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Ágrip 

Eyrnasuð (tinnitus) meðal íslenskra flugmanna. 

Sindri Stefánsson
1
, Einar Jón Einarsson, Msc,

1
 Hannes Petersen, MD, PhD

1,2 
 

1
Læknadeild Háskóla Íslands, Reykjavík, Ísland;  

2
Háls- nef- og eyrnadeild Landspítalans, Reykjavík, Ísland. 

Inngangur: Eyrnasuð er algengt í nútímasamfélagi og getur haft alvarleg áhrif bæði á 

atvinnu og einkalíf, en þriðjungur allra fullorðinna segist hafa upplifað eyrnasuð einhvern 

tímann á lífsleiðinni. Heyrnarskaði af völdum hávaða er talinn einn af aðalorsakavöldum 

eyrnasuðs, en í starfi sínu eru flugmenn oft útsettir fyrir miklum hávaða löngum stundum. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna umfang og eðli eyrnasuðs meðal íslenskra 

flugmanna. 

Efniviður og aðferðir: Tilfella-viðmiðunarrannsókn (case-control) á 204 flugmönnum. 

Lagðir voru spurningalistar fyrir alla félagsmenn Félags Íslenskra Atvinnuflugmanna (FÍA) (n 

= 614) og upplýsingum safnað frá þeim sem svöruðu (n = 204). Á 51 manna úrtaki voru 

einnig gerðar heyrnarmælingar (Pure Tone Audiometry  (PTA) og Distortion Product 

Otoacoustic Emission (DPOAE)) eða nýlegar mælingar notaðar. 

Niðurstöður: Af 204 þátttakendum sögðust 121 (60%) hafa upplifað eyrnasuð lengur en í 

5 mínútur einhvern tímann á ævinni, en 96 (47%) sögðust hafa upplifað eyrnasuð á 

síðastliðnum 12 mánuðum. Þá voru 57 (28%) þátttakendur oft eða stöðugt með eyrnasuð. 

Alvarleiki eyrnasuðs hvers þátttakanda var greindur með Tinnitus Handicap Inventory (THI) í 

flokkana  lítið sem ekkert eyrnasuð (n = 185), vægt eyrnasuð (n = 14), meðalmikið eyrnasuð 

(n = 5), alvarlegt eyrnasuð (n = 0) og mjög alvarlegt eyrnasuð (n = 0). Um 82% sögðust litlar 

eða engar áhyggjur hafa af eyrnasuðinu en 96% sögðu suðið hafa lítil eða engin áhrif á getu 

sína til að lifa eðlilegu lífi. Heyrnarþröskuldar hækkuðu með hækkandi THI-flokki. Marktæk 

neikvæð fylgni var milli heyrnarþröskulda (PTA) og hljóðsvars innra eyrans (DPOAE). 

Ályktanir: Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er greinilegt að flugmenn eru oft útsettir 

fyrir miklum hávaða í starfi sínu. Niðurstöður rannsóknarinnar virðast styðja þá tilgátu að 

eyrnasuð sé algengara hjá flugmönnum en öðrum starfsstéttum, en þó virðist alvarleiki 

eyrnasuðsins í flestum tilvikum ekki vera það mikill að hann hafi áhrif á einkalíf 

einstaklingsins.  
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1 Inngangur 

Eyrnasuð er algengt í nútímasamfélagi og getur haft áhrif bæði á atvinnu og einkalíf, en 

þriðjungur allra fullorðinna segist hafa upplifað eyrnasuð einhvern tíma á lífsleiðinni(2). 

Eyrnasuð getur dregið úr lífsgæðum, valdið streitu og svefnleysi. Einn helsti áhættuþáttur 

eyrnasuðs er heyrnarskaði, svo sem í kjölfar mikils hávaða. Það getur verið mjög krefjandi 

fyrir einstakling að með mikið eyrnasuð að heyra hljóð í umhverfi sínu yfir hið sífellda suð. 

Flugmenn eru oft útsettir fyrir miklum hávaða í starfi sínu og gætu því verið í áhættuhópi 

fyrir eyrnasuði. Flugmenn reiða sig mikið á samskipti með tungumálinu einu saman - án 

nokkurrar líkamstjáningar. Í þessum samskiptum þurfa flugmenn því að treysta algjörlega á 

heyrnina. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna umfang og eðli eyrnasuðs meðal íslenskra flugmanna. 

Lindgren et al. komust að því árið 2009 að tíðni eyrnasuðs meðal sænskra 

atvinnuflugmanna væri ekki hærri en hjá öðrum atvinnustéttum(3). Til að skera úr um réttlæti 

niðurstaðna Lindgren et al. er mikilvægt að framkvæma samskonar rannsóknir í fleiri löndum. 

Sökum þess hve Ísland er lítið land er tiltölulega auðvelt að ná til allrar íslensku 

flugmannsstéttarinnar, og er Ísland því kjörið fyrir rannsókn af þessu tagi. 

1.1  Rannsóknarspurningin 

Er algengi eyrnasuðs (tinnitus) meira meðal íslenskra flugmanna en almennings, og hvert er 

eðli og alvarleiki eyrnasuðsins? 

1.2  Fyrirbærið hljóð 

Hljóð er heyranlegur munur á 

loftþrýstingi. Næstum því öll 

fyrirbæri sem geta hreyft loft geta 

gefið frá sér hljóð. Þegar hlutur 

hreyfist úr stað ryður hann lofti á 

undan sér og þjappar því saman. Að 

sama skapi fær loftið hinum megin 

við hlutinn meira rými og afþjappast. 

Þannig er eðlismassi loftsins meiri 

þeim megin sem hluturinn ryður því á Mynd 1: Hljóð er einfaldlega heyranlegar þéttingar og þynningar 

á lofti. Tíðni hljóðs er mæld í Herzum (Hz). 

Mynd 1 
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undan sér, og minni hinum megin við hlutinn. 

Á sama hátt eru hljóðbylgjur þétting og þynning lofts. Þannig skiptast á eðlisþyngri 

(samþjappað loft) og eðlisléttari (afþjappað loft) svæði í andrúmsloftinu umhverfis okkur 

(mynd 1). Þessar þrýstingsbreytingar greinir eyrað og breytir yfir í taugaboð sem eru send til 

heilans og þar túlkuð sem hljóð. Þessar þrýstingsbreytingar eru greindar í eyranu eftir því 

hversu margar þéttingar og þynningar eiga sér stað á sekúndu, oftast kallað tíðni. Tíðni er 

mæld í Herzum (Hz). Þannig hefur hljóðbylgja sem hefur 20 þéttingar og þynningar á 

sekúndu tíðnina 20 Herz (20Hz), og hljóðbylgja sem hefur 20.000 þéttingar og þynningar á 

sekúndu tíðnina 20.000 Herz eða 20 kílóHerz (20kHz). 

1.3 Hljóðstyrkur 

Þá orku sem hljóð inniheldur skynjum við sem hljóðstyrk, en hljóðstyrkur er mældur í 

desibilum (dB). Desibilatala hljóðs hækkar eftir því sem styrkur hljóðs verður meiri. Þannig 

hafa hljóð á borð við lágvært hvísl hljóðstyrk upp á um 30dB en drunur úr háværu mótorhjóli 

hljóðstyrk upp á um 100dB. Lægsti hljóðstyrkur sem mannseyrað greinir er í kringum 0dB. 

Desibilakvarðinn fylgir veldisfalli, en er ekki línulegur. Þetta þýðir að eftir því sem 

desibilatalan hækkar vex hljóðstyrkurinn gífurlega. Þannig er hækkun um aðeins 3dB 

tvöföldun í raunverulegum hljóðstyrk. Í þessum samanburði eru lætin í háværa mótorhjólinu 

um tuttugu og þrisvar sinnum hærri en lágværa hvíslið. 

Þetta þýðir líka að desibil geta haft mínusgildi, en það samsvarar þá því að hljóðstyrkurinn 

er í neikvæðu veldi. Þetta þýðir þó ekki að hljóðstyrkur geti haft neikvætt gildi, heldur það að 

hljóðstyrkurinn nálgast núll eftir því sem veldi hans vex neikvætt. 

1.4 Leið hljóðs inn í eyrað 

Eyranu er skipt í ytra eyra, miðeyra og innra eyra. 

1.4.1 Ytra eyrað 

Hljóðbylgjur á leið inn í eyrað skella fyrst á eyrnablöðkunni, sem er ysti hluti ytra eyrans 

(mynd 2). Eyrnablaðkan er sýnilegi hluti eyrans og í daglegu tali á orðið eyra aðeins við 

eyrnablöðkuna. Eyrnablaðkan gegnir því hlutverki að safna saman hljóðbylgjum sem skella á 

höfðinu og beina þeim inn í hlustina. Hlustin er um 2,5 sentímetra löng göng sem ganga inn 

af eyrnablöðkunni. Saman mynda eyrnablaðkan og hlustin ytra eyrað. 
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1.4.2 Miðeyrað 

Við innri enda hlustarinnar liggur glær himna þvert á hlustina. Þessi himna fyllir alveg upp í 

göngin og nefnist hljóðhimna (mynd 3). 

Hljóðhimnan skilur að ytra eyrað og miðeyrað. 

Þannig snýr önnur hlið hljóðhimnunnar út í hlustina, 

en hin hliðin inn í miðeyrað. Við þá hlið sem snýr inn 

í miðeyrað er fest lítið bein, hamarinn. Þéttingarnar 

og þynningarnar í loftþrýstingi ferðast inn í hlustina, 

skella á hljóðhimnunni og koma henni til að titra. 

Hamarinn er kyrfilega fastur á hljóðhimnunni og 

titrar því í takt við himnuna þegar hljóðbylgjur koma 

henni á hreyfingu. Þegar hamarinn fer á hreyfingu 

skellur hann ítrekað utan í öðru beini, steðjanum. 

Steðjinn er síðan festur við minnsta bein líkamans, 

ístaðið, en ístaðið liggur fast upp að egglaga 

glugganum sem skilur miðeyrað frá innra eyranu. 

Hamarinn, steðjinn og ístaðið eru í miðeyranu og eru 

oft einfaldlega nefnd heyrnarbeinin, en hlutverk 

Mynd 3: Miðeyrað er fyllt lofti eins og ytra 

eyrað. Hlutverk miðeyrans er að 

magna upp hljóðbylgjur í lofti sem 

skella á hljóðhimnunni og breyta 

þeim yfir í bylgjur í vökva.(© 2005 

Chittka and Brockmann(1)) 

 

     Mynd 3 

Mynd 2: Hlutverk ytra eyrans er að safna saman hljóðbylgjum og beina þeim inn í hlustina, 

þar sem bylgjurnar skella á hljóðhimnunni. (© 2005 Chittka and Brockmann(1)) 

 

Mynd 2 
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þeirra er að leiða hljóð frá hljóðhimnunni að egglaga glugganum. 

1.4.3 Innra eyrað 

Egglaga glugginn er lítil 

egglaga himna sem liggur 

undir ístaðinu (sjá mynd 4). 

Undir egglaga glugganum er 

vökvafyllt rými. Inni í þessu 

vökvafyllta rými liggja síðan 

líffæri innra eyrans sem breyta 

hljóðbylgjum í taugaboð. Utan 

um þetta vökvafyllta rými er 

veggur úr beini sem er vafinn 

upp í kuðung. Beinveggurinn 

nefnist, með öllu sem inni í 

honum er, kuðungur. Í 

vökvafylltu rými innra eyrans 

liggur grunnhimnan (basilar 

membrane), en hún gerir okkur 

kleift að greina tíðni hljóðs. 

Grunnhimnan er í raun ílöng himna sem hefur þann eiginleika að mismunandi hlutar 

hennar sveiflast eftir mismunandi tíðnum hljóðbylgna sem berast inn í innra eyrað. Þannig 

myndi hljóðbylgja sem hefur tíðnina 200Hz valda sveiflum í himnunni á allt öðrum stað en 

hljóðbylgja með tíðnina 20.000Hz. Meðfram gjörvallri lengd himnunnar raðast niður 

hárfrumur sem skynja sveiflur í himnunni, hver á sínum tiltekna stað. Þessum hárfrumum er 

skipt í innri og ytri hárfrumur. Ytri hárfrumurnar breyta eiginleikum grunnhimnunnar og 

hjálpa okkur að einbeita okkur að beina athyglinni að einu tilteknu hljóði í þeirri sinfóníu 

fjölbreyttra hljóða sem skella á okkur í sífellu. Innri hárfrumurnar nema sveiflur í 

grunnhimnunni og breyta þeim í rafboð. 

Taugafrumur greina rafboð frá innri hárfrumunum.  Með því að raða taugafrumum eftir 

gjörvallri lengd himnunnar getur heilinn greint staðsetningu þeirra hárfruma sem taugaboðin 

koma frá, og þar af leiðandi hvar grunnhiman sveiflast. Á þennan hátt greinir eyrað hljóð eftir 

tíðni. Þannig nema frumurnar við annan enda himnunnar lágar tíðnir en þær sem eru við hinn 

endann háar tíðnir. Þessar taugafrumur hnappast svo saman og mynda heyrnartaugaþræði 

Mynd 4 

Mynd 4: Innra eyrað er inni í vökvafylltu rými kuðungsins. Þar er 

hljóðbylgjum breytt í taugaboð sem send eru áfram til heilans. 
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áttundu (VIII) heilataugarinnar, andar- og snigilstaug (vestibulocochlear nerve), sem leiðir 

taugaboðin áfram til heilans.  

1.5 Skynjun hljóðs í miðtaugakerfinu 

Eins og lýst er hér að ofan sér eyrað um að breyta hljóðbylgjum yfir í taugaboð, en þá er 

leiðin þó aðeins hálfnuð. Héðan fara taugaboðin flókna leið um hinar ýmsu heilastöðvar (oft 

kallaðar kjarnar) þar sem flókin úrvinnsla á sér stað. Lokaafurð þessarar úrvinnslu á 

taugaboðunum eru svo skynhrifin hljóð, upplifun einstaklingsins á hljóðheiminum allt í 

kringum hann. 

1.5.1 Stoppistöðvar hljóðs í miðtaugakerfinu 

Við skildum við hljóðbylgjurnar okkar þar sem þeim hafði verið breytt í taugaboð og voru á 

leið til heilans gegnum heyrnartaugaþræði áttundu heilataugarinnar. Á milli þess sem 

taugaboðin fara inn í heilann og við skynjum hljóðið meðvitað á sér stað flókin úrvinnsla á 

mörgum mismunandi stöðum í heilanum. Ferð taugaboðanna má að nokkru líkja við leið 

strætisvagns um götur borgar, strætisvagninn hefur för sína á upphafsstöð og endar hana á 

endastöð en kemur við á fjölmörgum stoppistöðvum á leið sinni. Á svipaðan hátt fara 

taugaboðin ekki beinustu leið á endastöð sína, heldur eiga stutta viðkomu á ýmsum stöðvum á 

leiðinni þar sem ákveðin úrvinnsla á boðunum á sér stað. Leið þeirra stoppistöðva sem 

taugaboð fara um kallast taugabraut, og í okkar tilfelli er taugabrautin heyrnarbrautin 

(auditory pathway). 

Leið hljóðs frá heyrnartaug inn í miðtaugakerfið er tekin saman í mynd 5 og er eftirfarandi 

(í réttri röð): Fremri kuðungskjarni (ventral cochlear nucleus), efri ólífukjarni (superior 

olivary nucleus), neðri hóll (inferior colliculus), miðlægur hnékleggi (medial geniculate 

nucleus), heyrnarbörkur (auditory cortex). 
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1.5.2 Kuðungskjarnar 

Fyrsta stoppistöð taugaboðanna er í fremri og aftari kuðungskjörnum (cochlear nuclei), 

neðarlega í heilastofninum. Síminn frá taugafrumum sem eru í heyrnartauginni skiptist í 

tvennt þegar hann kemur inn í heilastofninn. Annar síminn endar í aftari kuðungskjarnanum 

(dorsal cochlear nucleus), myndar taugamót þar, og lýkur þar þeirri taugabraut. Hinn síminn 

endar í fremri kuðungskjarna og myndar taugamót þar, en það eru fyrstu taugamótin í langri 

röð taugamóta sem bíða taugaboðanna. Skipuleg niðurröðun taugaþráðanna eftir tíðni heldur 

sér í kuðungskjörnum og alla leið upp í heyrnarbörk (auditory cortex). Kuðungskjarnarir voru 

taldir einu kjarnar heyrnarbrautarinnar sem ekki fengu upplýsingar frá báðum eyrum, en 

nýlegar rannsóknir benda til þess að örlítil krosstengsl séu á milli kjarnanna sitt hvorum 

megin í heilastofninum. 

Mynd 5: Leið hljóðs í upp í heyrnarbörkinn, en þar kemst skynjun hljóðsins inn í meðvitundina. 

Tölustafirnir tákna röð taugafrumna sem boðin fara eftir. Enginn munur er á rauðum og bláum 

taugafrumum, en grænn litur táknar endastöð. 

 

Mynd 5 
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1.5.3 Efri ólífukjarni 

Taugafrumur í fremri kuðungskjarna senda taugasíma upp á við í heilastofninum. 

Taugasímarnir fara frá fremri kuðungskjarna upp í efri ólífukjarna (superior olivary nucleus) í 

heilastofninum eftir geirstúfsklegga (trapezoid body). Flestir taugasímarnir krossast á þessari 

leið og fara í efri ólífukjarnann í hinni hlið líkamans (taugasímar frá hægri fremri 

kuðungskjarna fara því flestir í vinstri efri ólífukjarna og öfugt), en nokkrir halda sig sömu 

megin og enda í efri ólífukjarna sömu hliðar. Þeir taugasímar sem fara í ólífukjarna hinnar 

hliðarinnar halda svo ferð sinni áfram upp í hliðlæga hlaðbraut (medial lemniscus pathway). 

1.5.4 Neðri hóll 

Hliðlæg hlaðbraut tengir saman efri ólífukjarna og neðri hól (inferior colliculus). Allir símar 

heyrnarbrautarinnar sem eru á leið upp í heyrnarbörkinn eiga taugamót í neðri hól. 

1.5.5 Miðlægur hnékleggi 

Heyrnarbrautin heldur áfram í gegnum neðri hól og liggur leið taugasímanna þaðan og upp í 

stúkuna (thalamus), en stúkan er nokkurskonar samskiptamiðstöð sem sér um að samræma 

aragrúa mismunandi taugaboða (sjón, heyrn, hreyfingar o.s.frv.). Þessir taugasímar fara í 

sérstakan stað í stúkunni sem er nefndur miðlægur hnékleggi (medial geniculate nucleus), en 

það er seinasta stoppistöðin í heyrnarbrautinni áður en taugaboðin fara í heyrnarbörkinn og 

við upplifum þau sem hljóð. 

1.5.6 Heyrnarbörkurinn 

Endastöð heyrnarbrautarinnar er heyrnarbörkurinn (auditory cortex), en þar fara taugaboðin 

inn í meðvitund okkar og við upplifum þau virkilega sem hljóð. Í heyrnaberkinum er sú 

úrvinnsla sem hefur átt sér stað á ofangreindum stoppistöðvum heyrnarbrautarinnar sett í 

samhengi og unnið úr taugaboðunum að fullu. Besta dæmið um þetta er talmál - en 

umtalsverður hluti heyrnarbarkarins er helgaður tungumáli og skilningi og myndun á hljóðum 

og orðum sem tungumálinu tilheyra. 

1.6 Eyrnasuð 

Eyrnasuð (e. tinnitus) er fyrirbæri þar sem einstaklingur heyrir í sífellu suð í öðru eða báðum 

eyrum. Hljóðið getur verið mismunandi milli einstaklinga og getur birst sem suð, surg, hvæs, 

ton (sónn), smellir eða skröltandi málmhljóð, svo dæmi séu nefnd. Talið er að um 10% 

fullorðinna bandaríkjamanna  hafi fengið eyrnasuð lengur í en þrjá mánuði samfleytt einhvern 
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tíma á ævinni(0.1)en flestir telja að það hlutfall þjóðarinnar sem þjáist af eyrnasuði sé á bilinu 

10-20% í iðnvæddum ríkjum(4, 5). 

Eyrnasuð er í eðli sínu ekki sjúkdómur, heldur einkenni sjúkdóms eða sjúkdóma. 

Fyrirbærið lýsir sér þannig að einstaklingur upplifir hljóðáreiti sem ekki er til staðar. 

Eyrnasuði er skipt í tvo flokka; annars vegar eyrnasuð af völdum eðlilegra líkamshljóða (svo 

sem hljóðum frá æðum eða vöðvum) – þessi gerð eyrnasuðs er mælanleg með sérhæfðum 

aðferðum, og geta jafnvel aðrir heyrt suðið, sé það nógu sterkt; og hins vegar eyrnasuð sem á 

sér ekki raunverulega hljóðuppsprettu, heldur er afleiðing bilunar í skynfærum eyrans. 

Sú gerð eyrnasuðs, sem ekki á sér hljóðuppsprettu, og aðeins einstaklingurinn með 

eyrnasuðið heyrir, er mun algengari. Fyrirbæri af þessu tagi þekkjast annars staðar í 

líkamanum og má þar nefna draugalim, þar sem fólk, sem misst hefur útlim, upplifir ennþá 

áreiti frá útlimnum eins og hann sé ennþá til staðar. Á þennan hátt má líkja eyrnasuði við 

nokkurs konar draugahljóð(6) – hljóð sem einstaklingur skynjar en er ekki til staðar. Bilunin í 

hljóðskynjun getur verið í eyranu, í heyrnartaugaþráðum áttundu heilataugar (sem tengir innra 

eyrað við heilann) eða í þeim hlutum heilans sem sjá um úrvinnslu hljóðs.  

Ástæður eyrnasuðs geta verið einfaldar,  svo sem eyrnamergur sem stíflar hlustina. 

Eyrnasuð er þó oftar en ekki fylgifiskur annarra heilsuvandamála á borð við heyrnarskemmdir 

af völdum hávaða, eyrna- og ennisholusýkingar, sjúkdóma í hjarta- og æðakerfi, Ménière-

sjúkdómsins, heilaæxlis, hormónabreytinga hjá konum, afbrigðilegs skjaldkirtils eða 

lyfja(0.1)(7). Vegna þess hversu margar og fjölbreyttar orsakir geta legið að baki eyrnasuði er 

oft mjög erfitt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að greina nákvæma orsök þess(0.2). 

Eyrnasuð er stundum fyrsta merki heyrnarmissis hjá eldra fólki(7) og það virðist vera 

algengara hjá eldra fólki en öðrum aldurshópum(8). Þetta er meðal annars vegna þess að áhrif 

heyrnarskaða, sem einstaklingur verður fyrir á allri lífsleiðinni, koma oft ekki fram fyrr en á 

efri árum(9). Eyrnasuð getur einnig verið aukaverkun lyfja, en yfir tvö hundruð lyf eru þekkt 

sem valda eyrnasuði þegar sjúklingar byrja, eða hætta, að taka þau(0.1).  

Heyrnaskemmdir af völdum hávaða eru oft nefndar sem ein af aðalorsökum eyrnasuðs(2). 

Dvöl í hávaðasömu umhverfi, til dæmis í starfi, getur valdið skaða á hárfrumum innra eyrans 

eða heyrnartaugaþráðum áttundu heilataugar. Þá getur hávaðasöm frístundaiðkun á borð við 

skotveiði einnig valdið heyrnarskaða, en heyrnaskaði af hennar völdum er talinn vera um 17% 

heildarkostnaðar fjárútláta bandaríska ríkisins vegna heyrnarskaða af völdum hávaða(9). 

Figueiredo et al. sýndu fram á að þeir einstaklingar sem nota reglulega tónhlöður (mp3-

spilara) þjást oftar af eyrnasuði en þeir sem nota þær ekki(10). 
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1.6.1 Alvarleiki eyrnasuðs 

Oft er erfitt fyrir heilbrigðisstarfsfólk að greina undirliggjandi ástæður eyrnasuðs. Annar 

augljós eiginleiki eyrnasuðs er, að í flestum tilvikum heyrir aðeins sjúklingurinn eyrnasuðið. 

Þetta hefur í för með sér að mjög erfitt er að mæla alvarleika eyrnasuðsins með öðrum 

mælitækjum en huglægu mati sjúklingsins. Þannig er alvarleiki eyrnasuðs ákvarðaður eftir því 

hversu mikil áhrif hann hefur á getu einstaklings til að lifa eðlilegu lífi. Margar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ekki virðist vera tölfræðilegt samband milli styrkleika eyrnasuðsins og 

huglægs mats sjúklings á því(11-13). Þetta styður þær kenningar að styrkleiki eyrnasuðsins 

ákvarðar ekki hversu hamlandi áhrif suðið hefur á lífsgæði sjúklingsins. Þannig gengur 

sumum vel að lifa með eyrnasuði, en öðrum veldur sama (eða vægara) suð kvíða, streitu og 

þunglyndi(14). Þá eru svefnraskanir algengari hjá fólki sem þjáist af eyrnasuði(15-18). 

1.6.2 Eyrnasuð meðal flugmanna 

Flugstjórnarklefar flugvéla eru mjög hávaðasamt umhverfi og þurfa flugmenn að dveljast þar 

langtímum saman. Hávaðinn í stjórnklefanum er um 75-81 dB(A) (dB(A) er aðferð til að lýsa 

hljóðstyrk með eins konar meðaltali eftir fyrir fram skilgreindum reiknireglum) og geta toppar 

farið upp í allt að 105 dB(A) (19), en ekki er mælt með því að vera án eyrnahlífa í hávaðsömu 

umhverfi (skilgreint sem 85 dB(A) í 8 klukkustundir). Vinnueftirlit Bandaríkjanna (USA 

Occupational Safety & Health Administration) gaf út gögn árið 1998 um leyfilegan tíma á dag 

sem dvelja megi í tilteknum hávaða sem tekin eru saman í töflu 1(0.3)(20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 1: Leyfilegir klukkutímar á dag sem dvelja má í tilteknu magni hávaða. Sá tími sem 

dveljast má í hávaðanum (hægri dálkur), án þess að hljóta varanlegan heyrnaskaða af, fer 

lækkandi eftir hækkandi hljóðstyrk (vinstri dálkur). 

 

Hljóðstyrkur í dB(A) Leyfilegur tími á dag

85 8 klst.

87 5,3 klst.

88 4 klst.

90 2,5 klst.

92 1,5 klst.

95 47 mín.

97 30 mín.

100 15 mín

102 9 mín.

105 4 mín.

110 1 mín.

115 28 sek.

Tafla 1
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Flugmenn eru útsettir fyrir mikinn hávaða langtímum saman í starfsumhverfi sínu. 

Lindgren et al. gerðu rannsókn árið 2000 þar sem flugmenn kvörtuðu meðal annars yfir 

hávaða í flugstjórnarklefanum (21). Vegna þessa mætti ætla að flugmenn þjáist oftar af 

eyrnasuði en annað fólk(3). Lindgren et al. sýndu fram á að tíðni eyrnasuðs er ekki meiri 

meðal sænskra flugmanna en sænsku þjóðarinnar(3). 

Öllum flugmönnum er skylt að fara í ítarlegar heyrnarmælingar áður en þeir hefja störf. 

Heyrnarmælingar eru síðan framkvæmdar á þriggja ára fresti upp að fertugsaldri, og á tveggja 

ára fresti eftir það. Vegna öryggisástæðna er fólki með mikla heyrnarskerðingu og alvarlegt 

eyrnasuð ekki leyft að starfa sem flugmenn. 

1.7 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var þríþætt: 

 1. Að kanna algengi og alvarleika eyrnasuðs meðal íslenskra flugmanna. 

 2. Að kanna áhrif eyrnasuðs á líf og heilsu þeirra flugmanna sem þjást af eyrnasuði. 

 3. Að afla frekari heyrnarfræðilegra mælinga á 55 manna úrtaki þeirra flugmanna sem                                                                     

þjást af eyrnasuði. 

Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Algjör skortur var á gögnum um umfang, 

eðli og alvarleika eyrnasuðs meðal íslenskra flugmanna fyrir þessa rannsókn, og var eitt af 

markmiðum hennar að afla slíkra gagna. 
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2 Efni og aðferðir  

2.1 Rannsóknarþýði 

Öllum félagsmönnum Félags Íslenskra Atvinnuflugmanna (FÍA) (n = 614) var boðin þátttaka í 

rannsókninni. Þátttaka var valfrjáls og gáfu flugmenn upplýst og óþvingað samþykki. Öllum 

þátttakendum var frjálst að hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem var, án útskýringa og 

afleiðinga á atvinnu. Rannsóknin var samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til 

Persónuverndar. Rafrænir spurningalistar um eyrnasuð (sjá fylgiskjöl) voru sendir á alla 

félagsmenn FÍA. Af 614 svöruðu 204 (34% svarhlutfall), þar af voru 190 karlar (93%) og 14 

konur (7%). Þátttakendur voru á aldrinum 26-65 ára (meðalaldur 43 ár). Þátttakendum var 

raðað niður í hópa eftir alvarleika eyrnasuðs og síðan var valið 55 manna úrtak hópunum og 

boðið í frekari heyrnarfræðilegar mælingar eða nýlegar heyrnarmælingar notaðar. Af 55 

manna úrtakinu fengust heyrnarmælingar fyrir 51 (93%). 

Í síðari hluta rannsóknarinnar voru framkvæmdar heyrnarmælingar eða notaðar nýlegar 

heyrnarmælingar (frá 2010-2012) sem til voru. Rannsóknarþýði síðari hluta rannsóknarinnar 

samanstóð af 51 einstaklingum sem skiptust niður á flokkanna lítið sem ekkert eyrnasuð (N = 

41), vægt eyrnasuð (N = 11) og meðalmikið eyrnasuð (N = 3), en einn þátttakandi var í 

hópnum meðalmikið eyrnasuð var útilokaður úr rannsókninni vegna ístaðskölkunar 

(otosclerosis). Enginn þátttakandi féll í flokkana alvarlegt eyrnasuð og mjög alvarlegt 

eyrnasuð. 

2.2 Spurningalistar 

Beiðni um þátttöku í rannsókninni var send með tölvupósti á alla félagsmenn FÍA ásamt 

kynningarbréfi (sjá fylgiskjal II) um eðli og umfang rannsóknarinnar. Með í póstinum var 

persónulegt notendanafn og lykilorð að spurningalista um eyrnasuð. Með því að skrá sig inn í 

spurningalistann staðfesti þátttakandi þátttöku í rannsókninni. 

Spurningalistinn, alls 76 spurningar að lengd, kannar fyrst bakgrunn hvers þátttakanda fyrir 

sig og hversu útsettir þeir hafa verið fyrir hávaða og aðra áhættuþætti eyrnasuðs(3). Eftir að 

hafa kannað áhættuþætti eyrnasuðs kannar spurningalistinn einnig umfang og eðli 

eyrnasuðsins hjá þeim þátttakendum sem segjast hafa upplifað eyrnasuð(3). Fyrsti hluti 

spurningalistans hafði verið gildaður áður og notaður af Taugafræðideild 

Háskólasjúkrahússins við Uppsali í Svíþjóð (Department of Neuroscience, Uppsala University 

Hospital), auk þess að hafa verið notaður í samsvarandi rannsókn Lindgren et al.(3). 
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Síðasti hluti spurningalistans innihélt Tinnitus Handicap Inventory (THI), en THI er 

alþjóðlegur og margviðurkenndur spurningalisti sem kannar umfang og eðli eyrnasuðs(22, 

23). Þátttakendum með eyrnasuð var skipað í flokka eftir skori á THI. Spurningalistinn var 

gerður í könnunarforritinu K2 og hýstur á vefþjóni Háskóla Íslands. Einungis rannsakendur 

höfðu aðgang að svörum þátttakenda við spurningalistunum. Að rannsókn lokinni var öllum 

gögnum eytt. 

2.3 Tilfelli og viðmið 

Tilfellin voru 204 atvinnuflugmenn sem svöruðu spurningalistum um eyrnasuð. Viðmiðin 

voru bæði sænskir starfsbræður þeirra úr samsvarandi rannsókn Lindgren et al(3) og sænskur 

almenningur samkvæmt Lýðheilsuskýrslu Svíþjóðar frá 2009(0.4). 

2.4 Eyrnasuð 

Tilfelli eyrnasuðs voru skilgreind sem að hafa upplifað eyrnasuð í 5 mínútur eða meira á 

síðastliðnum 12 mánuðum, eða vera oft eða stöðugt með eyrnasuð. 

2.5 Flugvélategundir 

Þær flugvélar sem voru í mestri notkun í atvinnuflugi á Íslandi þegar rannsóknin var 

framkvæmd voru Boeing 

757, 747 og 737, Fokker 50 

og Jetstream 32 (sjá Mynd 

6). Þá höfðu 133 (65%) 

flugmenn flogið Boeing 747 

einhvern tímann á árunum 

2000-2011, 88 (43%) flogið 

Airbus 330/340 í 1-2 ár, 86 

(42%) flogið Airbus 321 í 1-

2 ár og 122 (60%) höfðu 

flogið öðrum loftförum. Í 

sumum flugvélum voru 

heyrnartól með virkri 

hljóðdeyfingu (Active 

Noise-Reduction, ANR), en það eru heyrnartól með upptökubúnaði sem tekur upp 

hljóðbylgjur í umhverfinu og sendir eins hljóðbylgjur í mótfasa inn í eyrað. Hljóðbylgjurnar 

Mynd 6: Flugvélategundir. Flestir flugmenn fljúga B757. B757, B747 og 

B737 voru notaðar í utanlandsflug en F50 og JS32 í 

innanlandsflug. B757 = Boeing 757, B747 = Boeing 747, B737 = 

Boeing 737, F50 = Fokker 50, JS32 = Jetstream 32. 
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frá ANR-heyrnartólunum leggjast saman við hljóðbylgjur á leið inn í eyrað og eyða þeim. 

ANR-heyrnartól verja eyrun vel gegn lágtíðnihljóðum en hleypa þeim tíðnum sem tungumálið 

liggur á í gegn. Þetta þýðir að eyrað er nokkuð berskjaldað fyrir hátíðnihljóðum í 

flugstjórnarklefanum þrátt fyrir notkun ANR-heyrnartóla.  

2.6 Hávaði 

Ekki fengust hávaðamælingar frá íslensku flugfélögunum. Því var miðað við hávaðamælingar 

sem gerðar voru í Svíþjóð 2008, en þær sýndu fram á að meðalhávaði í flugstjórnarklefum var 

á bilinu 75-81 dB (A), með toppum upp að 105 dB (A)(19). 

2.7 Úrvinnsla gagna 

Þegar niðurstöður úr spurningalistanum lágu fyrir voru gögnin flutt út úr könnunarforritinu 

K2, yfir í Excel-töflu til flokkunar eftir alvarleika eyrnasuðs eftir THI og þaðan yfir í 

tölfræðiforritið Statistical Analysis System (SAS, útgefið af SAS Institute Inc.) til frekari 

tölfræðilegrar úrvinnslu. Öll tölfræðiúrvinnsla var unnin af rannsakendum sjálfum í Excel og 

SAS. Viðeigandi tölfræðipróf voru notuð hverju sinni, en þau voru kí-kvaðrat og fylgni 

(correlation). 

2.8 Heyrnarmælingar 

Þátttakendum var raðað niður í hópa eftir alvarleika eyrnasuðs, og eftir það var ætlunin að 

bjóða handahófskenndu 10 manna úrtaki úr hverjum hópi að gangast undir frekari 

heyrnarfræðilegar mælingar. Aðeins 19 þátttakendur lentu í öðrum hópum en lítið sem ekkert 

eyrnasuð og voru til heyrnarmælingar fyrir 8 þeirra. Hinum 11 var því boðið í 

heyrnarmælingar, en af þeim mættu 7. Nýlegar mælingar voru notaðar fyrir alla einstaklinga í 

hópnum lítið sem ekkert eyrnasuð.  Allar heyrnarfræðilegar mælingar voru framkvæmdar af 

Einari Jóni Einarssyni á heyrnarmælingustofu í Læknagarði við Vatnsmýrarveg 16, 101 

Reykjavík. Þar voru framkvæmdar heyrnarþröskuldsmælingar (Pure Tone Audiometry, PTA), 

mæling á þrýstingi í miðeyra og hreyfanleika hljóðhimnu og heyrnarbeina (tympanometry), 

og mælingar á eiginhljóðmyndun innra eyrans (Otoacoustic Emission, OAE). Nánari lýsing á 

hverri rannsókn fyrir sig er hér að neðan. Engin þessara rannsókna veldur skaða og eru þær 

með öllu sársaukalausar. 

Tekið skal fram að á meðan og eftir að heyrnarmælingarnar fóru fram var haldið áfram að 

safna gögnum frá flugmönnunum og vinna úr þeim. 
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Allar heyrnarmælingar voru framkvæmdar eftir stöðluðum aðferðum. Eyrnaskoðun var 

framkvæmd í byrjun hverrar mælingar til að útiloka að eyrnamergur í hlust, eyrnabólga eða 

afbrigðileiki hljóðhimnu hefðu áhrif á mælingar. Í öllum tilvikum voru bæði eyru mæld. 

2.8.1 Heyrnarþröskuldsmæling 

Heyrnarþröskuldsmæling (pure tone audiometry, PTA) metur lægsta mögulega hljóðstyrk sem 

einstaklingur heyrir á tiltekinni tíðni. Oftast eru valdar nokkrar tíðnir með ákveðnu millibili 

frá 0,125 til 8kHz, en á því bili liggja talhljóð tungumálsins. Heyrnarþröskuldar voru mældir á 

tíðnunum 0,125,  0,25,  0,5,  1,  1,5,  2,  3,  4,  6 og 8 kHz í 5dB-skrefum. Heyrnarþröskuldar 

≤20 dB voru skilgreindir sem eðlilegir þegar leiðrétt hafði verið eftir kyni og aldri samkvæmt 

ISO 7029-staðlinum (staðall númer 7029, útgefinn af International Organization for 

Standardization). Notuð voru Madsen-Aurical hljóðmælir, TDH39P-heyrnatól (Telephonics) 

til hljóðmælinga og Radioear B-71 beinleiðari (bone conductor). 

2.8.2 Þrýstingur í miðeyra og hreyfanleiki hljóðhimnu 

Mæling á þrýstingi í miðeyra og hreyfanleika hljóðhimnu og heyrnarbeina (tympanometry) 

var framkvæmd með því að breyta loftþrýstingi í hlustinni. Þrýstingur í miðeyra milli -100 og 

+50kPa og eftirgefanleiki hljóðhimnu á milli 0,3 og 1,6mL voru skilgreind sem eðlileg gildi. 

Madsen-OTOflex 100 mælitæki (diagnostic emittance device) var notað og niðurstöður gefnar 

samkvæmt flokkun Jerger(24). 

2.8.3 Eiginhljóðmyndun innra eyrans 

Ytri hárfrumur innra eyrans gefa frá sér örhljóð (Otoacoustic Emission, OAE), en með því að 

greina þessi hljóð er hægt að meta ástand þeirra og virkni. OAE hefur þann kost fram yfir 

PTA að geta greint fyrr heyrnarskaða af völdum hávaða(25). Notast var við DPOAE, en það 

er sérstök gerð af OAE þar sem ákveðin hljóð eru send inn í eyrað og valda svari frá ytri 

hárfrumum innra eyrans, en þetta svar er einnig á formi hljóðs og er mælt. DPOAE var mælt á 

tíðnunum 1, 1,5, 2, 3, 4, 6 og 8 kHz. Aðeins voru notaðar mælingar þar sem hljóð frá ytri 

hárfrumunum var að minnsta kosti þrisvar sinnum háværara en umhverfishljóðin í hlustinni. 

Madsen-Capella (cochlear emissions analyzer) var notaður í mælingarnar. 
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3 Niðurstöður 

3.1 Rannsóknarþýði  

Svarhlutfall var 34% (N = 204). Aldur rannsóknarúrtaksins var borinn saman við allt 

rannsóknarþýðið (sjá Mynd 7) og var fylgnin marktæk. Konur voru 7% úrtaksins en 6% 

þýðisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Aldursdreifing úrtaksins borin saman við aldursdreifingu þýðisins. Marktæk fylgni (correlation) 

upp á 92% var milli úrtaks og þýðis. 
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3.2 Áhættuþættir eyrnasuðs 

Meðalaldur þátttakenda var 43 ár 

(staðalfrávik = 8,5). Um 5% 

þátttakenda reyktu, en um 25% 

höfðu reykt að staðaldri einhvern 

tímann á ævinni. Um 42% 

þátttakenda stunduðu, eða höfðu 

stundað, skotveiðar, en það var 

talsvert hærra en í samsvarandi 

rannsókn Lindgren et al. (12%). 

Þá höfðu 27% verið útsett 

fyrir mikinn hávaða, annan 

en skotveiðar. Áhættuþættir 

flugmannanna fyrir eyrnasuði eru teknir saman í mynd 8.  

3.3 Eyrnasuð 

Af 204 þátttakendum sagðist 121 (60%) hafa upplifað eyrnasuð sem varði í 5 mínútur eða 

lengur einhvern tímann á ævinni. Í 62% tilvika var eyrnasuðið í báðum eyrum, 14% tilvika í 

vinstra eyra, 12% tilvika í hægra eyranu og í 13% tilvika inni í höfðinu. Af öllum 

þátttakendum uppfylltu 97 (48%) kröfur sem tilfelli af eyrnasuði en 96 (47%) sögðust hafa 

upplifað eyrnasuð sem varði í 5 mínutur eða lengur á síðustu tólf mánuðum. 

Af þeim sem höfðu upplifað eyrnasuð sögðu 67% að eyrnasuðið ylli þeim vandkvæðum í 

þögn, 29% við svefn og 9% í samtali. 31% höfðu engar áhyggjur af eyrnasuðinu, 51% litlar, 

17% meðalmiklar og 1% mjög miklar. Þá sögðu 58% að suðið hefði engin áhrif á getu þeirra 

til að lifa eðlilegu lífi, 38% lítil, 14% meðalmikil, en enginn þátttakandi sagði eyrnasuðið hafa 

mjög mikil áhrif á getu sína til að lifa eðlilegu lífi. Í 70% tilvika var eyrnasuðið aðeins 

heyranlegt í hljóðlátu umhverfi, í 23% tilvika heyranlegt við nokkurn hávaða og í 8% tilvika 

alltaf heyranlegt.  

Af þeim 57 (28%) þátttakendum sem voru oft eða stöðugt með eyrnasuð hafði eyrnasuðið 

ekki alvarleg neikvæð áhrif á einkalíf þeirra, en 4 (7%) sögðu suðið hafa meðalmikil áhrif á 

getu þeirra til að lifa eðlilegu lífi. Þá höfðu 28% þeirra leitað til læknis vegna vandamála 

tengdum eyrnasuði. 

Mynd 8: Útsetning flugmanna fyrir áhættuþáttum eyrnasuðs. Nokkrir flugmenn 

skiluðu auðu í spurningunni Hafa reykt og er sú súla því styttri en hinar.  

 

              Mynd 8 

0

50

100

150

200

250

Fjöldi

Áhættuþættir eyrnasuðs

Nei

Já



  

23 

 

Marktæk fylgni fannst með kí-kvaðrat tölfræðiprófi milli aldurs og eyrnasuðs þegar 

flugmönnum var skipt niður í yngri (yngri en 44 ára) og eldri (45 og eldri) (p = 0,0009). 

3.4 Hávaði 

Um 27% þátttakenda voru það næmir fyrir hávaða að þeir áttu erfitt með að einbeita sér, en 

80% allra þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir truflun af völdum hávaða í stjórnklefnanum 

(vikulega eða stundum)(sjá Mynd 9). Af þeim sem höfðu orðið fyrir truflun í stjórnklefanum 

af völdum hávaða sögðu 56% uppruna hávaðans vera í loftræstikerfi stjórnklefans (air packs), 

17% sögðu upprunann 

vera í 

fjarskiptatækjum 

(intercom), 9% í 

vindgnauði og 4% í 

vélarhljóði.  

Þá sögðu 167 (82%) 

að heyrnartól með 

Active Noise 

Reduction hjálpuðu 

gegn hávaða í 

stjórnklefanum. 

Aðspurðir um 

ANR-heyrnartól höfðu 24% engar athugasemdir við heyrnartólin sem útveguð voru af 

vinnuveitendum, 14% fannst ANR-heyrnartól, sem útveguð voru, ekki nógu góð og 9% fannst 

heyrnartólin þung og óþægileg.  

3.5 Heyrnarmælingar 

Marktæk neikvæð fylgni (correlation) fannst á milli heyrnarþröskuldsmælinga og mælinga á 

eiginhljóðmyndun innra eyrans á öllum tíðnum þar sem við höfðum báðar mælingar (1, 1,5, 2, 

3, 4, 6 og 8 kHz) (sjá töflu 2). Fylgnin hélst fyrir hægri og vinstri eyra og var óháð THI-

flokkun. 

 

 

 

Mynd 9: Truflanir af völdum hávaða síðastliðna þrjá mánuði. Rúmlega 80% flugmanna 

segjast hafa orðið fyrir truflun í stjórnklefanum (stundum eða vikulega). 
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3.5.1 Heyrnarþröskuldsmælingar 

Mynd 10 tekur saman meðaltöl niðurstaðna heyrnarþröskuldsmælinga eftir THI-flokkun 

þegar leiðrétt hefur verið eftir kyni og aldri, en aðeins hópurinn lítið sem ekkert eyrnasuð er 

innan eðlilegra heyrnarþröskulda (undir 20dB). 

 

 

 

Mynd 10 

Mynd 10: Heyrnarþröskuldar. Heyrnarþröskuldar hægri og vinstri eyrna fylgjast nokkuð að innan hvers hóps 

fyrir sig. Hópurinn lítið sem ekkert eyrnasuð er innan  eðlilegra þröskulda (20dB) á öllum tíðnum. 

Hóparnir vægt eyrnasuð og meðalmikið eyrnasuð fara út fyrir eðlilega þröskulda á tíðnunum 3, 4, 6 

og 8 kHz. (Athugið að dB er lógaryþmískur skali) 
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3.5.2 Hljóðsvar innra eyrans 

Mynd 11 tekur saman meðaltöl niðurstaðana mælinga á hljóðsvari innra eyrans eftir THI-

flokkun þegar leiðrétt hefur verið eftir kyni og aldri. 

 

Mynd 11 

Mynd 11: Eiginhljóðmyndanir innri eyrna. a) - b) Hljóðsvar innra eyrans fer lækkandi (hærra mínusveldi) eftir 

auknum alvarleika eyrnasuðsins. c) - d) Í hópnum meðalmikið eyrnasuð sýndi hljóðsvar innra eyrans 

mikinn breytileika á milli einstaklinga og eru niðurstöður fyrir hvern einstakling sýndar. (Athugið að dB er 

lógaryþmískur skali) 
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4  Umræður 

4.1 Samantekt 

Algengi eyrnasuðs var um 60% meðal þeirra flugmanna sem svöruðu. Í flestum tilvikum 

virtist alvarleiki eyrnasuðsins þó ekki vera nægilegur til að hafa mikil áhrif á einkalíf 

flugmannanna. 

4.2 Rannsóknarþýðið 

Svarhlutfall flugmanna var lágt (34%), en ákjósanlegt hefði verið að fá svarhlutfall upp á 60-

70%. Hið lága svarhlutfall eykur líkur á skekkjum í rannsókninni og því ber að taka öllum 

niðurstöðum hennar með fyrirvara. 

Rannsóknarúrtakið virðist endurspegla  vel aldur og kynjaskiptingu flugmannsstéttarinnar, 

en það vegur þó alls ekki upp skekkju vegna lágs svarhlutfalls. 

Sá möguleiki er ávallt fyrir hendi að þeir flugmenn sem þjást af eyrnasuði hafi ekki viljað 

svara spurningalistum vegna ótta við að missa flugréttindi. Sú staðreynd að flugmenn fara 

reglulega í ítarlegar heyrnarmælingar, ásamt því að skýrt var tekið fram að þátttaka hefði 

engar afleiðingar á atvinnu, hrekur þó ofangreinda tilgátu að nokkru. Sá möguleiki er einnig 

fyrir hendi að þeir flugmenn sem hafa eyrnasuð hafi frekar tekið þátt í rannsókninni en þeir 

sem aldrei hafa upplifað eyrnasuð. 

4.3 Tölfræði 

Sökum þess hve fáir lenda í THI-hópunum vægt eyrnasuð (N = 11) og meðalmikið eyrnasuð 

(N = 3) er tölfræðiafl þeirra takmarkað, og því þarf að fara varlega í túlkun allra niðurstaðna 

þeirra hópa. 

4.4 Áhættuþættir eyrnasuðs 

Flugmenn reyktu um fimmtungi minna á meðan rannsókninni stóð, en hlutföllin voru jöfn 

þegar litið var til þess hversu margir flugmenn höfðu reykt að staðaldri. Þetta styður þær 

kenningar að flugmenn lifi yfirleitt heilsusamlegra líferni en hinn almenni borgari. Reykingar 

hafa verið tengdar við heyrnarskaða (26), en eins og áður hefur komið fram er eyrnasuð mjög 

sterklega tengt heyrnarskaða. Íslenskir flugmenn virðast vera talsvert skotglaðari en sænskir 

starfsfélagar þeirra, en um 42% hafa stundað skotveiðar samanborið við 12% í rannsókn 

Lindgren et al(3).  
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4.5 Eyrnasuð 

Fjöldi íslenskra flugmanna sem hafa upplifað eyrnasuð (60%) virðist vera talsvert meiri en í 

samfélaginu almennt. Ekki voru til neinar tölur um eyrnasuð á Íslandi, en Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands (HTÍ) miðar við tölur frá Svíþjóð þar sem algengi eyrnasuðs í 

samfélaginu mælist um 10-15%(0.4). Aðrir höfundar telja þó tíðni eyrnasuðs í samfélaginu 

hærri, og sumir allt upp undir 20%(5). Viðmiðunartíðnin í samfélaginu var höfð í efri mörkum 

til að minnka líkur á því að rannsóknin styddi rannsóknarspurninguna ranglega. Ef við notum 

aðeins þá einstaklinga sem  uppfylltu skilyrði okkar sem tilfelli af eyrnasuði er hlutfallið samt 

um helmingur þátttakenda. Þetta rennir stoðum undir þær kenningar að eyrnasuð sé algengara 

hjá íslenskum flugmönnum en gengur og gerist í samfélaginu. 

Eyrnasuðið olli mestum vandkvæðum í hljóðlátu umverfi, en það er vel þekkt að í slíku 

umhverfi beinist athygli einstaklings frekar að eyrnasuðinu(8, 16). 

Þá var fylgnin, sem fannst milli aldurs og eyrnasuðs, rétt svo yfir marktæknimörkum og 

því ber að hafa varann á við fullyrðingar um fylgni eyrnasuðs og aldurs flugmanna út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Margar rannsóknir sýna þó fram á að eyrnasuð fari 

hækkandi með aldri(8, 9, 16).  

Þrátt fyrir að tíðni eyrnasuðsins hafi verið há greindust fáir þátttakendur með mikið 

eyrnasuð samkvæmt THI-spurningalistanum. Tvær mögulegar útskýringar eru á þessu. Fyrri 

tilgátan er sú að styrkur eyrnasuðsins sé í flestum tilvika lágur, og hafi þar af leiðandi ekki 

mikil áhrif á einkalíf þátttakenda. Hin tilgátan er sú að eyrnasuðið sé ekki lægra en hjá öðrum, 

heldur séu flugmenn yfirleitt andlega stöðugri en annað fólk og takist því betur að leiða 

eyrnasuðið hjá sér. Sú staðreynd að flugmenn eru þjálfaðir til að vinna undir miklu álagi 

styrkir síðari tilgátuna. 

4.6 Hávaði 

Hlutfall þeirra flugmanna sem verða fyrir hávaðatruflun í stjórnklefanum (82%) er mun meira 

en hlutfall þeirra sem segjast eiga erfitt með að einbeita sér í hávaða (27%). Þetta sýnir 

sterklega fram á að í stjórnklefanum sé mikill hávaði. Samkvæmt lögum um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) ber atvinnurekanda skylda til að tryggja 

öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Þessi lög ná aðeins til flugvéla þegar þær eru á jörðu 

niðri og gilda því ekki um flugvél á flugi. Þetta kemur í veg fyrir að Vinnueftirlit Ríkisins 

fylgist með þeim hávaða sem áhafnir flugvéla verða fyrir á meðan vélin er á lofti. Önnur 

afleiðing þessarar lagaundanþágu er sú að þegar rannsókn þessi er gerð liggja ekki fyrir neinar 
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haldbærar tölur um þann hávaða sem áhafnir flugvéla verða fyrir í starfi sínu. Rannsóknin 

gæti vakið upp umræður um þetta réttleysi flugvélaáhafna. Þegar höfundur innti eftir 

hávaðamælingum um borð í flugvélum sögðu fulltrúar Icelandair og Flugfélags Íslands þær 

mælingar ekki vera til. 

Heyrnatól með Active Noise Reduction voru í sumum tilfellum útveguð af 

atvinnurekendum, og virðast hjálpa gegn hávaða í stjórnklefanum, en ekki virðast allir 

flugmenn vera sammála um gæði þeirra heyrnartóla sem vinnuveitendur útvega. Heyrnarskaði 

af völdum hávaða er óafturkræfur og því er mjög mikilvægt að flugmenn verji sig gegn 

hávaða. Félag Íslenskra Atvinnuflugmanna hefur gripið til þeirra aðgerða að útvega öllum 

félagsmönnum sínum sérsmíðaða eyrnartappa þeim að kostnaðarlausu. 

4.7 Heyrnarmælingar 

Neikvæða fylgnin sem fannst milli PTA og OAE virðist sýna fram á að svörun ytri hárfrumna 

innra eyrans sé slakari eftir því sem heyrnarþröskuldar voru hærri. Þetta styður þá kenning að 

ytri hárfrumurnar séu í verra ásigkomulagi eftir því sem einstaklingur heyri verr(25, 27). 

4.7.1 Heyrnarþröskuldsmælingar 

Heyrnarþröskuldarnir hækkuðu með hækkandi THI-hópi. Þetta virðist sýna fram á að einhver 

tengsl séu milli eyrnasuðs og heyrnarskerðingar en margar rannsóknir virðast sýna fram á að 

sterkt samband sé milli hárra heyrnarþröskulda (lélegrar heyrnar) og eyrnasuðs(28, 29). 

Heyrnarþröskuldar hópsins vægt eyrnasuð fara hækkandi með hækkandi tíðni, en þetta er 

dæmigert mynstur aldurstengdar heyrnarhrörnunar. Heyrnarþröskuldar hópsins meðalmikið 

eyrnasuð eru lægri á tíðnunum 4 og 6 kHz en tíðninni 8 kHz, en þetta mynstur minnir 

óneitanlega á mynstur heyrnarskaða af völdum hávaða. Eyrnasuð fer hækkandi með aldri, en 

góð rök væri hægt að færa fyrir því að munurinn á milli hópanna lítið sem ekkert eyrnasuð og 

vægt eyrnasuð hafi einfaldlega stafað af aldri. Sú staðreynd að hópurinn meðalmikið eyrnasuð 

var með lægsta meðalaldurinn hrekur þær kenningar að vissu leyti, en vegna þess að í honum 

voru aðeins 3 einstaklingar ber að forðast allar fullyrðingar.  

4.7.2  Hljóðsvar innra eyrans 

Hljóðsvar innra eyrans fer minnkandi eftir því sem alvarleiki eyrnasuðsins verður meiri. 

Hópurinn meðalmikið eyrnasuð fylgir þó ekki þessari tilhneiginu á tíðnunum 2 og 8 kHz, en 

höfundur hefur engar skýringar á þessu fráviki. Mælingar hópsins meðalmikið eyrnasuð voru 

því endurskoðaðar og reyndust gildar. Sú staðreynd að allir þrír einstaklingar hópsins voru 
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mældir með löngu millilbili og að enginn þeirra virðist fylgja ofangreindri tilhneigingu virðist 

benda á að eitthvað annað ferli sé í gangi hjá ytri hárfrumum þessara einstaklinga. 

4.8 Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Helsti kostur rannsóknarinnar er að hún bætir að einhverju leiti úr þeim skorti á gögnum um 

eyrnasuð hjá íslenskum flugmönnum sem fyrir er. Allar heyrnarmælingar (bæði nýlegar 

mælingar og þær sem fóru fram á meðan rannsókn stóð) voru framkvæmdar af sama aðila. 

Annar kostur rannsóknarinnar er að hún sýnir fram á að flugmenn eru oft útsettir fyrir mikinn 

hávaða í starfi sínu. 

Rannsókn þessi er ekki gallalaus. Helsti gallinn er að svarhlutfall var lágt, sem gæti valdið 

skekkjum, en hið lága svarhlutfall má meðal annars rekja til þess stutta tímaramma sem 

rannsóknin var unnin innan. Þá gætu þeir sem hafa eyrnasuð verið líklegri til að taka þátt í 

rannsókninni en þeir sem ekki hafa eyrnasuð, en þessa skekkju hefði verið hægt að útiloka 

með ákjósanlegu svarhlutfalli. Notaðir voru tveir ógildaðir spurningalistar frá samsvarandi 

rannsókn Lindgren et al(3), en þeir voru einnig þýddir yfir á íslensku án ákveðinna reglna, 

sem gæti enn bætt á skekkjumörk rannsóknarinnar. Rannsóknin notast við huglægt mat 

sjúklinga á eyrnasuði, en Jastreboff et al. halda því fram að slíkum aðferðum geti skeikað um 

allt að 40% við mat á eyrnasuði(30). Þá skorti viðeigandi viðmiðunarhóp vegna þess að engar 

tölur eru til um algengi eyrnasuðs á Íslandi. Notaðar voru nýlegar heyrnarmælingar (2010-

2012) í bland við heyrnarmælingar sem framkvæmdar voru á meðan rannsókn stóð. 

4.9 Ályktanir og áform 

Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast benda til þess að tíðni eyrnasuðs sé mun hærri meðal 

íslenskra flugmanna en hjá sænskum almenningi. Í flestum tilvikum virtist alvarleiki 

eyrnasuðins þó ekki vera það mikill að hann hafi mikil áhrif á einkalíf flugmannanna. Þá skal 

bent á að lélegt svarhlutfall (34%) takmarkar hversu alvarlega má taka niðurstöður rannsóknar 

þessarar. 

Halda þyrfti rannsókninni áfram til að fá hærra svarhlutfall, og að sama skapi fækka 

óvissuþáttum rannsóknarinnar. Þetta myndi útiloka þá miklu skekkju sem fylgir rannsókninni 

þegar þetta er skrifað þann 31. maí 2012. Einnig væri gaman að bæta í rannsóknina þeim 

flugmönnum á Íslandi sem sestir eru í helgan stein og kanna frekar eyrnasuð hjá þeim hópi. 

Þetta stendur til bóta, en fyrirhugað er að auka  svarhlutfall við rannsókninni í sumar og leggja 

sama spurningalista fyrir flugmenn á eftirlaunum. Þá er einnig fyrirhugað að birta grein upp úr 

rannsókn þessari komandi vetur, þegar svarhlutfall hefur hækkað. 
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Fylgiskjal I 
Upplýsingabréf til þátttakenda 
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Kynningarbréf 

 

Eyrnasuð (tinnitus) meðal íslenskra flugmanna 

 

Ágæti flugmaður/félagsmaður Félags Íslenskra Atvinnuflugmanna, þér er hér með boðið að 

taka þátt í rannsókninni Eyrnasuð (tinnitus) meðal íslenskra flugmanna. 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Hannes Petersen, yfirlæknir á háls-, nef- og eyrnadeild 

LHS í Fossvogi (símanúmer: 543 7383, tölvupóstfang: hpet@landspitali.is). 

    Meðrannsakendur eru: 

            Vilhjálmur Rafnsson, prófessor við læknadeild H.Í. (s. 525 5213). 

 Unnur Valdimarsdóttir, prófessor við læknadeild H.Í. (s. 525 5898). 

 Sindri Stefánsson, læknanemi við læknadeild H.Í. (s. 867 2883). 

 

Rannsóknin verður unnin í samstarfi við Félag Íslenskra Atvinnuflugmanna. 

 

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: 

1. Að kanna tíðni og alvarleika eyrnasuðs meðal íslenskra flugmanna. 

2. Að kanna áhrif eyrnasuðs á líf og heilsu þeirra flugmanna sem þjást af eyrnasuði. 

3. Að afla frekari heyrnarfræðilegar mælinga á um 50 manna úrtaki þeirra flugmanna 

sem þjást af eyrnasuði. 

Tekið skal fram að þátttaka í rannsókninni er algjörlega valfrjáls og er frjálst að hafna þátttöku 

eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga á atvinnu. 

Þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér neina aukaáhættu varðandi heilsu viðkomandi. Allar 

niðurstöður rannsóknarinnar eru algjört trúnaðarmál milli rannsakenda og þátttakanda. 

 

Hverjir taka þátt í rannsókninni? 

Beiðni um þátttöku er send út á alla félagsmenn Félags Íslenskra Atvinnuflugmanna, en 

félagsmenn FÍA eru um sexhundruð. Einungis atvinnuflugmenn, eða fyrrverandi 

atvinnuflugmenn, munu taka þátt í rannsókninni. 
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Hvað felst í þátttöku? 

Þátttaka í rannsókninni felst í því að svara tveimur spurningarlistum um eyrnasuð og áhrif 

þess á daglegt líf. Reiknað er með að það taki um tuttugu mínútur að svara báðum 

spurningarlistum. 

Í framhaldi verður fimmtíu manna úrtaki boðið að gangast undir frekari heyrnarfræðilegar 

mælingar. Mælingar sem framkvæmdar verða eru heyrnarþröskuldsmæling, talgreining, 

hljóðholsmæling, og mæling á örhljóðum sem eyrað gefur frá sér. Mælingarnar valda engum 

óþægindum og eru algjörlega skaðlausar. Allar mælingar munu fara fram á Læknagarði við 

Vatnsmýrarveg 16, 101 Reykjavík. 

 

Hvernig tek ég þátt? 

Með því að svara þessum tölvupósti fá þátttakendur svarbréf með vefslóð að 

netspurningalistum sem hýstir eru hjá Háskóla Íslands. Meðfylgjandi í tölvupóstinum er 

veflykill til að opnar spurningalistana. 

 

Um er að ræða fyrstu rannsókn sinnar tegundar hér á landi, en svipaðar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar annarsstaðar í heiminum, þ.á.m. Svíþjóð. Niðurstöður rannsóknarinnar auka 

þekkingu læknavísindanna á eyrnasuði í heild sinni og munu því nýtast komandi kynslóðum 

flugmanna. 

 

Einungis rannsakendur munu hafa aðgang að þeim gögnum sem notuð verða við rannsóknina 

og eru allir þeir sem koma að rannsókninni bundnir þagnarskyldu. Allir spurningalistar og 

allar rannsóknarmælingar verða merkt rannsóknarnúmerum og verður því ekki hægt að rekja 

aftur til einstaklinga sem taka þátt öðru vísi en í gegnum lykil sem er eingöngu í vörslu 

ábyrgðarmanns. Rannsóknargögnum verður eytt að lokinni rannsókn. 

 

 

Rannsókn þessi hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt til Persónuverndar. 

 

 

Með þökkum, 

Hannes Petersen, ábyrgðarmaður                  Sindri Stefánsson 

Yfirlæknir á Landspítala/dósent við H.Í.      Læknanemi við Læknadeild H.Í. 

 

Ef þú hefur spurningar varðandi rétt þinn sem þátttakandi í rannsókninni, eða vilt hætta 

þátttöku í henni, getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 

108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
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Fylgiskjal II 
Spurningalistinn 
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Eyrnasuð (tinnitus) meðal íslenskra flugmanna 
 

Vinsamlegast lesið vel allar spurningarnar. Mjög mikilvægt er að svara öllum spurningum, 

jafnvel þó sumar virki sem endurtekningar. 

Tímamælingar þurfa ekki að vera mjög nákvæmar, og er ágætt að námunda þær að næsta ári. 

 

 

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt: 

1. Að kanna tíðni og alvarleika eyrnasuðs meðal íslenskra flugmanna. 

2. Að kanna áhrif eyrnasuðs á líf og heilsu þeirra flugmanna sem þjást af eyrnasuði. 

3. Að afla frekari heyrnarfræðilegar mælinga á um 50 manna úrtaki þeirra flugmanna sem 

þjást af eyrnasuði. 

 

 

Tekið skal fram að þátttaka í rannsókninni er algjörlega valfrjáls og er frjálst að hafna þátttöku 

eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa og án afleiðinga á atvinnu. 

Þátttaka í rannsókninni felur ekki í sér neina aukaáhættu varðandi heilsu viðkomandi. Allar 

niðurstöður rannsóknarinnar eru algjört trúnaðarmál milli rannsakenda og þátttakanda. 

 

 

1. Áhrif hávaða í stjórnklefa og annarra þátta: Hætta á heyrnarskerðingu og 

eyrnasuði  

Spurningar í þessum hluta leggja mat á áhrif hávaða í stjórnklefa, auk annarra þátta 

daglegs umhverfis á hættu til heyrnarskerðingar og eyrnasuðs. 

 

* 1.1 Vinsamlegast skrifaðu fæðingarár þitt. 

 

 __________ 

 

* 1.2 Vinsamlegast veldu kyn þitt. 

 Karlmaður 

Kvenmaður 

 

* 1.3 Reykir þú? 

Já   Nei 

 

1.4 Ef þú reykir ekki, hefur þú einvern tíman reykt að staðaldri? 

Þessari spurningu skal einungis svara ef þú reykir ekki. 

Já   Nei 

 

1.5 Ef þú hefur reykt að staðaldri, hvenær hættirðu að reykja? 

Þessari spurningu skal einungis svara ef þú hefur reykt að staðaldri. 
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 ________ 

 

* 1.6 Flýgur þú núna/flaugstu áður sem flugstjóri, flugmaður eða flugkennari? 

Flugstjóri   Flugmaður  Flugkennari 

 

* 1.7 Hversu lengi hefur þú flogið/flaugstu í núverandi/fyrrverandi stöðuheiti? 

Hversu lengi hefur þú flogið í því stöðuheiti sem þú ert núna, hvort sem það er flugstjóri 

eða flugmaður. 

 

_________ ár. 

 

* 1.8 Síðan hvenær hefur þú starfað sem flugmaður? 

Vinsamlegast skrifið ártal. 

 

 _________ 

 

* 1.9 Hversu lengi hefur þú flogið núverandi/fyrrverandi loftfari? 

Vinsamlegast skrifið fjölda ára. 

 

 _________ 

 

1.10 Hvaða tegund flugvélar hefur þú flogið lengst/mest? 

Ef sú tegund flugvélar sem þú hefur flogið lengst/mest er ekki valmöguleiki skaltu sleppa 

þessari spurningu og skrifa tegundina í næstu spurningu. 

F50 B757 B737 B767 B747 

 

1.11 Vinsamlegast skrifið inn tegund flugvélar sem þú hefur flogið mest ef hún er ekki 

valmöguleiki í spurningu 1.10 hér að ofan. 

 

 _____________________________________ 

  

1.12 Í hversu mörg ár hefur þú flogið B737? 

< 5 ár  6-10 ár  > 10 ár 

 

1.13 Ef þú hefur flogið B737, á hvaða árum var það c.a.? 

Vinsamlegast skrifið inn ártöl. Dæmi: "1989-2002". 

 

 _____________________________________ 

  

1.14 Í hversu mörg ár hefur þú flogið B757? 

< 5 ár  6-10 ár  > 10 ár 

1.15 Ef þú hefur flogið B757, á hvaða árum var það c.a.? 

Vinsamlegast skrifið inn ártöl. Dæmi: "1989-2002". 

  

_____________________________________ 

  

1.16 Í hversu mörg ár hefur þú flogið B767? 

< 5 ár  6-10 ár  > 10 ár 
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1.17 Ef þú hefur flogið B767, á hvaða árum var það c.a.? 

Vinsamlegast skrifið inn ártöl. Dæmi: "1989-2002"  

 

_____________________________________ 

 

1.18 Í hversu mörg ár hefur þú flogið F50? 

< 5 ár  6-10 ár  > 10 ár 

 

1.19 Ef þú hefur flogið F50, á hvaða árum var það c.a.? 

Vinsamlegast skrifið ártöl. Dæmi: "1989-2002"  

 

_____________________________________ 

 

 

1.20 Í hversu mörg ár hefur þú flogið A330/340? 

Hef ekki flogið A330/340  < 5 ár  6 - 10 ár   > 10 ár 

 

1.21 Í hversu mörg ár hefur þú flogið A321? 

Hef ekki flogið A321  < 5 ár  6 - 10 ár   > 10 ár 

 

1.22 Ef þú hefur flogið öðrum loftförum vinsamlegast skráðu inn tegund þess og c.a. á 

hvaða árum þú flaugst því. 

Dæmi: Q400 1984-1987, F28 1988-1989. 

  

_____________________________________ 

 

* 1.23 Stundar þú, eða hefur stundað, skotveiðar? 

Já   Nei 

 

1.24 Hefur þú einhvern tíman verið útsett/ur fyrir miklum hávaða, t.d. sprenginum? 

Já   Nei 

1.25 Ef þú hefur verið útsett/ur fyrir miklum hávaða, hvaða hávaði var það? 

Dæmi: "Vann við að prófa þokulúðra á skipum." 

  

_____________________________________ 

  

* 1.26 Hefur þér fundist vera mikil truflun af völdum hávaða í stjórnklefanum á 

síðastliðnum 3 mánuðum? 

Vinsamlegast svaraðu, jafnvel þó þú hafir ekki upplifað óþægindi af völdum hávaða. 

Já, oft (vikulega) Já, stundum Nei, aldrei  Hef ekki flogið á seinustu 3 

mán. 
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1.27 Ef þú hefur orðið fyrir óþægindum af völdum hávaða í stjórnklefanum á undanförnum 

3 mánuðum vinsamlegast lýsið tegund/uppruna hávaðans. 

   

___________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________________________________________ 

1.28 Ef hávaðinn í stjórnklefanum var truflandi, hjálpaði að nota heyrnartól (headset) með 

Active Noise Reduction? 

Já   Nei Hef ekki notað heyrnatól með Active noise 

reduction 

 

1.29 Hefur þú einhverjar athugasemdir við heyrnartól (headset) með Active Noise 

Reduction? 

  

___________________________________________________________________ 

  

* 1.30 Ertu það næm/ur fyrir hávaða að þú eigir erfitt með að einbeita þér í hávaða? 

Já   Nei 

 

* 1.31 Hefur hávaði frá nágrönnum truflað þig á heimili þínu síðastliðna 3 mánuði? 

Vinsamlegast svarið spurningunni jafnvel þó þú hafir ekki upplifað nokkra truflun. 

Já, oft (vikulega)   Já, stundum  Nei, aldrei 

 

* 1.32 Hefur umferðarhávaði truflað þig á heimili þínu síðastliðna 3 mánuði? 

Vinsamlegast svarið spurningunni þó svo að þú hafir ekki upplifað nokkra truflun 

Já, oft (vikulega)   Já, stundum  Nei, aldrei 

 

* 1.33 Hefur umferðarhávaði truflað þig á heimili þínu síðastliðna 3 mánuði? 

Vinsamlegast svarið spurningunni þó svo að þú hafir ekki upplifað nokkra truflun 

Já, oft (vikulega)   Já, stundum  Nei, aldrei 

 

2. Spurningar um eyrnasuð  

Þú ert vinsamlegast beðin/n um að svara eftirfarandi hluta könnunarinnar, jafnvel þó þú 

hafir aldrei upplifað eyrnasuð. Hér á eftir fylgja nokkrar spurningar um eyrnasuð. Eyrnasuð 

er fyrirbæri þar sem einstaklingur heyrir í sífellu suð í einu eyra, báðum eyrum, eða jafnvel 

inni í höfðinu án utanaðkomandi hávaða. Hljóðið getur verið mismunandi milli einstaklinga 

og birst sem suð, tónn eða skröltandi málmhljóð. 

 

* 2.1 Hefur þú einhverntíman fengið eyrnasuð sem varði í 5 mínútur eða lengur? 

Já   Nei 

 

2.2 Ef þú hefur einhverntíman fengið eyrnasuð sem varði í 5 mínútur eða lengur, 

vinsamlegast sláið inn hvaða ár það gerðist fyrst. 

Þessari spurningu skal einungis svara ef þú hefur upplifað eyrnasuð 

  

__________ 
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* 2.3 Hefur þú fengið eyrnasuð sem varði í 5 mínútur eða lengur einhverntíman nýlega? 

Já   Nei 

 

* 2.4 Hefur þú fengið eyrnasuð sem varði í 5 mínútur, eða lengur, á síðastliðnum 12 

mánuðum? 

Já   Nei 

 

* 2.5 Hversu oft hefur þú fengið eyrnasuð? 

Stöðugt   Oft  Stundum   Aldrei 

 

* 2.6 Hefur annaðhvort foreldri þitt átt við eyrnasuðsvandamál að stríða 

Já   Nei  Veit ekki 

 

* 2.7 Hefur eitthvert systkina þinna átt við eyrnasuðsvandamál að stríða? 

Já   Nei  Veit ekki  Er einkabarn 

 

* 2.8 Hefur eitthvert barna þinna átt við eyrnasuðsvandamál að stríða? 

Já   Nei  Veit ekki  Er einkabarn Er barnlaus 

 

3. Eftirfarandi spurningum skal einungis svara ef þú hefur einhverntíman fengið 

eyrnasuð. Ef þú hefur aldrei fengið eyrnasuð þarftu ekki að svara fleiri spurningum og 

ert beðin/n um að setja spurningalistana í tóma umslagið sem fylgdi með og setja í næsta 

póstkassa. Athugið að ekki þarf að borga sendingargjald, það hefur núþegar verið greitt 

báðar leiðir. 
 

3.1 Hefur þú einhverntíman leitað til læknis vegna vandamála tengdum eyrnasuði? 

Já   Nei 

3.2 Ef þú hefur leitað til læknis vegna vandamála tengdum eyrnasuði, hvenær var það 

fyrst? 

Vinsamlegast skrifið ártal 

 

 ________ 

 

3.3 Ef þú hefur leitað til læknis vegna vandamála tengdum eyrnasuði, hvenær var það 

fyrst? 

Hér má merkja við fleiri en eitt svar. 

Nei 

Já, fluglæknis  

Já, læknis á heilsugæslustöð 

 Já, innlögn á sjúkrahús 

 

3.4 Ef þú ert með [eða hefur fengið] eyrnasuð, hver eftirfarandi lýsinga á best við það? 
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Hljóð sem er ekki alltaf til staðar. Þú getur hunsað hljóðið og beint huganum 

frá því án mikilla vandkvæða þegar það kemur. 

Hljóðið er alltaf til staðar. Þú getur í sumum tilvikum hunsað hljóðið og beint 

huganum frá því, en í öðrum tilvikum (t.d. að sofna) er erfitt eða ómögulegt að beina 

huganum frá því. 

Hljóð sem er alltaf til staðar. Þú getur ekki hunsað hljóðið né beint huganum frá 

því, án þess að verða stöðugt fyrir vandkvæðum vegna hljóðsins. 

 

3.5 Hvar er eyrnasuðið? 

Vinstra eyra Hægra eyra Báðum eyrum Inni í höfðinu 

3.6 Hversu sterkt er eyrnasuðið? 

Aðeins heyranlegt í hljóðlátu umhverfi 

Heyrist við nokkurn hávaða 

Heyranlegt allsstaðar í öllum umhverfum 

 

3.7 Hversu miklum áhyggjum, þreytu og uppnámi veldur eyrnasuðið þér? 

Alls engum Litlum Meðalmiklum Mjög miklum 

 

3.8 Hversu mikil áhrif hefur eyrnasuðið á getu þína til að lifa eðlilegu lífi? 

Alls engin Lítil Meðalmikil Mjög mikil 

 

3.9 Við hvaða aðstæður veldur eyrnasuðið þér vandkvæðum? 

Hér má merkja við fleiri en eitt svar. 

Þögn 

Samtali  

Svefn 

Stress 

 

3.10 Við hvaða aðstæður veldur eyrnasuðið þér vandkvæðum? 

Dæmi: "Þegar ég horfi á sjónvarpið."   

 

_________________________________________________________________ 

  

4. Tinnitus Handicap Inventory - svaraðu einungis ef þú hefur fengið eyrnasuð (ath. 

spurningalistinn er á ensku).  

Tinnitus Handucap Inventory er alþjóðlegur spurningarlisti sem leggur mat á alvarleika 

eyrnasuðs og áhrif þess á daglegt líf. 

 

4.1 Because of your Tinnitus is it difficult for you to concentrate? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.2 Does the loudness of your Tinnitus make it difficult for you to hear people? 

Yes  No  Sometimes 
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4.3 Does your Tinnitus make you angry? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.4 Does your Tinnitus make you confused? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.5 Because of your Tinnitus are you desperate? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.6 Do you complain a great deal about your Tinnitus? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.7 Because of your tinnitus do you have trouble falling asleep at night? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.8 Do you feel as though you cannot escape from your Tinnitus? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.9 Does your Tinnitus interfere with your ability to enjoy social activities (such as going 

out to dinner, to the cinema)? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.10 Because of your Tinnitus do you feel frustrated? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.11 Because of your Tinnitus do you feel that you have a terrible disease? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.12 Does your Tinnitus make it difficult to enjoy life? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.13 Does your Tinnitus interfere with your job or household responsibilities? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.14 Because of your Tinnitus do you find that you are often irritable? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.15 Because of your Tinnitus is it difficult for you to read? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.16 Does your Tinnitus make you upset? 

Yes  No  Sometimes 
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4.17 Do you feel that your Tinnitus has placed stress on your relationships with members 

of your family and friends? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.18 Do you find it difficult to focus your attention away from your Tinnitus and on to 

other things? 

Yes  No  Sometimes 

 

 

 

4.19 Do you feel that you have no control over your Tinnitus? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.20 Because of your Tinnitus do you often feel tired? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.21 Because of your Tinnitus do you feel depressed? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.22 Does your Tinnitus make you feel anxious? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.23 Do you feel you can no longer cope with your Tinnitus? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.24 Does your Tinnitus get worse when you are under stress? 

Yes  No  Sometimes 

 

4.25 Does your Tinnitus make you feel insecure? 

Yes  No  Sometimes 

 

 

 

Þakka þér kærlega fyrir þátttökuna í rannsókninni Eyrnasuð (tinnitus) meðal íslenskra flugmanna. 

 

50 manna úrtak verður valið handahófskennt úr innsendum spurningalistum og boðið að gangast 

undir frekari heyrnarfræðilegar mælingar. 

 

Ef þú hefur frekari spurningar varðandi rannsóknina geturðu haft samband við eftirfarandi aðila: 

Sindri Stefánsson, 3. árs læknanemi - sis65@hi.is, 867-2883 

Hannes Petersen, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar - hpet@hi.is 

 


