanse
om
Tinnitus, Meniere og Hyperacusis
31. OKTOBER - 1. NOVEMBER 2013 PÅ HLF BRISKEBY I LIER

© 2014

Adresse
Ringeriksveien 77
3402 Lier

Telefon
32 22 65 00

E-post
briskeby@hlfbriskeby.no
Nettsider
www.hlfbriskeby.no

Redaksjon og produksjon
Ansvarlig redaktør: 		
Aud Eli Thjømøe
Design/layout:
Sindre Falk

Produsert med støtte fra og i samarbeid med

www.hlf.no

Innholdsfortegnelse
Forord

4

Balansesystemet

5

Jobb og meniere

12

Tinnitus, meniere og lydoverfølsomhet i møte med
arbeidslivet - erfaringer fra praksis

14

Morbus meniere - hvordan behandle
svimmelhetsanfallene best?

22

Hørselssystemet og tinnitus

34

Hyperacusis

51

Brukerinnlegg om hyperacusis

66

Rehabilitering

69

Vedlegg

83

Dag Lyngve Sunde, overlege ØNH-avdelingen, Molde Sykehus

May Leimbrock, bruker, fylkeskontakt og likemann for
Meniere, Sør-Trøndelag.

Randi Thelle og Berte Eidsvåg, NAV Kompetansesenter for
tilrettelegging og teltakelse

Haakon Arnesen, overlege ØHN-avdelingen, St. Olavs Hospital

Ole Petter Tungland, tidl. overlege, spesialist i ØNH- og
audiovestibulære sykdommer
Karina McGlade-Grando, audiopedagog og kognitiv terapeut

Andreas Meland, bruker

Ellen Dannevig Straube, rådgiver, HLF Briskeby

Forord
Dette er en samling foredrag fra erfaringskonferansen “Sagn Om Suste
Gåter” om tinnitus, meniere og hyperacusis. Foredragene er presentert
kronologisk og er basert på forelesernes PowerPoint-presentasjoner.
Ettersom disse presentasjonene varierer i innhold og notatmengde
så vil også innholdet i denne konferanserapporten ha huller. Vi
mener likevel innholdet har nytteverdi og interesse og vil tjene som et
supplement i ettertid for deltakerne på konferansen.
Foreleserne var meget kompetente og erfarne fagpersoner, supplert
av brukere som ga et praktisk erfaringperspektiv. Summen av
dette muliggjorde en bortimot unikt grad av kunnskapsoverføring
til deltakerne. Dette er selve målet med og inspirasjonen bak
erfaringskonferansene på Briskeby.
Vi takker alle som var involvert i konferansen, arrangører, deltakere og
forelesere for et flott, givende og svært interessant arrangement!
Aud-Eli Thjømøe, Lier, Februar 2014.
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Jobb og meniere
May Leimbrock, bruker, fylkeskontakt og likemann for
meniere, Sør-Trøndelag

Jeg har i de siste 5 årene vært kraftig rammet av sykdommen Meniere. Det
å ha Meniere og å være i arbeid er en utfordring og utrolig krevende. En ting
er at det er krevende å få utført jobben på en tilfredsstillende måte med en
redusert helsetilstand, men den største utfordringen kommer i form av den
psykiske påkjenningen som det medfører å være i jobb med en sykdom som
Meniere.
For å klargjøre dette og å dele mine utfordringer og erfaringer med dere, har
jeg delt dagen min i tre faser:
1. Før jobb
Det første som slår meg når jeg våkner er:
• Hvordan er formen i dag?
• Kommer jeg meg på jobb?
• Hva om jeg blir syk på arbeid?
Dette er tanker som kommer ubevisst. Slike “stresstanker” har en veldig
negativ effekt i forhold til sykdommen, og kan alene være nok til å utløse et
anfall.
Kommer jeg meg avgårde på jobb, trøster jeg meg med at skulle jeg bli dårlig
får jeg enten legge meg ned på sengen som min arbeidsgiver har kjøpt til meg,
eller dra hjem igjen.
I forhold til utfordringer med «stresstanker», hjelper det veldig at jeg har vært
åpen og ærlig omkring min sykdom, og at mine kollegaer har sett meg under
anfall. Dette reduserer stresset ved at jeg vet at jeg blir trodd, og at alle på
arbeidsplassen er klar over at jeg har en kronisk sykdom.
2. På jobb
Jeg arbeider i administrasjonen ved et institutt ved NTNU. Mine arbeidsoppgaver
er å betjene telefon, samt å yte service til ca. 100 studenter og ansatte. I tillegg
til dette har jeg saksbehandlingsoppgaver.
Arbeidsdagen innebærer mye forflytning mellom avdelinger. Det blir gjerne
mye stress og mange personer å forholde seg til. Jeg sliter ofte med å høre hva
som blir sagt, og det er slitsomt og stadig be om at ting må gjentas rolig og
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tydelig. Jeg kan sjelden innta lunch sammen med andre, da det ofte snakkes
høyt eller er mye latter, noe som medfører smerter i øret. Man sitter ofte igjen
med følelsen av at man ikke strekker til, og er til bry for andre. Noe som
igjen kan føre til konsentrasjonsvansker, at man isolerer seg og at man blir
deprimert.
Alle disse faktorene kan i seg selv være nok til å utløse et anfall, som igjen
bidrar til en ny negativ spiral. Mine anfall kommer uten særlig forvarsel, og
jeg har flere ganger fått anfall på jobb. Det kan like godt inntreffe midt i en
telefonsamtale eller et møte, som på kontoret. Jeg må da få noen kollegaer til
å hjelpe meg til sengen som jeg har stående, slik at jeg får lagt meg ned. Hele
verden snurrer, jeg er kvalm og uvel. Et anfall kan vare i mange timer opptil
et døgn, med etterdønninger i flere dager.
Først når det verste anfallet har roet seg, kan jeg tenke på å komme meg hjem.
Mine arbeidskollegaer må da avbryte sine oppgaver for å hjelpe meg hjem,
eller mine barn må komme å hente meg.
Jeg er heldig, og har en arbeidsgiver som virkelig prøver å legge til rette slik at
jeg kan jobbe mest mulig. Som nevnt tidligere har jeg en seng på arbeidsplassen.
Jeg har i tillegg fått et skjermet kontor og mindre stressende arbeidsoppgaver.
Uten disse tiltakene hadde det ikke vært mulig for meg å holde meg i arbeid,
selv om jeg så gjerne vil.
3. Etter jobb
Etter at jeg kommer hjem fra arbeid, er jeg som regel så utslitt at jeg sover
2 til 3 timer før jeg er klar til å gjøre noe som helst. Man sliter så med lite
tid til overs til vanlige gjøremål og husarbeid, slik at det sosiale livet blir
nedprioritert. Man har hele tiden fokus på sykdommen, og begrenser seg selv
for ikke å risikere å bli dårlig.
Dette gjør at man ubevist grubler på spørsmål som:
• Hvordan er formen imorgen?
• Kommer jeg meg på jobb?
For å lette på dette har jeg siden 2011 fått innvilget arbeids- og utdanningsreiser
for funksjonshemmede. Det betyr at jeg tar taxi til og fra jobb, og minsker
derfor mye av stresset med å gruble på om jeg er i stand til å komme meg på
jobb. Dette tiltaket alene gjorde at sykefraværet gikk mye ned.
De fleste av utfordringene jeg har snakket om her, henger sammen, og påvirker
hverandre. Både positivt og negativt. Det er derfor viktig med en sykdom som
Meniere å prøve å fokusere på det positive. Være fornøyd med de dagene man
har vært på jobb, og det man har utrettet, fremfor å tenke på det man ikke
har gjort.
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Tinnitus, meniere og lydoverfølsomhet
møte med arbeidlivet

- erfaringer fra praksis

Randi Thelle og Berte Eidsvåg, NAV kompetansesenter for
tilrettelegging og deltakelse

Vi har kalt innlegget vårt “Tinnitus, Meniere og lydoverfølsomhet i møte med
arbeidslivet – erfaringer fra praksis”. Vi ville ha med “livet” og ikke bare arbeid.
Vi er alle hele mennesker og for at det skal fungere på jobb må man også ha
en noenlunde stabil situasjon utenfor jobb. I møte med den enkelte kan vi ikke
derfor bare fokusere på tiden på arbeid - men hele døgnet.
Først litt om de erfaringene vi har fra møter med mennesker som har tinnitus,
Meniere eller lydoverfølsomhet. Mange opplever det som utfordrende at vanskene
er så usynlige. Flere kan si: “Jeg skulle så gjerne hatt et synlig handikap – i det
minste en gips på armen. Det er ingen som kan se at jeg er dårlig.” Det kan være
vanskelig å formidle følgeplagene av for eksempel tinnitus til familie og kollegaer,
og de valgene man gjør blir kanskje uforståelige for andre. “Naboen skjønner i
hvert fall ikke hvorfor jeg er sykmeldt så brun og fin som jeg ser ut!” Ofte er det
å være ute i hagen eller skogen den beste medisin. På jobb kan man bli møtt
med lite forståelse for situasjonen. Kanskje får man høre “Jeg er også sliten.
Alle er slitne i blant!” Noen har også fått høre at “jeg har en bekjent som har
Meniere, og hun klarer jo det og det”. Slike utsagn kan føre til at man føler seg
mistenkeliggjort. Da kan det være viktig å treffe folk som kan se bakenfor det ytre
og som stiller de rette spørsmålene, som har noe kjennskap til hvordan det er å
ha tinnitus, Meniere eller lydoverfølsomhet og som bare har tid til å lytte.
Blant de som kommer til oss er det ulikt hvor i prosessen man er og man har
gjerne ulik bakgrunn med tanke på hvor mye man vet. Noen har gått en lang
periode uten å vite så mye, men bare kjent ubehaget på kroppen. Andre har lest
seg opp og vet masse. Noen har hatt trøbbel i mange år og noen fikk det “i går”.
Noen har levd lenge i den tro at dette må de leve med livet ut, og andre har vært i
behandling og blitt bedre. Det er også ulikt hvor mye og hva man har fått vite fra
sin øre,- nese,- halslege eller fra andre fagpersoner. I noen situasjoner er det derfor
nødvendig å gi informasjon om tinnitus, Meniere og lydoverfølsomhet og om hvilke
muligheter som finnes både for utredning og behandling. For mange kan det ha
en terapeutisk effekt å få høre om andre som opplever de samme følgeplagene
som dem selv (søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, hukommelsesvansker,
sosial tilbaketrekning).
Hvilken rolle har vi så utover det å snakke med dem som har tinnitus, Meniere eller
lydoverfølsomhet? Vi kan være med ut til arbeidsgiver og gi informasjon om hva
det vil si å ha tinnitus, Meniere eller å være lydoverfølsom, hvilke konsekvenser
det har og hvordan man kan tilrettelegge for det. God og riktig informasjon kan
spare både den det gjelder og omgivelsene (familie, venner, kollegaer) for mange
misforståelser og problemer. Det er enklere å ha forståelse for de valgene den
som har tinnitus, Meniere eller lydoverfølsomhet tar når man vet noe mer om
bakgrunnen. Vi har også alltid kontakt med saksbehandler på NAV-kontoret. Vi
kan være med å skape en større forståelse for situasjonen der og ha en dialog
om hva som er nødvendig av tiltak videre. Noen ganger er det behov for langvarig
oppfølging og i perioder er vi da gjerne med på sidelinjen mens vedkommende
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er i behandling. Vi kan også være med gjennom en prosess med omstilling og
tilrettelegging på jobb eller i studier.
Arbeidsevne
Hvordan skal vi så forstå arbeidsevne i møte med tinnitus, Meniere eller
lydoverfølsomhet? Vi ønsker å presentere dette ved hjelp av en modell og en case.

Arbeidsevne er kontekst- og oppgavespesifikt. Det er ikke noe personen
har med seg, men oppstår i møtet mellom personen og miljøet. For å forstå
arbeidsevne må det finnes en arbeidsoppgave og et arbeidsmiljø og relatere den
til. Med personlige faktorer menes de fysiske, psykiske, kognitive og sosiale
forutsetninger hos personen som på ulike måter påvirker personens evne til å
arbeide. De miljømessige faktorene er de fysiske og sosiale omstendigheter hvor
arbeidet utføres og de sosiokulturelle normene for hvordan en arbeidsoppgave
skal utføres. Det er i møte mellom disse faktorene at arbeidsevne oppstår og
det er graden av samsvar mellom de personlige faktorene og de miljømessige
faktorene som avgjør om man har en arbeidsevne eller ikke.
Den individuelle kapasiteten kan ikke ses isolert sett. Den må ses opp mot
personens evne til å utføre arbeidsoppgaver knyttet til jobb på en tilfredsstillende
måte (occupational performance) og personens evne til å fylle rollen som
arbeidstaker i samfunnet (occupational participation). Dette er ikke bare påvirket
av personen selv, men også av samfunnsmessige faktorer som forholdene på
arbeidsmarkedet, lover og regler som regulerer arbeidslivet og velferdssystemet
og hvordan det støtter opp om en person kan være i arbeid eller ikke.
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Arbeidsevne er ikke statisk, men den kan forandre seg med tiden: individets
forutsetninger kan forandres, arbeidsoppgaver kan forandres, arbeidsmarkedet
kan forandres. Hvilken bakgrunn og erfaring personen har med seg og hvilke
mål har man for framtiden vil også påvirke arbeidsevnen. (Sandqvist og
Henriksen 2004).

Vi vil forsøke å eksemplifisere modellen ved å presentere en person som
har Meniere med hørselstap, svimmelhetsanfall, lydoverfølsomhet og
tinnitus som følge av det. Vedkommende hadde i tillegg krystallsyke. Vi ser
at hans individuelle kapasitet var redusert. Hvis vi ser på de miljømessige
forutsetningene finner vi flere faktorer som hindret han i å være i jobb. Han
jobbet med anleggsarbeid og vurderte dette som for risikofylt med tanke på
svimmelhetsanfallene. Det var også mye støy på hans arbeidsplass, noe som
var vanskelig med tanke på hørselstapet og lydoverfølsomheten. Videre hadde
han en jobb hvor andre var avhengig av at han utførte sine arbeidsoppgaver for
at de skulle komme videre i sin jobb. Dette syntes han var vanskelig fordi han
opplevde seg selv som en ustabil arbeidskraft med tanke på svimmelhetsanfall
og fravær som følge av det.
Vi ser altså at det ble et sprik mellom de individuelle og miljømessige
forutsetningene som gjorde at hans arbeidsevne var redusert i den jobben
han hadde, og med de kravene som den stilte. Han klarte ikke å utføre sine
arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.
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Denne personen hadde imidlertid en sterk motivasjon for å komme tilbake til
jobb. Han hadde også en utdanning og lang arbeidserfaring som han ønsket
å benytte. Han var imidlertid usikker på sin egen kapasitet og hva han kunne
klare. Det ble derfor satt i gang en arbeidspraksis (se Virkemidler) på hans
tidligere arbeidsplass slik at han kunne få prøve ut hva han kunne klare. Der
fikk han jobbe på et verksted hvor man vedlikeholdt og reparerte utstyr. Her
var det mindre støy, han opplevde det som mindre risikofylt, det var mindre
sårbart hvis han ble borte og det innebar mindre bilkjøring da avstanden
mellom hjem og verksted var kortere enn ut til mange av anleggene.
Han ble også satt i kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral og fikk tekniske
hjelpemidler til telefon da både han og hans arbeidsgiver opplevde at det
var vanskelig å kommunisere på telefon. Gjennom den tilretteleggingen som
ble gjort av både miljø og arbeidsoppgaver ser vi at hans arbeidsevne økte.
Han var i arbeidspraksis i nærmere et år og vi hadde jevnlige møter mellom
arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV-kontor og kompetansesenteret underveis for
å evaluere.
Saken endte med at vi fikk til en avtale hvor han ble ansatt igjen i bedriften,
men med lønnstilskudd (se Virkemidler) fra NAV det første året. Dette da han
fremdeles ikke klarte å yte maksimalt selv om han var til stede på jobb. Det
ble også søkt om fritak fra arbeidsgiverperioden (se Virkemidler). Det ble altså
tatt i bruk ordninger fra NAV som medvirket til at han klarte å ivareta rollen
som arbeidstaker. Det skal også sies at han når han startet i arbeidspraksis
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hadde fått behandling for krystallsyke og dermed ikke var så svimmel lenger.
Anfallene som følge av Meniere kom også sjeldnere og var ikke så kraftige.
Virkemidler
Under følger en oversikt over virkemidler fra NAV vi opplever som nyttige i
møte med personer med tinnitus, Meniere eller lydoverfølsomhet. For mer
informasjon om de ulike virkemidlene se www.nav.no.
• Arbeidspraksis
Arbeidspraksis er en ordning blant annet for personer som har
fått arbeidsevnen nedsatt og som trenger å få prøvd ut sine
muligheter på arbeidsmarkedet. Man er ikke ansatt i bedriften
hvor man er i arbeidspraksis, men man får for eksempel arbeidsavklaringspenger fra NAV. Mange opplever dette som en enklere
vei tilbake til arbeidslivet når man er usikker på sin arbeidsevne.
• Tidsbegrenset lønnstilskudd
Tidsbegrenset lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for å få
ordinært arbeid. Man får ordinær lønn og fast ansettelse i hel- eller
deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen til arbeidstaker
i en begrenset periode. Lønnstilskuddet skal kompensere for lavere
produktivitet.
• Tidsubestemt lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene
for ordinært arbeid hvis man har en varig og vesentlig nedsatt
arbeidsevne, og bidra til å forebygge uførepensjonering. Man
får ordinær lønn og fast ansettelse i hel- eller deltidsstilling.
Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen til arbeidstaker. Tilskuddet
skal kompensere for lavere produktivitet og kan gis så lenge det er
nødvendig og hensiktsmessig.
• Fritak fra arbeidsgiverperioden
Dersom en arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom
som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker
eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i
arbeidsgiverperioden (første 16 dagene av sykemeldingsperioden).
• Sykemelding til enkeltstående behandlingsdager
Ordningen skal være et alternativ til gradert sykemelding og gjelder
dersom man for eksempel har en fast behandlingsdag i uka. Legen
må attestere at det er nødvendig av hensyn til behandlingens
virkning at vedkommende ikke arbeider behandlingsdagen.
Sykemeldingsdagen føres opp på sykemeldingsblanketten. Man
trenger ikke oppgi hvilken type behandling det er, men kun antall
behandlingsdager/hvilke dager det er planlagt behandling.
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• Arbeids- og utdanningsreiser
Hvis man har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra
arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler,
kan man søke om støtte til arbeids- og utdanningsreiser. Det kan
for eksempel være at man på grunn av svimmelhetsanfallene ved
Meniere ikke klarer å reise med offentlig transport. Ordningen
innebærer at man kan få transport med drosje til og fra arbeid eller
skole til samme pris som en bussbillett. Ved vurdering ser man på
om reisen er en så stor belastning at det hindrer vedkommende å
fungere tilfredsstillende i jobb eller utdanning.
• Tilretteleggingsgaranti
Tilretteleggingsgaranti skal sikre en rask saksbehandling, samordnet
bistand fra NAV, og trygghet for at NAV sørger for nødvendige
hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb. I
tilretteleggingsgarantien skal det skrives ned hvilke tiltak som er
nødvendig for at man skal få eller beholde en jobb. NAV forplikter
seg til støtte i form av oppfølging, tilskudd eller hjelpemidler innen
avtalte frister.
Case
Da “Ola” ble henvist oss fra NAV kontoret var han sykmeldt fra sin jobb med
mennesker. Han hadde fått gradvis redusert hørsel og hadde begynt med
høreapparat noen år tidligere. Han var ikke så oppmerksom på hørselstapet
sitt og hadde ingen hørselstilrettelegging. I samtalene ved kompetansesenteret
møtte vi en person som hadde full fokus på tinnitus. Et par år tidligere hadde
han bestemt seg for at noe måtte gjøres med tinnitusplagene. Han søkte på
nettet og spurte seg fore.
Ola opplevde personlighetsforandring, ble irritabel og fikk angst. Da vi
møttes var han trøtt og fortvilet. Han hadde vært sykmeldt over ett år og
var kommet over på arbeidsavklaringspenger. Han hadde mye hodepine og
nakke/skulderproblematikk, var fortvilet over opplevelsen av forandring i
personligheten, og lurte på om han ikke var i stand til å jobbe med mennesker
lengre? Måtte han gjøre noe annet når det var med folk han aller helst likte å
jobbe?
I samtale fortalte han om støyproblematikk og vi fikk mistanke om
lydoverfølsomhet. Han ble anbefalt å kontakte øre,- nese,- halsklinikk og
audiopedagog for behandling. Det ble konstatert lydoverfølsomhet og igangsatt
behandling for dette og tinnitus. Både fra behandlingen og oss fikk han
informasjon om og en større forståelse av hørselstapet sitt. Han fikk også
tildelt samtaleforsterker som hjelpemiddel.
Ola har hatt noen vanskelige år med en blanding av angst, avmakt, optimisme
og pågangsmot. Med behandling og hjelpemidler kunne han nå prøve seg på
nytt. Han fikk mulighet for en gradvis start i ny jobb og begynte med 60 %
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stilling. Han jobbet med mennesker, men i mindre gruppe. Ola er nå tilbake i
full jobb. I en av de siste samtalene vi hadde sa han at “tinnitusen har fått et
lite kott nederst i kjelleren”.
Tilrettelegging
For de fleste personer med de utfordringene vi snakker om i dag, gjelder også
vanlig hørselstilrettelegging. Det kan være: det å få eget kontor istedenfor å
sitte i kontorlandskap, unngå unødvendig støy, god møtestruktur, mulighet til
å ta pause og ikke legge mange møter etter hverandre, bruke hjelpemidler til
kommunikasjon, samt gi informasjon om hørselstapet og andre utfordringer
til leder og kollegaer.
Når det gjelder tilrettelegging for tinnitus, Meniere eller lydoverfølsomhet har
vi erfaring med at følgende kan være viktig:
• Unngå stress da det kan trigge både svimmelhetsanfall og tinnitus. Det
kan for eksempel gjøres ved tilrettelagt arbeidstid og arbeidsrutiner.
Eksempel: Han har solid tinnitus og er lydoverfølsom, er veldig anspent
i muskulaturen og har store søvnproblemer. Dette har vart over mange
år. Nå går han i behandling og har 50 % sykmelding. På grunn av
søvnproblemene har han fått tilrettelagt arbeidstiden slik at han
jobber midt på dagen da det er da han fungerer best.
• Forutsigbarhet
Eksempel: Hun har tinnitus og hadde egen bedrift, noe som medførte
mye stress. Nå jobber hun som assistent på øyeklinikk. Her har hun
faste arbeidsoppgaver og forutsigbarhet på hva som vil møte henne
gjennom arbeidsdagen, og ikke minst hun er ferdig når hun går hjem
fra jobb.
• Fleksible rammer – arbeidstid.
Eksempel: Hun jobber som sykepleier har tinnitus og søvnproblemer.
Hun er fritatt fra nattevakter og har fått turnusen tilpasset slik at
hun ikke jobber kveld/dag.
• Stillesittende arbeid – endring av arbeidsoppgaver.
Eksempel: Han har Meniere og en jobb med en del praktiske oppgaver.
Dette er vanskelig da det trigger svimmelheten. Han har derfor blitt
fritatt fra en del av arbeidsoppgavene og fått andre oppgaver istedenfor.
• Unngå visuell støy – fysisk miljø. (Meniere, svimmelhet) God og riktig 		
belysning er viktig. Rulletrapper eller å kjøre i furuskog med sollys 		
gjenom trærne – kan forårsake Meniere anfall
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• Tolk – skrivetolk, tegnspråktolk. Dette kan være avlastende i møter ved
at man ikke trenger å anstrenge seg så mye for å få med seg det som 		
blir sagt.
I noen tilfeller kan det være slik at man ikke klarer å tilrettelegge godt nok i en
jobben man har. Det kan da være nødvendig med en omskolering. I valg at nytt
yrke er det viktig at det i tilstrekkelig grad tas hensyn til de helseutfordringene
man har slik at man velger et yrke det er sannsynlig at man vil klare å stå i
over tid. Veiledning fra personer som har kompetanse på tinnitus, meniere
eller lydoverfølsomhet kan da være nyttig.
Aktuelle enheter i NAV
NAV Arbeidslivssenter, NAV Hjelpemiddelsentral og NAV Arbeidsrådgivningskontor finnes i hvert fylke. Ved enkelte arbeidsrådgivningskontor jobber
det personer som har kompetanse på blant annet tinnitus, Meniere eller
lydoverfølsomhet. Dette gjelder arbeidsrådgivningskontoret i Trondheim
som innen området hørsel dekker trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal,
arbeidsrådgivningskontoret i Bergen som dekker fylkene Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane. I Troms er vedkommende lokalisert på
hjelpemiddelsentralen, men dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
Kilder:
www.nav.no
Sandqvist J., Henriksson C.: Work functioning – a conceptual framework. Work
23 (2004)
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Morbus meniere - hvordan behandles svimmelhetsanfallene best?
Haakon Arnesen, Overlege ØHN-avdelingen, St. Olavs Hospital

Pathway of sound reception
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Hørselssystemet og tinnitus
en modell for forståelse

Ole petter Tungland, tidl. overlege, spesialist i ØNH- og
audiovestibulære sykdommer
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Hyperacusis
Karina McGlade-Grando, audiopedagog og kognitiv terapeut
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Brukerinnlegg om hyperacusis

Hvorfor fikk jeg problemer med ørene?
Andreas Meland, bruker

Jeg var en aktiv gutt/mann som elsket musikk, konserter, jobben min som lærer
og sosiale sammenkomster. I 2004 begynte jeg å slite med lydoverfølsomhet.
Har reflektert over hva som gjorde at jeg fikk disse problemene. En teori er
at jeg fikk smerter fra høy monitoring som musiker, og at jeg da begynte å
overbeskytte ørene. Gikk rundt med sov i ro og etter hvert også med øreklokker.
Dette førte til at jeg kom inn i en vondt spiral, der smerteterskelen for lyd ble
senket. Jeg kunne også få smerter bare ved å se en monitor eller en høyttaler.
En annen årsaksforklaring kan være at jeg opplevde et litt traumatisk
kjærlighetsbrudd. Ei jente som jeg elsket ville vente med å være offentlig
kjærester på grunn av at hun ville ta hensyn til eksen som tok bruddet så
tungt. Vi hadde det utrolig fint, men etter ett år synes jeg det var rart at hun
fortsatt ikke var klar for et forhold. Selv om hun erklærte sin kjærlighet for
meg. Plutselig en dag når jeg en dag gikk utenfor der hun bodde traff jeg
på eksen. Jeg spurte hva han gjorde der, og han sa at han skulle besøke
kjæresten sin. Jeg sa da at det var underlig etter som jeg kysset henne i dagen
før. Da hun så både meg og typen klikket det for henne og hun ble kjørt på
psykiatrisk og jeg fikk aldri snakket ut med henne før nå i høst. Dette kan ha
vært en utløsende årsak. Det tok mange år før jeg kom meg etter dette. En
annen teori er at jeg skulle realisere meg selv( musikk-innspilling) uten en
trygghet i bunn. Mye støy i lærerjobben kan også være en medvirkende årsak.
Hvordan opplevde jeg hyperacusisen?
Jeg kjente som sagt veldige smerter og følte at livet ble mer og mer tatt fra meg.
Spilte i band, men måtte slutte med det. Elsket cafeliv og bursdagsfester. Dette
ble det også veldig lite av. Presset meg noen ganger, men fikk da en skikkelig
smell etter på. Kramper i ørene. Kjentes som ishakke som ble kjørt inn i ørene,
der jeg ofte måtte krølle meg sammen fordi smertene ble så intense. I starten
ville jeg ikke bli sykmeldt fra lærerjobben. Jeg ville være normal! Så jeg presset
meg på jobb. Puttet sov i ro i ørene/Støpte ørepropper og hadde øreklokker
utenpå det igjen. Brukte dette også de få gangene jeg dro på kino. Ble liggende
i senga når jeg kom hjem, så nyhetene med svak lyd, og la meg igjen. Prøvde
å gjøre noe sosialt, men det ble mindre og mindre. Støyen på cafer (diskotek
var tortur!) og lek med onkelbarn ble en kraftig anstrengelse. Jeg spiste også
mye smertestillende…Men følte at jeg ble pløsen og fikk ringer under øynene.
Til slutt påvirket smertene i ørene balansen, og jeg ramlet om på jobb foran
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elevene. Det var et stort nederlag og ydmykende når jeg ble kjørt hjem den
dagen. Jeg ble 60 % sykmeldt. Fastlegen sendte meg til flere øre/nese-hals
leger, men de kunne ikke hjelpe meg. De sa bare at jeg måtte slutte helt med
ting som hadde med støy å gjøre.
Jeg forsto nå at jeg jeg måtte ta et siste farvel med musikkkarrieren. Jeg
bestemte meg for å presse meg selv til å spille inn en siste CD. Satset 200 000
og dette ble jo et ekstra stressmoment. Hver dag i studio var som å få fysisk
bank. Men jeg klarte det! Tomheten ble dog enda større når jeg bare kunne
gjøre noen spillejobber. I tillegg ville folk reagert om jeg hadde presset meg
selv til spillejobber når jeg ikke klarte jobben min.
Prøvde også dating denne perioden, men jeg klarte ikke å følge opp aktiviteter
som cafebesøk osv. Tur i skogen var det jeg alltid forslo ;) Jeg ville heller
ikke være en belastning og begrensing for en partner. Jeg innså med dette
at jeg ikke ville klare å skape en egen familie. Jeg ville ikke klare å følge opp
mine forpliktelser eller være en positiv kraft. Jeg følte også at jeg klagde mye
til mor og far. Fortvilelsen over aldri å ha gode nyheter om bedring var stor.
Til slutt følte jeg med bare til byrde for alle og veldig isolert!. Dette gjorde
meg veldig deprimert! Jeg gikk ikke til psykolog men psyket meg ned. Minnes
for eksempel sydenturer med venner, der jeg satt i gata uten å kunne være
med inn på cafeer/diskotek. Var redd ungeskrik. Gitaren og steroanlegget var
pakket ned. Jeg ble veldig desperat. Husker jeg ropte ut til Gud: Nå må jeg
få hjelp eller så orker jeg ikke mer! Den natten satt jeg på internett og letet
overalt etter noen so hadde det som meg. Til slutt fant jeg en link i Sverige som
omhandlet hyperaccusis og Tensetiv syndrom. Det var så utrolig godt å lese
noen beskrive hordan jeg hadde det. Gjennom det fant jeg en link videre til
Karina og hørslessenteret. Da var jeg virkelig deprimert og slet med balansen.
Hvilken hjelp fikk jeg?
Det var utrolig godt å komme til Karina! Endelig en person som forstod meg
og som tok meg på alvor! Husker hun kopierte opp noen sider om tankers
betydning og fikk meg til å tro på at det fantes hjelp..
Jeg vle videre sendt til Ullevaal der jeg fikk hjelp av audiopedagogene Janne og
Guri. Først fikk jeg målt ubehagsterskelen som viste at jeg virkelig hadde lav
terskel for lyd. Så fikk jeg jeg systematisk trening i kognetiv terapi. Dette hjalp
også. Måtte også bli trygg på lyder igjen. Eksempelvis barneskrik. I stedet
for å frykte skrikingen, skulle jeg undres over hvorfor barnet gråt. Fikk noen
tilbakefall i starten. Tok kanskje for store utfordringer. Da var det veldig godt
å samtale med Guri!
Sammen med henne fant vi ut at et studieår ville være med å fjerne fokuset fra
ørene. Jeg kunne da rangle og dra på cafe uten å tenke på at ørene skulle være
oppladet til dagen etter på. Dette fjernet fokuset mer bort fra sykdommen.
Pusteøvelser og mindfullness var også til hjelp.
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Hvordan er det i dag? Er jeg 100 % frisk?
Jeg er ofte frisk og helsen kan ikke sammenlignes med før jeg fikk hjelp. MEN
jeg kan få kjenning med smerter igjen hvis jeg stresser mye, sover lite eller
har uavklarte ting i livet mitt. Da vet jeg at jeg må ta tak i ting med en gang.
Forutsigbarhet og trygghet er viktig. EKSEMPEL LEILIGHET.
Når jeg kjenner antydning til smerter bruker jeg dem som et varsel på at jeg
må endre på små ting.
Jeg er i dag i 100% stilling som lærer igjen. Har fått tilrettelagt uken slik at jeg
har mange timer noen dager, slik at jeg kan komme 11.45 en av dagene. Da
kan jeg sove ut og ta meg inn igjen hvis det blir for mye stress. Jeg spiller nå
i band og kan utfolde meg på cafeer og leke med onkelbarn.
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Rehabilitering
Ellen Dannevig Straube, rådgiver, HLF Briskeby
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Vedlegg

av historiske årsaker legger vi ved invitasjonen og programmet til konferansen
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