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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi mínu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Það er von mín að hún nýtist 

fólki með eyrnasuð sem og öðrum sem hafa áhuga á fyrirbærinu. Ég vil veita 

viðmælendum mínum sérstakar þakkir fyrir þátttökuna og þakka þeim aðilum með 

eyrnasuð sem lögðu mat sitt á niðurstöður rannsóknarinnar. Leiðbeinanda mínum, 

Halldóri Sig. Guðmundssyni þakka ég fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn og Sigurði 

Kristjánssyni þakka ég fyrir yfirlestur rannsóknar með tilliti til stafsetningar og 

málfars. Alissu R. Vilmundardóttur Eaton þakka ég fyrir að hjálpa mér að þýða 

útdráttinn yfir á ensku og að lokum þakka ég fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan 

stuðning, hvatningu og aðstoð við yfirlestur.   



  

 
 

Útdráttur 

Mótmælin á Austurvelli höfðu mikil áhrif á íslenskt mannlíf en þeim fylgdi 

ógnarhávaði sem væntanlega hefur setið í mörgum mótmælendum sem sónn eða 

suð í höfði í einhverja daga. Talið er að um 10-15% fullorðinna einstaklinga hafi 

eyrnasuð en það er samheiti yfir öll aukahljóð í eyrum. Í flestum tilfellum er 

eyrnasuð skynjun á hljóði í eyrum eða höfði einstaklinga sem ekki á sér skýringu í 

umhverfi þeirra. Þessari rannsókn er ætlað að kanna reynslu, upplifun og lífsgæði 

fólks með eyrnasuð hér á landi en lítið hefur verið skrifað um eyrnasuð í íslensku 

samfélagi. Rannsóknin er byggð á viðtölum við átta einstaklinga með eyrnasuð. 

Niðurstöðurnar benda til að reynsla fólks af eyrnasuði hér á landi sé lík þeim 

reynsluheimi sem erlendar rannsóknir draga fram með stöku frávikum. 

Þátttakendur vildu hvorki ræða mjög mikið við aðra um ástand sitt né sækja sér 

sálfélagslegan stuðning en þó hafði eyrnasuðið einhver áhrif á daglegt líf þeirra í 

öllum tilfellum. Ljóst er að skapa þarf meiri umræðu um eyrnasuð hér á landi og 

upplýsa fólk með eyrnasuð, sem og aðra, betur um eðli þess og áhrif. Rannsóknin 

vekur fjölda spurninga sem gagnlegt er að leita svara við til að kortleggja þarfir fólks 

með eyrnasuð og meta hvers konar þjónustu halda skal úti. 

 

  



  

 
 

Abstract 

During the protests following the economic crisis in Iceland, protestors/participants 

experienced piercing noises that left many with ringing in their ears for days 

afterwards. Over the last few years, tinnitus has become a common health concern 

around the world, with 10-15% of the adult population being afflicted. Tinnitus is 

the perception of sound without there being an external acoustic source. Research 

was conducted aiming to explore the experience of living with tinnitus in Iceland 

and evaluate the effects of tinnitus on quality of life. It is based on interviews with 

eight tinnitus patients. Results indicate that the experience of living with tinnitus in 

Iceland is similar to the experience highlighted by foreign studies, with a few 

exceptions. Participants felt no need to talk about their tinnitus or to seek 

psychosocial support even though results show that tinnitus has an effect on all of 

the participants’ daily lives. It is clear that further discussion about tinnitus in the 

Icelandic community is necessary, as is informing people with ringing in their ears, 

and others, about the nature and effects of tinnitus. The research leaves a number 

of questions unanswered and shows the importance of examining tinnitus further 

in order to create services for tinnitus patients based on their needs. 
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1. Inngangur 

Umræða um eyrnasuð (e. tinnitus) hefur aukist síðustu árin og hefur eyrnasuð 

orðið að áhyggjuefni um heim allan (Henry, Dennis og Schechter, 2005). Eyrnasuð 

lýsir sér á mismunandi hátt eftir einstaklingum en oftast er það skilgreint sem 

suð, hringi- eða hátíðnihljóð sem hljómar í höfði einstaklinga (Málfríður 

Gunnarsdóttir, 2004; Henry o.fl., 2005). Margar tilgátur hafa verið settar fram um 

orsakir eyrnasuðs en engum hefur tekist að finna eina ástæðu eða orsök fyrir 

þessu suði. Ágreiningur ríkir milli fagaðila hvort kalla eigi eyrnasuð sjúkdóm eða 

einkenni en almennt er talað um það sem einkenni. Þar sem skoðanir á eyrnasuði 

eru mismunandi bjóðast einstaklingum, sem eru með það, mismunandi úrræði 

byggð á mati hvers meðferðaraðila fyrir sig í stað læknisfræðilegra staðreynda. 

Segja má að samræmingu skorti varðandi læknisfræðilega nálgun á eyrnasuði og 

er skilningur á sjúklegum þáttum þess að mestu leyti byggður á tilgátum og 

getgátum sem skapar óvissu hjá einstaklingum sem þjást af eyrnasuði (Henry 

o.fl., 2005). Ein algengasta spurning einstaklinga með eyrnasuð snýr að 

möguleikum til að losna við eyrnasuðið og óþægindum því tengdu. 

Meðferðaraðilar hafa talið einstaklingum trú um að ekkert sé hægt að gera og 

gefa þau svör að einstaklingarnir þurfi að læra að lifa með áreitinu en tilgreina 

ekki hvernig þeir eiga að fara að því (Reich, 2000). 

Síðustu áratugi hefur áhugi á eyrnasuði farið vaxandi og því hafa 

rannsóknir á mögulegum orsökum eyrnasuðs og úrræðum við því færst í aukana 

erlendis. Minna fer fyrir íslenskum rannsóknum á eyrnasuði en íslenskir læknar 

hafa yfirfært niðurstöður erlendra rannsókna á íslenskt þýði til að áætla fjölda 

Íslendinga með eyrnasuð. Talið er að um þrjátíu þúsund Íslendingar séu haldnir 

eyrnasuði í einhverri mynd og að um 2.500 einstaklingar búi við skert lífsgæði 

vegna eyrnasuðs (Træland, 2004; Hjartaheill, 2009). Lítið er vitað um úrræði fyrir 

þessa einstaklinga hér á landi og er hvergi hægt að nálgast upplýsingar um þá. 

Heyrnarhjálp er hagsmunafélag fyrir heyrnaskerta, einstaklinga með eyrnasuð og 

einstaklinga með Méniere sjúkdóminn en heldur ekki úti þjónustu fyrir 

einstaklinga með eyrnasuð. Félagið hefur barist fyrir því undanfarin ár að 

einstaklingar með eyrnasuð geti fengið þjónustu við hæfi og vakið athygli á 
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eyrnasuði með ráðstefnum og blaðagreinum (Málfríður Gunnarsdóttir, 2007). 

Árið 2003 var starfshópur um eyrnasuð starfræktur á vegum 

landlæknisembættisins og var áformað að koma upp móttöku fyrir einstaklinga 

með eyrnasuð í tengslum við Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (Jörundur 

Kristinsson, 2004; Málfríður Gunnarsdóttir, 2004). Sú móttaka hefur ekki enn litið 

dagsins ljós.  

Aðdraganda að þessari rannsókn má rekja til persónulegrar reynslu 

rannsakanda af eyrnasuði. Sú reynsla gaf mynd af heilbrigðiskerfi sem ekki þekkir 

nægilega orsakir né úrræði fyrir einstaklinga með eyrnasuð og samfélagi þar sem 

ekki ríkir stuðningur við einstaklinga sem eiga við það að stríða. Þessi reynsla varð 

kveikjan að því að rannsaka eyrnasuð og skoða reynslu og upplifun einstaklinga 

hér á landi sem lifa með því. 

 

1.1. Tilgangur rannsóknar og gildi 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu, upplifun og lífsgæði einstaklinga 

sem hafa persónulega reynslu af eyrnasuði. Í því felst að skoða líðan og aðstæður 

einstaklinga og meta hvort eyrnasuð hafi áhrif á lífsgæði þeirra.  

Þessari rannsókn er ætlað að veita innsýn í aðstæður fólks með eyrnasuð 

og skapa þar með ákveðinn þekkingargrunn fyrir fagfólk, einstaklinga með 

eyrnasuð, aðstandendur þeirra og aðra sem láta sig málið varða. Þessi rannsókn 

getur þannig orðið kveikja að frekari innlendum rannsóknum á eyrnasuði og nýst 

fagfólki til að koma á þjónustu fyrir fólk með eyrnasuð. 

 

1.2. Rannsóknarspurningar 

Davis og Rafaie (2000) telja heilbrigðisstarfsmenn þurfa að meta og uppfylla fjóra 

þætti til að koma til móts við þarfir einstaklinga með eyrnasuð. 

1. Meta tíðni eyrnasuðs í þýðinu sem um ræðir. 

2. Skilja orsakir, áhættuþætti og sögu eyrnasuðs. 

3. Hafa þekkingu á áhrifum eyrnasuðs og geta borið áhrif þess saman við 

áhrif annarra langvinnra (e. chronic)  sjúkdóma. 
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4. Hafa þekkingu á meðferðum og aðferðum sem eru gagnlegar og 

hagkvæmar. 

 

Rannsóknin beinist að miklu leyti að því að leita svara við þessum fjórum þáttum 

sem Davis og Rafaie nefna auk þess að leita svara við rannsóknarspurningu um 

upplifun og reynslu einstaklinga hér á landi. 

 

Rannsóknarspurning: Hver er upplifun og reynsla einstaklinga hér á landi af því 

að vera með eyrnasuð? 

 Hvernig lýsa þeir eyrnasuði sínu?  

 Hvert er mat þeirra á mögulegum orsökum eyrnasuðsins? 

 Hver er reynsla þeirra af áhrifum eyrnasuðs á lífsgæði? 

 Hver er reynsla þeirra af heilbrigðisþjónustu eða úrræðum vegna 

eyrnasuðs? 

 

1.3. Skilgreining á hugtökum 

Skilgreining rannsakanda á eyrnasuði: Eyrnasuð er skynjun á hljóði í eyrum eða 

höfði einstaklinga, sem ekki á sér skýringu í umhverfi einstaklinganna og varir 

lengur en fimm mínútur í senn oftar en einu sinni í viku. 

 

Lífsgæði: Lífsgæði eru byggð á skynjun einstaklinga á almennri vellíðan og er 

almenn vellíðan byggð á hlutlægu og huglægu mati ýmissa þátta s.s. líkamlegri 

heilsu, andlegri heilsu, félagslegri virkni og efnislegum hlutum. Hlutbundið mat 

felur í sér að meta þau skilyrði sem fólk býr við eins og heimilisaðstæður, 

starfsvettvang, tekjur, vinatengsl, heilsufar og félagslega stöðu en huglægt mat er 

bundið við ánægju og upplifun einstaklinga á lífsskilyrðum sínum (Kosciulek, 

2005).  

 

Umfang: Hugtakið umfang verður notað yfir þau óþægindi og tilfinningalegu 

viðbrögð sem eyrnasuð getur haft á einstaklinga sem og þau áhrif sem eyrnasuð 
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getur haft á daglegt líf. Hugtakinu er ætlað að vera lýsandi fyrir enska orðið 

severity. 

 

1.4. Uppbygging verkefnis 

Til að nálgast viðfangsefnið er verkefninu skipt í fræðilegan hluta og eigindlega 

rannsókn. Fræðilegi hlutinn snýr að því að skilgreina eyrnasuð, meta útbreiðslu 

þess og orsakaþætti og meta hugsanleg áhrif sem eyrnasuð hefur á líf 

einstaklinga. Fyrst verður eyrnasuð skilgreint og því lýst ítarlega. Í öðrum kafla 

verður fjallað um tíðni eyrnasuðs út frá erlendum rannsóknum, hugsanlegar 

orsakir þess og þætti sem geta haft áhrif á það. Að því loknu verða tekin fyrir þau 

áhrif sem eyrnasuð getur haft á líf fólks en áhrifin geta verið margskonar og 

mismikil eftir einstaklingum. Í fjórða kafla verður síðan fjallað um þekktar 

meðferðir við eyrnasuði og þá fyrst og fremst úrræði erlendis fremur en hér 

heima.  

Síðari hluti verkefnisins felst eins og áður sagði í eigindlegri rannsókn. Í 

fimmta kafla er aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar lýst en sjötti kafli greinir 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í umræðukafla verður fjallað um helstu atriði 

rannsóknarinnar og þau tengd við fræðilega hlutann ásamt því að setja fram 

ábendingar að úrræðum. Í lokaorðum verður greint frá annmörkum 

rannsóknarinnar ásamt því að velta upp ábendingum um frekari rannsóknir.  
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2. Almennt um eyrnasuð 

Eyrnasuð (e. tinnitus) hefur líklega verið til staðar frá þróun mannkyns. 

Sögubækur sýna að eyrnasuð var til á tímum Babylons en þá var litið á einkennin 

sem djöfullegs eðlis sem bola ætti burt með særingum. Rómverjar lýstu þrenns 

konar eyrnasuði en árið 1240 kom fyrsta enska skilgreiningin á því. Eyrnasuð var 

skilgreint sem huglægt og hlutlægt árið 1821 og í kringum 1940 komu Fowler 

feðgar með þá nálgun sem nú er unnið út frá. Fowler feðgar settu fram ítarlegar 

skýringar á eyrnasuði með hliðsjón af hlutlægu og huglægu eyrnasuði og þróuðu 

ýmsar aðferðir til að greina einstaklinga með eyrnasuð (Stephens, 2000). Ef litið 

er á núverandi skilgreiningar á eyrnasuði má sjá að þær byggja margar á 

undirflokkum til að reyna að skýra ítarlega eðli suðsins sem getur verið 

margbreytilegt.  

 

2.1. Skilgreining á eyrnasuði 

Sigurður hefur lýst eyrnasuði sem samheiti yfir öll aukahljóð í eyrum í kennslu 

sinni við Háls-, nef- og eyrnalækningardeild Háskóla Íslands (Sigurður Stefánsson 

munnleg heimild, 13. febrúar 1998) og er eyrnasuð talið vera einkenni fremur en 

sjúkdómur (Erlandsson, 2000). Ágreiningur ríkir meðal fagmanna hvort kalla eigi 

eyrnasuð sjúkdóm eða einkenni (Henry o.fl., 2005) en samkvæmt ICD-10, 

alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, hefur 

eyrnasuð kóðann H93.1 (Landlæknisembættið, e.d.).  

Talið er að flestallir einstaklingar upplifi einhvern tíma á ævinni 

eyrnahljóð og hefur löngum þótt erfitt að greina á milli eðlilegra eyrnahljóða og 

eyrnasuðs. Að mati Davis (1995) er nauðsynlegt að hafa nothæfa skilgreiningu til 

að greina eyrnasuð frá venjulegum eyrnahljóðum þegar vinna skal með eyrnasuð 

einstaklinga. Eyrnasuð er skilgreint á ýmsa vegu, eftir eiginleikum, tímalengd og 

umfangi. McFadden (1982) skilgreinir eyrnasuð sem meðvitaða skynjun á hljóði 

sem á sér upptök í höfði einstaklinga, eða lætur einstaklinga halda að svo sé. 

Davis (1995) skilgreinir eyrnasuð þannig að eyrnahljóð verði að eiga sér stað 

samfellt í fimm mínútur eða lengur en Folmer, Martin og Shi (2004) tala um 

sjúklegt eyrnasuð þegar suðið varir í sex mánuði eða lengur.  
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Dauman og Tyler (1992) telja mikilvægt að tilgreina ákveðna flokkun á 

eyrnasuði þar sem styrkleiki suðsins getur verið margbreytilegur eftir 

einstaklingum og haft mismikil áhrif á daglegt líf einstaklinga. Þeir greina fyrst og 

fremst eðlilegt eyrnasuð frá sjúklegu eyrnasuði líkt og sjá má hér að neðan.  

 

 
Mynd 1. Aðgreining eyrnasuðs frá eyrnahljóðum 

 

Miðað við flokkun Dauman og Tyler hér að ofan má halda því fram að eðlilegt 

eyrnasuð sé í raun venjuleg eyrnahljóð sem flestir upplifa og þurfi ekki að ræða 

frekar. Sjúklegt eyrnasuð er ástand sem er ekki talið eðlilegt og þarf að beina 

athyglinni að. Dauman og Tyler (1992) flokka sjúklegt eyrnasuð í fjóra flokka en 

hér má taka fram að geta einstaklinga til að aðlagast eyrnasuði er háð 

líffræðilegum og sálrænum þáttum hjá hverjum og einum (Davis og Rafaie, 2000).  

 
Viðunandi eyrnasuð (e. acceptable tinnitus) 
 

Eyrnasuð truflar ekki einstaklinginn. 

 

Óviðunandi eyrnasuð (e. unacceptable 
tinnitus)  

Eyrnasuð truflar einstaklinginn í daglegu lífi. 

 

Tímabundið eyrnasuð (e. temporary tinnitus)  

Eyrnasuð varir tímabundið, er stöðugt í 

einhverja daga eða vikur en fjarar svo út. Talið 

er að þetta eyrnasuð skapist vegna ytri 

aðstæðna sem komi suðinu tímabundið af 

stað (Folmer o.fl., 2004) og er líklega tengt 

áverka í heyrnartaug sem lagast. 

Varanlegt eyrnasuð (e. permanent tinnitus) 

Varanlegt eyrnasuð getur verið stöðugt eða 

slitrótt. Stöðugt eyrnasuð felur í sér að suðið 

fari aldrei þó styrkleiki þess geti verið 

mismikill. Samkvæmt gögnum frá The Oregon 

Tinnitus Data Archive töldu tæplega 91% 

einstaklinga eyrnasuðið vera stöðugt (Henry 

o.fl., 2005).  

Mynd 2. Flokkun Dauman og Tyler á eyrnasuði 

 

Eðlilegt eyrnasuð (e. normal tinnitus) 

Eyrnasuð sem varir skemur en fimm mínútur í senn, sjaldnar en einu sinni í viku og flestir 

upplifa einhvern tímann á lífsleiðinni. 

 
Sjúklegt eyrnasuð (e. pathological tinnitus)  

Eyrnasuð sem varir lengur en fimm mínútur í senn oftar en einu sinni í viku. 
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Auk flokkunar Dauman og Tyler að ofan er almennt fjallað um eyrnasuð út frá 

þremur tegundum eyrnasuðs. Á neðangreindri mynd má sjá þessar tegundir 

eyrnasuðs en algengust þeirra er huglægt eyrnasuð. Hér er fremur verið að 

leitast við að skýra uppruna og eiginleika suðsins en lýsa umfangi þess (Henry 

o.fl., 2005).  

 

 
Mynd 3. Helstu tegundir eyrnasuðs 

 

Að mati Wilson og Henry (2000) er eyrnasuð læknisfræðilegt fyrirbæri sem og 

sálrænt fyrirbæri. Sálræn skilgreining á eyrnasuði er ekki til og hefur þvælst fyrir 

mönnum (Erlandsson, 2000) en stundum er talað um flókið eyrnasuð þegar 

eyrnasuð er tengt sálrænum erfiðleikum (Duckro, Pollard, Bray og Scheiter, 

1984).  

Fjallað verður um sjúklegt eyrnasuð sem eyrnasuð hér eftir þar sem 

rannsóknin fjallar alfarið um eyrnasuð sem varir lengur en fimm mínútur í senn 

oftar en einu sinni í viku. Ekki verður greint á milli þess hvort eyrnasuðið er 

varanlegt eða tímabundið, viðunandi eða óviðunandi. Gengið er út frá því að 

Huglægt eyrnasuð (e. subjective tinnitus)  

Almennt er talað um eyrnasuð sem huglægt þ.e. skynjun á hljóði í höfði einstaklinga (Henry 

o.fl., 2005; Erlandsson, 2000). Meirihluti einstaklinga með eyrnasuð þjáist af huglægu 

eyrnasuði sem aðeins einstaklingurinn sjálfur heyrir (Folmer o.fl., 2004).  

 

Hlutlægt eyrnasuð (e. objective tinnitus)  

Hlutlægt eyrnasuð felur í sér raunveruleg hljóð í höfði einstaklinga sem einstaklingur og 

meðferðaraðili heyra (Henry o.fl., 2005) og myndast oft vegna æðasjúkdóma (Folmer o.fl, 

2004). Þetta ástand er sjaldgæft en talið er að um 1% allra einstaklinga með eyrnasuð þjáist af 

hlutlægu eyrnasuði (Folmer o.fl., 2004). 

 

Líkamlegt eyrnasuð (e. somatic tinnitus) 

Líkamlegt eyrnasuð á við um hljóð sem eiga sér greinilegar líkamlegar orsakir s.s. orsök í 

æðakerfi, vöðvakerfi eða heila (Henry o.fl., 2005). Ábendingar hafa komið fram að mögulegar 

orsakir liggja þannig ekki í kuðungi, heyrnartaug eða miðtaugakerfinu heldur fyrir utan það s.s. 

í stoðkerfinu.  
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eyrnasuðið sé huglægt (e. subjective) en meirihluta einstaklinga með eyrnasuð er 

með huglægt eyrnasuð. Hugtökin stöðugt eyrnasuð og slitrótt eyrnasuð verða 

notuð til að lýsa mismunandi eiginleikum suðsins hverju sinni.  

Næsti kafli mun varpa ljósi á ýmsa eiginleika eyrnasuðs þar sem fjallað 

verður um skynjun á hljóði og þróun eyrnasuðs. Notast er við gagnasafn frá The 

Oregon Tinnitus Data Archive í umfjöllun um eyrnasuð. Gagnasafnið er byggt á 

svörum 1.630 einstaklinga yfir 18 ára sem hafa svarað matslistum og farið í viðtöl 

til að meta eiginleika eyrnasuðs (Meikle, Creedon og Griest, 2004). Gögnunum 

var safnað á árunum 1981-1994 og gefa þau lýðfræðilegar upplýsingar um 

einstaklinga sem þjást af eyrnasuði, eiginleika suðsins og mögulegar orsakir 

(Henry o.fl., 2005). 

 

2.2. Lýsing á eyrnasuði 

Eyrnasuð er í flestum tilfellum skynjun á hljóði í eyrum eða höfði einstaklinga, 

sem ekki á sér skýringu í umhverfi einstaklinganna (Henry o.fl., 2005). Hljóðið 

getur verið ýmis konar hringihljóð, suð, hvæs og hátíðnihljóð svo eitthvað sé 

nefnt (Folmer o.fl., 2004; Málfríður Gunnarsdóttir, 2004). Eyrnasuð getur verið 

margbreytilegt eftir einstaklingum, styrkleiki hljóðsins og tónhæð getur verið 

mismunandi sem og áhrifin sem eyrnasuðið hefur á einstaklinga (Davis og Rafaie, 

2000). Samsetning hljóðsins hefur áhrif á viðbrögð einstaklinga en talið er að þeir 

sem heyra tvenns konar eða fleiri hljóð á sama tíma s.s. tóntíðni og suð samhliða 

kvarti hvað mest yfir suðinu (Erlandsson, 2000). Rúmur helmingur einstaklinga 

sem ofangreint gagnasafn snertir sagðist heyra eitt hljóðafbrigði og var þá 

hringitónn eða sónn oftast nefndur (Henry o.fl., 2005). 

 Talið er að einstaklingar geti heyrt hljóðin frá mismunandi svæðum í 

höfðinu. Sumir halda því fram að hljóðin séu bundin við ákveðin svæði s.s. hægra 

eða vinstra eyra á meðan aðrir heyra ákveðin samhljóm í höfðinu öllu óháð 

svæðum. Rannsóknir sýna að eyrnasuð er algengara í vinstra eyra en hægra eyra 

(Davis og Rafaie, 2000) en samkvæmt ofangreindu gagnasafni greindu um 70% 

einstaklinga frá því að hljóðið heyrðist frá mörgum svæðum í höfðinu (Henry o.fl., 

2005). 
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2.2.1. Skynjun eyrnasuðs og umfang 

Að mati Hébert og Lupien (2009) er umfang eyrnasuðs skilgreint sem eins 

mánaðar fjarvera frá vinnu og að minnsta kosti þrjár heimsóknir til læknis en sú 

skilgreining verður ekki notuð hér. Fremur má lýsa umfangi eyrnasuðs út frá þeim 

áhrifum sem eyrnasuð hefur á daglegt líf einstaklinga s.s. andlegu álagi, hömlun á 

getu og þörf fyrir félagslegan stuðning (Erlandsson, 2000). Þegar unnið er með 

einstaklinga með eyrnasuð er mikilvægt að greina á milli skynjunar á hljóði (e. 

sensation) og umfangi hljóðs (e. severity). Skynjun lýsir mati einstaklings á 

styrkleika hljóðsins, þ.e.a.s. hversu hávært hljóðið er en umfang hljóðsins felur í 

sér óþægindi, áhrif á daglegt líf og tilfinningaleg viðbrögð (Dobie, 1999).  

Skynjun er aðstæðubundin sem og einstaklingsbundin og háð ýmsum 

þáttum s.s. líðan (Haukur Hjaltason, 2004). Í daglegu lífi draga umhverfishljóð úr 

skynjun suðsins en um leið og suðið breytist á einhvern hátt dregst athyglin 

gjarnan aftur að því (Erlandsson, 2000). Eyrnasuði er gjarnan skipt í þrjú þrep eftir 

styrkleika þess. Ef einstaklingur er á fyrsta þrepi skynjar hann einungis suðið í 

hljóðu umhverfi s.s. á kvöldin og um nætur. Á stigi tvö getur einstaklingurinn 

gleymt suðinu í daglegu amstri en á þriðja stigi er suðið stöðugt og þrúgandi 

(Sigurður Stefánsson, e.d./b). Mikið þriðja stigs eyrnasuð hefur meiri áhrif á kvíða 

og þunglyndi og skerðir lífsgæði meira en vægara eyrnasuð (Savastano, Aita og 

Barlani, 2007). Stundum eykst styrkleiki hljóðsins vegna hugsana einstaklinga og 

sannfæringu um að hljóðið sé komið til að vera. Þessar neikvæðu hugsanir skapa 

þannig ákveðið hringferli, suðið hækkar vegna hugsana og hugsanirnar færast í 

aukana vegna suðsins (Erlandsson, 2000).  

Huglægt mat einstaklinga í gagnasafninu frá The Oregon Tinnitus Data 

Archive á skynjun suðsins var metið á skala frá 1 upp í 10 (10 mjög hátt suð) og 

töldu flestir eða um tæp 35% suðið vera á skala 6.1-8.0 og 19% töldu suðið vera 

frá 8.1-10.0. Alls greindu 85% frá því að suðið væri hærra en 5 á ofangreindum 

skala. Tæp 32% töldu sig aldrei geta hunsað suðið, önnur 32% töldu erfitt að 

hunsa það en tæp 30% töldu tiltölulega auðvelt að hunsa suðið (Henry o.fl., 

2005). 
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2.2.2. Þróun eyrnasuðs 

Ef eyrnasuð varir lengur en ár aukast líkurnar á því að suðið verði til frambúðar 

(Folmer og Shi, 2004). Tvær rannsóknir frá árinu 1990 snúa að meðaltíma 

eyrnasuðs hjá einstaklingum. Niðurstöður rannsókna sýndu að meðaltími 

eyrnasuðs hjá þátttakendum væri frá 7,6 árum upp í 11,3 ár (Sanchez og 

Stephens, 2000). Flestir einstaklingar í gagnasafni The Oregon Tinnitus Data 

Archive greindu frá því að eyrnasuðið hefði komið í áföngum eða rúmur 

helmingur en 38,8% sögðu að eyrnasuðið hefði komið skyndilega eða á skemmri 

tíma en viku (Henry o.fl., 2005).  

Í upphafi er hætta á að eyrnasuð verði yfirþyrmandi þáttur í daglegu lífi 

(Sigurjón Einarsson, 2009). Því er almennt haldið fram að litlar líkur séu á því að 

eyrnasuð hverfi (Coles, Davis og Smith, 1990) en rannsóknir Smith og Coles 

(1987) sýna að í flestum tilfellum dregur úr skynjun eyrnasuðsins fljótlega eftir að 

það myndast. Að mati Hallam, Rachman og Hinchcliffe (1984) nær meirihluti 

einstaklinga með eyrnasuð að þróa með sér umburðarlyndi gagnvart suðinu 

innan árs frá greiningu og sýna rannsóknir að með tímanum dregur úr áreiti frá 

eyrnasuði auk þess sem sambandi milli kvartana og skynjunar á styrkleika suðsins 

minnkar (Davis og Rafaie, 2000; Sanchez og Stephens, 2000). Stundum tekst 

einstaklingum ekki að þróa með sér umburðarlyndi fyrir suðinu vegna þess að 

suðið er of hávært, skerandi eða óútreiknanlegt og athygli þeirra dregst frekar að 

suðinu (Erlandsson, 2000). 

Hallman o.fl. (1984) skipta eyrnasuði hjá fólki upp í þrjú tímabil, tímabil 

eitt sem er upphaf eyrnasuðsins, tímabil tvö og tímabil þrjú sem endurspeglar lok 

eyrnasuðs eða nýlega reynslu viðkomandi einstaklinga. Þetta er gert til að 

kortleggja reynslu einstaklinga af skynjun og umfangi eyrnasuðs. Niðurstöður 

rannsókna (Davis og Rafaie, 2000) sýna að í langflestum tilfellum helst suðið 

óbreytt milli tímabila og að meiri líkur eru á að suðið dvíni frá tímabili tvö til þrjú 

en frá tímabili eitt til tvö. Rannsóknum ber þó ekki saman um hvort styrkleiki 

suðsins dvíni eða aukist með tímanum því í ofangreindu gagnasafni frá The 

Oregon Tinnitus Data Archive greindu 62% einstaklinga frá því að hljóðið hefði 

aukist með tímanum en tæp 30% sögðu það haldast óbreytt (Henry o.fl., 2005). 



  

11 
 

Að sama skapi ber rannsóknum ekki saman um gildi aðlögunar fyrir 

einstaklinga með eyrnasuð. Samkvæmt rannsóknum ná langflestir með eyrnasuð 

að aðlagast suðinu og telja óþægindi eða áreiti af því minnka frá tímabili eitt til 

tvö eða standa í stað (Davis og Rafaie, 2000). Rannsókn Sanchez og Stephens 

(2000) á langtímaáhrifum eyrnasuðs á einstaklinga sýnir hinsvegar að 

einstaklingar með eyrnasuð haldi áfram að finna fyrir óþægindum af suðinu þrátt 

fyrir aðlögunartíma. Niðurstöður sýna að kvörtunarefnin eru mikið til þau sömu í 

upphafi og til langtíma litið þó svo einhver aðlögun eigi sér stað og það dragi úr 

einhverjum óþægindum.  

 

2.3. Tengdir kvillar 

Eyrnasuð á ýmislegt sameiginlegt með langvinnum (e. chronic) verkjum hvað 

varðar lífeðlisfræði, mat og meðferð (Henry o.fl., 2005). Langvinnir sjúkdómar 

eru sjúkdómar sem eru ólæknandi, manneskja ber sjúkdóminn en einkennin geta 

verið mismikil hverju sinni og haft mismikil áhrif á viðkomandi (Gallant, 2003). 

Sjúklegu eyrnasuði er oft líkt við ólæknandi langvinna verki. Algengt er að hvers 

konar verkur teljist langvinnt ástand þegar hann hefur varað lengur en sex 

mánuði. Líkt og með langvinna verki er erfitt að gefa skýringar á ósamræmi innan 

læknavísindanna varðandi eiginleika eyrnasuðs (Erlandsson, 2000). Einstaklingar 

með eyrnasuð sem og einstaklingar með langvinna verki eiga það sammerkt að 

telja aðra einstaklinga ekki skilja upplifun sína nægilega vel þar sem fyrirbærin 

hafa engar ytri skýringar eða skýranlegar orsakir (Wilson og Henry, 2000). 

Þar sem eyrnasuð er samheiti yfir öll aukahljóð í eyrum samanber 

umfjöllunina að framan er mikilvægt að kunna skil á þeim sjúkdómum sem 

eyrnasuð getur fylgt s.s. ofurnæmni. Mikilvægt er að greina hvort um sjúklegt 

eyrnasuð er að ræða eða hvort eyrnasuðið er fylgikvilli annars sjúkleika en nánar 

verður fjallað um það í kaflanum um orsakir eyrnasuðs. 
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2.3.1. Ofurnæmni  

Ofurnæmni (e. hyperacousis) er ástand sem felur í sér næmni fyrir hljóðum af 

ákveðinni tíðni og þrýstingi út í eyrun (Henry o.fl., 2005). Þessi ofurnæmni er 

skilgreind sem óeðlilega sterk viðbrögð í heyrnartaug við mildum eða ákveðnum 

umhverfishljóðum (Gold, Formby og Gray, 2000). Ástandið einkennist af eðlilegri 

heyrn, eyrnasuði og miklu hljóðóþoli. Einstaklingar með ofurnæmni hafa minna 

þol fyrir umhverfishljóðum s.s. pappírsskrjáfi og rennandi vatni en aðrir (Ingibjörg 

Hinriksdóttir, e.d.). Þetta ástand, líkt og eyrnasuð, hefur ekki eina almenna 

skilgreiningu og er erfitt að meðhöndla og greina (Henry o.fl., 2005). Þar sem 

meðhöndlun er erfið hafna þessir einstaklingar oft inn á geðdeild að sögn 

Ingibjargar Hinriksdóttur (e.d.) þar sem enginn trúir þeim og þeir einangrast 

félagslega.  

Talið er að um 30-45% einstaklinga með eyrnasuð þjáist einnig af 

ofurnæmni fyrir einstökum umhverfishljóðum. Mikilvægt er að rugla þessum 

tveimur fyrirbærum ekki saman og að greint sé á milli eyrnasuðs og ofurnæmni 

(Gold o.fl., 2000; Træland, 2004; Henry o.fl., 2005).  
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3. Rannsóknir og þekking á eyrnasuði 

Sú þekking sem til er um eyrnasuð er að mestu fengin með rannsóknum. Sjö 

stórar rannsóknir frá fjórum löndum á síðastliðnum 35 árum gefa hugmyndir um 

tíðni eyrnasuðs meðal fólks (Davis og Rafaie, 2000). Engar rannsóknir hafa verið 

gerðar á eyrnasuði hér á landi og miðast umfjöllun því að mestu við erlendar 

rannsóknir. Umfjöllun um íslenskan veruleika miðast við niðurstöður erlendra 

rannsókna sem hefur verið varpað yfir á íslenskan veruleika og reynslu fagaðila 

hér á landi. Hér verður fjallað um tíðni eyrnasuðs eftir aldri og kyni og rýnt í 

mögulegar orsakir þess ásamt því að tilgreina þætti sem geta haft áhrif á umfang 

eyrnasuðsins. 

 

3.1. Tíðni eyrnasuðs 

Talið er að sjúklegt eyrnasuð muni aukast í öllum aldurshópum í náinni framtíð 

(Hébert og Lupien, 2009). Rannsóknum ber saman um að tíðni eyrnasuðs eykst 

með aldri (Davis og Rafaie, 2000) en þó hefur færst í aukana að ungt fólk finni 

fyrir einkennum eyrnasuðs (Erlandsson, 2000). Samkvæmt gagnasafni The 

Oregon Tinnitus Data Archive eru 80% meiri líkur á eyrnasuði eftir fertugt (Henry 

o.fl., 2005). Brown (1990) heldur því fram að líkur á eyrnasuði aukist um 1,6% frá 

18-44 ára, frá 45-64 ára aukast líkur um 4,9% og frá 65-74 ára aukast líkur um 

8,9%.  

Niðurstöður rannsóknar frá 1983 sýndu að um 15% fullorðinna 

einstaklinga heyrðu suð í eyrum sem er sambærilegt við þær tölur sem almennt 

er talað um í dag (Davis og Rafaie, 2000) en talið er að 10-15% fullorðinna séu 

haldin sjúklegu eyrnasuði (Henry o.fl., 2005; Heinecke, Weise, Schwarz og Rief, 

2008). Í Bandaríkjunum er talið að 40 milljónir manna þjáist af sjúklegu 

eyrnasuði, 27% karla og 15% kvenna yfir 45 ára aldri (Folmer o.fl., 2004). Á Íslandi 

er áætlað að einn af hverjum tuttugu fullorðinna hafi eyrnasuð (Sigurður 

Guðmundsson, 2004) eða um þrjátíu þúsund Íslendingar (Hjartaheill, 2009) og 

eru þessar tölur fyrst og fremst fengnar með því að yfirfæra niðurstöður erlendra 

rannsókna á íslenskt þýði. 
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Í rannsókn frá 1989 kom fram að af þeim 14,2% einstaklinga sem voru 

með eyrnasuð voru 2,4% þeirra með stöðugt eyrnasuð allan daginn (Davis og 

Rafaie, 2000). Samkvæmt Bartel, Staal, van der Laan, Albers og Middel (2008) 

þjást um 1-5% einstaklinga af miklu eyrnasuði sem hefur hamlandi áhrif á líf 

þeirra. Þessar tölur eru í samræmi við tölur frá Svíþjóð og Bretlandi en þar eru 

um 1-2% af fullorðnum einstaklingum með umfangsmikið eyrnasuð sem hefur 

umtalsverð áhrif á lífsgæði þeirra (Dobie, 1999). Ef byggt er á meðaltalstölum má 

gera ráð fyrir að u.þ.b. 2.500 einstaklingar hér á landi búi við verulega skert 

lífsgæði vegna eyrnasuðs og að allt að 1.200 einstaklingar hafi mjög alvarlegt 

eyrnasuð sem skerðir mjög lífsgæði, atvinnumöguleika og hefur truflandi áhrif á 

daglegt líf (Træland, 2004). 

 

3.2. Orsakir eyrnasuðs 

Áherslur læknisfræðinnar eru meðal annars að orsök eyrnasuðs liggi í leka á 

boðefnum milli hárfruma og taugaenda í kuðungi, heyrnartauginni eða 

miðtaugakerfinu (e. auditory system) (Konráð S. Konráðsson, 1991; Erlandsson, 

2000; Hannes Petersen, 2004). Eyrnasuð getur þó einnig myndast vegna 

sálrænna þátta og annarra lífeðlisfræðilegra þátta (Erlandsson, 2000; Ingibjörg 

Hinriksdóttir munnleg heimild, 3. september 2010). Rannsókn í Oregon leiddi í 

ljós að 40% einstaklinga með eyrnasuð gátu ekki greint orsök þess. Þeir sem gátu 

nefnt orsök eyrnasuðsins töldu fjóra þætti helst hafa áhrif, hávaðamengun, 

höfuð- og háls áverka, höfuð- og háls sjúkdóma og aðra læknisfræðilega þætti 

(Meikle og Griest, 1989).  

 

3.2.1. Hávaðamengun 

Fræðimönnum ber saman um að eyrnasuð virðist í flestum tilfellum vera til 

komið vegna hávaðamengunar (e. noise exposure) s.s. skothvells, hávaða í 

iðnaðarvélum eða tónlist (Folmer o.fl., 2004). Hávaði er iðulega skilgreindur sem 

óæskilegt hljóð byggt  á huglægu mati. Hávaði er greindur eftir eiginleikum, tíðni 

og tímalengd. Hávaði getur þannig verið stöðugur, slitróttur, flöktandi og bráður 

(Folmer o.fl., 2004).  
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Rannsóknir sýna að meiri líkur eru á eyrnasuði eftir viðvarandi 

hávaðamengun en tæplega 21% þeirra sem lifa við mikinn hávaða fá eyrnasuð á 

móti 7,5% þeirra sem ekki lifa við hávaðamengun (Davis og Rafaie, 2000). Tæpur 

helmingur einstaklinga í gagnasafni The Oregon Tinnitus Data Archive taldi að ein 

orsök væri fyrir eyrnasuðinu og var hávaði til langs tíma oftast nefndur í því 

samhengi en rúm 42% gátu ekki nefnt skýringu á eyrnasuðinu (Henry o.fl., 2005). 

Í nemendafyrirlestri í háls-, nef og eyrnalæknisfræði kemur fram að 

hávaðaskemmd er algengasti vinnusjúkdómurinn hér á landi og hefur fólk verið 

takmarkað meðvitað um þennan vanda að mati Sigurðar Stefánssonar (e.d./a). 

Hávaðamengun er talin vera helsta orsök eyrnasuðs hér á landi (Sigurður 

Stefánsson munnleg heimild, 13. febrúar 1998) og er almennt talið mikilvægt að 

einstaklingar á háværum vinnustöðum noti eyrnahlífar og fari reglulega í 

heyrnarpróf. 

Eyrnasuð vegna hávaðamengunar er tilkomið vegna skemmdar á 

skynfrumu í kuðungi inneyrans. Ef skaðinn er minniháttar, getur skynfruman náð 

sínu upprunalegu ástandi og eyrnasuðið hverfur innan fárra mínútna eða 

klukkutíma (Folmer o.fl., 2004). Rannsókn Hébert og Lupien (2007) sýnir að 

hávaðamengun hefur áhrif á kortísól boðefnið hjá einstaklingum með eyrnasuð. 

Þetta boðefni ýtir undir streitu og umfang eyrnasuðs, sérstaklega hjá þeim 

einstaklingum sem áður hafa verið með slík einkenni. 

 

3.2.2. Líkamlegir þættir 

Markmið rannsóknarinnar er ekki að greina líkamlegar orsakir eyrnasuðs og því 

verður einungis stiklað á stóru í þeim efnum. Erlendar rannsóknir draga fram 

margar mismunandi skýringar á hugsanlegum orsökum eyrnasuðs. Því er haldið 

fram að skemmdir í hárfrumum, einkum skynfrumum í kuðungi innra eyrans, geti 

valdið eyrnasuði en síðan eru kenningar um að eyrnasuð myndist vegna skorts á 

kalsíum í líkamanum (Henry o.fl., 2005). Að mati Davis og Rafaie (2000) er 

eyrnasuð talið eiga sér orsök innan kuðungs, heyrnartaugar og miðtaugakerfis (e. 

auditory system) en eyrnasuð getur einnig verið einkenni á öðru undirliggjandi 

sjúklegu ástandi. Talið er að ýmsir líkamlegir sjúkdómar geti orsakað eyrnasuð hjá 
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fólki og má þar nefna æðasjúkdóma, smitsjúkdóma, ónæmissjúkdóma, 

eyrnasýkingar, kjálka- og liðakvilla (e. TMJ disorders), sykursýki og Méniere 

sjúkdóminn (Henry o.fl., 2005).  

 

3.2.2.1. Heyrnarskerðing 

Erfitt er að fullyrða um helstu orsakir eyrnasuðs en komið hafa fram tilgátur um 

að rekja megi helstu orsakir eyrnasuðs hér á landi til hávaðamengunar og 

heyrnartaps vegna elli (e. presbyacusis). Þessar tilgátur eru í takt við niðurstöður 

erlendra rannsókna þar sem öldrun er talin vera einn orsakaþáttur eyrnasuðs. 

Rannsóknir sýna að þeir einstaklingar sem kvarta undan eyrnasuði eru líklegri til 

að þjást af heyrnarskerðingu en ella. Talið er að suðið sé þá jafnan hærra í því 

eyra sem skerðingin er en algengt þykir að lítilli heyrnarskerðingu fylgi væg 

einkenni eyrnasuðs og að mikilli heyrnarskerðingu fylgi mikið eyrnasuð. Skyndileg 

heyrnarskerðing (e. sudden deafness) án sjáanlegrar ástæðu er nokkuð algeng, 

oftast hjá ungu fólki. Heyrnartapið kemur mjög skyndilega ásamt suði í eyra og 

doðatilfinningu í kringum eyra (Davis og Rafaie, 2000; Henry o.fl., 2005; Ingibjörg 

Hinriksdóttir, e.d.; Sigurður Stefánsson, e.d./b). 

Samkvæmt Vernon og Meikle (2000) eru um 70-80% einstaklinga með 

eyrnasuð einnig með umtalsverða heyrnarskerðingu. Þetta á aðallega við um 

eldra fólk en um 30% einstaklinga á aldrinum 65 til 74 ára eru með 

heyrnarskerðingu og 50% þeirra á aldrinum 75 ára og eldri (Henry o.fl., 2005). Að 

mati Folmer o.fl. (2004) eru 90% einstaklinga með eyrnasuð einnig með einhvers 

konar heyrnaskerðingu. Þrátt fyrir þessa fylgni er hópur einstaklinga sem kvartar 

undan eyrnasuði án þess að vera með heyrnarskerðingu (Davis og Rafaie, 2000). 

Þessi hópur telur sig verða fyrir mestum óþægindum vegna suðsins að mati 

Erlandsson (2000) og því er mikilvægt að taka tillit til þessa hans þegar kemur að 

endurhæfingu og meðferð (Davis og Rafaie, 2000). 

 

3.2.2.2. Méniere sjúkdómur 

Méniere sjúkdómur kallast á íslensku völundarsvimi og felur í sér heyrnartap, 

svima og eyrnasuð. Sigurður Stefánsson kennir háls,- nef og eyrnalæknisfræði við 
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Háskóla Íslands og lýsir eðli heyrnartaps hjá einstaklingum með Méniere 

sjúkdóminn. Heyrnartapið er talið breytilegt eftir tímabilum, stundum minna og 

stundum meira, og er talið liggja í ákveðnum tónhæðum s.s. bassa sem getur gert 

einstaklinga viðkvæma fyrir ákveðnum tónum. Talið er að einstaklingar fái 

svimaköst sem geti komið skyndilega og varað í 1-3 klukkutíma hverju sinni og að 

heyrnartap haldist þá í hendur við svimann. Sjúkdómurinn er sagður vera 

breytilegur í byrjun en svo er talið að hann nái einhvers konar jafnvægi, þar sem 

sviminn hættir yfirleitt og eftir stendur heyrnartap og eyrnasuð (Sigurður 

Stefánsson, e.d./a).  

Méniere sjúkdómurinn kemur oft fram hjá fólki á aldrinum 40 ára til 60 

ára. Talið er að einstaklingar með Méniere sjúkdóm heyri lágstemmdara hljóð en 

einstaklingar með eyrnasuð. Álitið er að eyrnasuð valdi ekki eins miklum kvíða hjá 

þessum einstaklingum, þeir nái að aðlagast suðinu tiltölulega fljótt auk þess sem 

suðið haldist frekar stöðugt (Erlandsson, 2000). Mikilvægt er að geta greint á milli 

eyrnasuðs og Méniere sjúkdóms því meðhöndlunin er ólík. Læknisfræðileg orsök 

Méniere sjúkdómsins er talin liggja í yfirþrýstingi í eyra og fer lítið fyrir 

lækningum við honum líkt og eyrnasuði en reglulegt líferni er talið draga úr áreiti 

af honum. Ýmis lyf eru talin geta slegið á þrýsting í eyra og dregið úr áreiti en ekki 

læknað ástandið. Hægt er að undirgangast skurðaðgerð en tvær hafa verið 

gerðar hér á landi sem skilað hafa árangri en niðurstöður rannsókna eru ekki 

samhljóða um árangur af slíkum aðgerðum (Sigurður Stefánsson, e.d./a). 

Auk líkamlegra sjúkdóma geta ýmsir álagsþættir verið ástæða fyrir 

eyrnasuði (Henry o.fl., 2005) eða haft áhrif á umfang eyrnasuðsins en fjallað 

verður nánar um það í næsta kafla. 

 

3.3. Þættir sem geta haft áhrif á eyrnasuð 

Einstaklingar með eyrnasuð upplifa suðið ekki á sama máta og hafa innri og ytri 

þættir s.s. persónuleikaþættir, sálrænir þættir og umhverfisþættir áhrif á 

viðbrögð einstaklinga við eyrnasuði. Talið er að ýmsir þættir geti ýtt undir að 

eyrnasuð verði hamlandi s.s. andlegt álag, sálfélagslegir þættir, sorg, atvinnuleysi, 

líkamlegir sjúkdómar og geðsjúkdómar (Henry o.fl., 2005). 
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3.3.1. Kyn 

Samkvæmt gögnum frá The Oregon Tinnitus Data Archive eru tvisvar sinnum fleiri 

karlmenn en konur með eyrnasuð (Henry o.fl., 2005) en rannsóknum ber ekki 

saman um líkur á eyrnasuði eftir kyni. Ein rannsókn gefur til kynna að tíðnin sé 

meiri meðal kvenna undir fimmtugu heldur en karla en að hlutfallið jafnist út eftir 

fimmtugt. Niðurstaða annarrar rannsóknar sýnir að 30% karla fái eyrnasuð og 

35% kvenna og hafa fleiri rannsóknir stutt það að konur séu aðeins líklegri til að 

þjást af eyrnasuði en karlar (Davis og Rafaie, 2000). Ein rannsókn merkti 

greinilegan mun á milli þungaðra kvenna og þeirra sem ekki voru þungaðar þar 

sem þungaðar konur voru líklegri til að fá eyrnasuð en þær sem voru það ekki 

(Davis og Rafaie, 2000). 

Það getur verið fróðlegt að reyna að meta áhrif kyns á eyrnasuð hjá 

einstaklingum. Mismunandi hlutverk kynjanna geta haft áhrif á hvernig karlar og 

konur upplifa eyrnasuð sem og aðra sjúkdóma (Frankenhaeuser, Lundberg, 

Fredriksson, Melin, Tuomisto, Myrsten o.fl., 1989). Talið er að konur kvarti oftar 

undan áreiti af eyrnasuði heldur en karlar og séu líklegri til að greina frá 

tilfinningalegum viðbrögðum (Erlandsson, 2000; Henry o.fl., 2005). Ein rannsókn 

sýnir að konur á aldrinum 25-34 ára með eyrnasuð kvarti frekar undan 

vandamálum tengdum heilsu heldur en samanburðarhópur sem var ekki með 

eyrnasuð. Kvartanir tengjast þá helst orkuleysi, verkjum, tilfinningalegum 

viðbrögðum og svefnerfiðleikum (Erlandsson, 2000).  

Rannsóknir sýna enn fremur að ungir karlar kvarta minna en fullorðnir 

vegna eyrnasuðs. Þó er talið að karlmenn eigi erfiðara en konur með að tjá 

áhyggjur sínar þar sem þeir búa frekar við ófullnægjandi stuðningsnet. Karlar eru 

enn fremur líklegri til að horfa framhjá ástandinu og beita eigin aðferðum s.s. 

áfengisneyslu til að draga úr streitu (Erlandsson, 2000).  

 

3.3.2. Almenn streita og álag 

Talið er að álag hafi áhrif á þróun eyrnasuðs á ýmsa vegu. Þannig er talið að álag 

geti beinlínis framkallað eyrnasuð og einnig haft áhrif á aðlögunarferli 

einstaklinga með eyrnasuð. Að sama skapi er talið að eyrnasuð geti stuðlað að 
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streitu og kvíða sem eykur ennfremur álag á viðkomandi einstaklinga og ýtir 

undir hugsanlega hærri skynjun á hljóði (Heinecke o.fl., 2008; Hébert og Lupien, 

2009). 

Læknisfræðilegar athuganir benda til þess að eyrnasuð tengist streitu en 

þó hafa fáar rannsóknir sýnt fram á bein tengsl. Einstaklingar með eyrnasuð lýsa 

því gjarnan yfir að skynjun eyrnasuðsins sé meiri þegar þeir eru undir álagi 

(Hébert og Lupien, 2007). Ferli streitu hefst í boðskiptum líkamans og hefur 

streita áhrif á ónæmiskerfi einstaklinga á þann hátt að mikil streita rýrir virkni 

þess og dregur úr vörnum líkamans. Því er haldið fram að eyrnasuð valdi 

langvinnri (e. chronic) streitu sem í kjölfarið hafi áhrif á ónæmiskerfi líkamans 

(Savastano o.fl., 2007). Hébert og Lupien (2007) greindu streituboðefni í líkama 

einstaklinga með eyrnasuð og báru saman við samskonar boðefni hjá 

einstaklingum sem ekki voru með eyrnasuð. Rannsóknin leiddi í ljós að 

einstaklingar með eyrnasuð sýndu hægari viðbrögð við streitu (e. blunted cortisol 

response). Þessar niðurstöður eru í samræmi við megindlega rannsókn Savastano 

o.fl. (2007) sem sýndi að þegar einstaklingar skynja mikla streitu dregur úr virkni 

hormóna. Þessi viðbrögð voru ekki tengd þunglyndi í ofangreindum rannsóknum 

þar sem þátttakendur áttu ekki við þunglyndi að stríða heldur voru viðbrögðin 

tengd minni nýtingu ákveðinna hormóna (e. glucocorticoid).  

Leiða má líkur að því, út frá ofangreindri umræðu, að eyrnasuð sé 

stundum streitutengd röskun (Hébert og Lupien, 2007) og geti valdið  langvinnri 

streitu með þeim afleiðingum að líffæri líkamans draga úr viðbrögðum við 

áreitum. Rannsókn Savastano o.fl. (2007) styður þessa nálgun þar sem 

niðurstöður þeirra sýna fylgni milli streitustigs og getu til að bregðast við daglegu 

áreiti. 

 

3.3.3. Persónuþættir 

Síðustu tvo áratugi hafa margar rannsóknir á eyrnasuði beinst að tengslum 

persónuþátta við umfang eyrnasuðs (Erlandsson, 2000). Persónuleiki 

samanstendur af persónuþáttum einstaklinga s.s. hvort einstaklingur er kvíðinn 

eða sjálfsöruggur, glaður eða þunglyndur, félagslyndur eða hlédrægur (Tyler, 
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Coelho og Noble, 2006). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að persónuþættir 

hvers og eins hafa áhrif á aðlögunarferli og umfang áreitis í kjölfar eyrnasuðsins 

(Erlandsson, 2000). Viðhorf einstaklinga hefur áhrif á viðbrögð þeirra við 

eyrnasuði (Sigurjón Einarsson, 2009). Það er ástæðan fyrir því að sumir 

einstaklingar taka vart eftir eyrnasuðinu á meðan aðrir eiga í miklum vandræðum 

með svefn, einbeitingu, kvíða, þunglyndi og örvæntingu í kjölfar eyrnasuðsins 

(Henry o.fl., 2005).  

Hver einstaklingur hefur sinn skynjunarþröskuld fyrir sársauka (Træland, 

2004). Sársaukaþröskuldur einstaklinga samanstendur af ýmsum þáttum s.s. 

hvernig þeir skynja áreiti, hvernig þeir velja að bregðast við því og vinna með 

áreitið. Huglæg reynsla er persónubundin og því hefur fortíðin áhrif á viðbrögð 

einstaklinga sem og þekking þeirra á aðstæðum hverju sinni. Viðbrögð 

einstaklinga við hljóði eru háð næmni en margir einstaklingar með eyrnasuð 

upplifa vaxandi varnarleysi eftir því sem eyrnasuðið varir lengur (Erlandsson, 

2000). 

Mat á geðrænu ástandi einstaklinga með eyrnasuð gefur til kynna að þeir 

séu einkum haldnir þunglyndi, geðshræringu eða beri með sér einkenni 

jaðarpersónuleika (Erlandsson, 2000). Talið er að truflun í virkni eða framleiðslu 

boðefnisins serótóníns geti hugsanlega verið sameiginlegt hjá einstaklingum með 

eyrnasuð og þunglyndi. Serótónín hefur áhrif á hugræna og andlega virkni, svefn, 

matarlyst og sársauka svo eitthvað sé nefnt en einstaklingar með eyrnasuð kvarta 

gjarnan undan frávikum varðandi þessa þætti líkt og einstaklingar með þunglyndi 

(Tyler o.fl., 2006).  

Rannsóknir sýna að karlmenn eru líklegri til að þjást af svokölluðu flóknu 

eyrnasuði þ.e.a.s. þunglyndi samhliða eyrnasuði heldur en konur (Erlandsson, 

2000) og virðist hlutfall persónuröskunar hjá einstaklingum með eyrnasuð vera 

hærra hjá körlum en konum (Erlandsson, 2000; Henry o.fl., 2005). Þol 

einstaklinga með jaðarpersónuleikaröskun er minna gagnvart áreiti en hjá öðrum 

einstaklingum og eins er talið að kvíðaraskanir dragi úr getu einstaklinga til að 

bregðast við áreiti (Erlandsson, 2000). 

Að mati Tyler o.fl. (2006) er óvíst hvort ákveðinn persónuleiki einstaklinga 

stuðli að neikvæðum viðhorfum til eyrnasuðs eða hvort eyrnasuðið ýti undir 
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kvíða og þunglyndi sem gerir einstaklinga meðvitaðri um líkamleg óþægindi. Tyler 

o.fl. (2006) vilja frekar skipta fólki með eyrnasuð í þrjá flokka eftir hugsunarhætti. 

Fyrst nefna þeir einstaklingana sem ná að stjórna eyrnasuði sínu með því að leiða 

athyglina frá því. Viðhorf þessara einstaklinga byggir á vilja til að lifa góðu lífi með 

eyrnasuðinu. Annar hópurinn hefur neikvætt viðhorf til eyrnasuðsins og hafa 

einstaklingarnir í þeim hópi gefist upp á að reyna að hafa áhrif á eyrnasuðið og 

upplifa sig hjálparlausa. Þriðji hópurinn hefur meðtekið, sætt sig við eyrnasuðið 

sem hluta af lífi sínu og er orðinn vanur hljóðinu (Tyler o.fl., 2006). 

 

3.3.4. Umhverfisþættir 

Almennt geta breytingar í lífinu haft áhrif á heilsufar einstaklinga s.s. skapbrigði, 

þunglyndi og kvíða. Þessar breytingar tengjast hvers konar áföllum s.s. 

sjúkdómum, eftirlaunaaldri, skerðingu á líkamlegri virkni, makamissi og 

félagslegri einangrun. Þessi áföll geta aukið álag á einstaklinga með eyrnasuð sem 

hefur áhrif á skynjun og umfang suðsins (Henry o.fl., 2005).  

Félagsstaða og atvinnuhættir einstaklinga geta haft áhrif á myndun 

eyrnasuðs og skynjun og haft áhrif á lífsgæði einstaklinganna (Davis og Rafaie, 

2000). Streita vegna vinnutengds álags eða fjölskylduaðstæðna getur verið einn 

orsakavalda eyrnasuðs eða aukið umfang þess ásamt því að draga úr 

sjálfsbjargarviðleitni fólks með eyrnasuð (Davis og Rafaie, 2000; Erlandsson, 

2000). Brown (1990) komst að því í rannsókn sinni að einstaklingar sem ekki eru á 

vinnumarkaði eru líklegri til að finna fyrir einkennum eyrnasuðs en þeir sem eru á 

vinnumarkaði. Skýringar á þessu geta legið í því að eldri einstaklingar (tíðni 

eyrnasuðs eykst með aldri) eru farnir af vinnumarkaði og að hugsanlega eru 

einstaklingar með eyrnasuð nauðbeygðir til að hætta að vinna vegna óþæginda 

af völdum suðsins (Davis og Rafaie, 2000).  

Neyslumynstur getur að sama skapi haft áhrif á streitu og er talið að 

reykingar og neysla kaffis og áfengis hafi einhver áhrif á skynjun eyrnasuðs og 

umfang (Davis og Rafaie, 2000). 
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4. Áhrif eyrnasuðs á einstaklinga 

Innan læknisfræðinnar er talað um eyrnasuð sem einkenni (e. symptom) en það 

hugtak er að mati Erlandsson (2000) ansi þröngt og nær ekki að lýsa þeim 

áhrifum sem eyrnasuð getur haft á líf fólks. Eyrnasuð er talið hafa mikil áhrif á líf 

einstaklinga sem það hrjáir og fjölskyldna þeirra, sérstaklega þegar það nær 

styrkleika sem fer að hafa hamlandi áhrif. Eyrnasuð verður að vandamáli hjá 

einstaklingum þegar þeir skynja það sem ágengt áreiti og hugsanlega ógnun sem 

veldur álagi í lífinu (Henry o.fl., 2005) 

Í rannsókn Sanchez og Stephens (2000) um langtímaáhrif eyrnasuðs á fólk 

kom fram að þátttakendur áttu við ýmis óþægindi að stríða s.s. erfiðleika með 

einbeitingu, erfiðleika með svefn, heyrnarskerðingu og þunglyndi en margar 

aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á þessi óþægindi. Kvartanir voru flokkaðar 

niður í fimm meginþætti; í tengslum við sálræna þætti (30,1%), heyrn (23,5%), 

heilsu (20,7%), svefn (14,6%) og aðstæðubundna þætti (11,1%). Aðstæðubundnir 

þættir fela í sér erfiðleika tengda því að vera í hljóðu umhverfi, að eiga í 

erfiðleikum með streitu og eiga erfiðara með að vera nærri ýmiskonar hljóðum 

(Sanchez og Stephens, 2000). Þessi flokkun er í samræmi við gagnasafn The 

Oregon Tinnitus Data Archive en þar töldu tæplega 70% einstaklinga sig oft eða 

stundum eiga við svefnerfiðleika að stríða, 81% taldi sig oft eða stundum finna 

fyrir pirringi vegna eyrnasuðsins og 71% greindi frá því að eiga oft eða stundum 

erfitt með að einbeita sér. Alls töldu 69% sig verða fyrir miklum eða meðal 

óþægindum af eyrnasuðinu en 21% greindi lítil óþægindi. Rúmlega helmingur 

einstaklinganna taldi eyrnasuðið hafa meðal eða mikil áhrif á vinnugetu og 63% 

töldu eyrnasuðið hafa mikil eða meðal áhrif á félagslíf sitt. Að lokum greindu 73% 

einstaklinganna frá því að eyrnasuð hefði mikil eða meðal áhrif á almenna 

ánægju sína í lífinu (Meikle o.fl., 2004; Henry o.fl., 2005).  

 

4.1. Sálrænir erfiðleikar 

Eyrnasuð getur valdið sálrænu álagi sem ýtir undir umfang eyrnasuðsins og 

skapar þannig ákveðinn vítahring. Breytingar á sálrænu ástandi einstaklinga geta 

þannig komið af stað eyrnasuði en sálræn viðbrögð og neikvæð hugtengsl geta 
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dregið athyglina að suðinu og það þannig virst meira en ella (Henry o.fl., 2005). 

Hér að framan hefur verið rætt um áhrif álagsþátta á skynjun og umfang 

eyrnasuðs en nú verður fjallað um áhrif eyrnasuðs á sálræna erfiðleika. Sálrænir 

erfiðleikar (e. psychological distress) eru skilgreindir sem óþægilegt 

tilfinningaástand sem einstaklingur finnur fyrir vegna viðbragða við álagi eða 

kröfum. Þetta tilfinningaástand veldur skaða hjá viðkomandi annað hvort 

tímabundið eða varanlega (Ridner, 2004).  

Sálrænir erfiðleikar hafa áhrif á lífsgæði fólks en kvíði og þunglyndi gefa 

vísbendingu um slíka erfiðleika og hafa áhrif á lífsgæði (Bartels o.fl., 2008). Í 

rannsókn Stouffer og Tyler (1990) kom fram að 60% einstaklinga með eyrnasuð 

óttast undirliggjandi sjúkdóma s.s. heilaæxli og 55% óttast heyrnarskerðingu. 

Áætlað er að 6-25% einstaklinga með stöðugt eyrnasuð upplifi sálræna erfiðleika 

og hindranir í daglegu lífi s.s. svefnerfiðleika og athyglisbrest (Duckro o.fl., 1984). 

Að mati Savastano o.fl. (2007) er algengt að einstaklingar með eyrnasuð eigi við 

sálræna erfiðleika að stríða. Í rannsókn sem fjallaði um áhrif sálrænna erfiðleika á 

lífsgæði hjá einstaklingum með eyrnasuð, kom í ljós að sá hópur sem fann fyrir 

þunglyndi og kvíða og átti erfitt með að aðlagast eyrnasuði upplifði minni lífsgæði 

en hópurinn sem átti ekki við sálræna erfiðleika að stríða (Savastano o.fl., 2007; 

Heinecke o.fl., 2008). Erfitt er að alhæfa um þessar niðurstöður þar sem erfitt er 

að meta hvort eyrnasuð eitt og sér hefur áhrif á sálræna erfiðleika og lífsgæði 

eða hvort aðrar breytur s.s. aðrir heilbrigðisþættir og félagsþættir hafa eitthvað 

að segja (Bartels o.fl., 2008).  

 

4.1.1. Kvíði 

Hræðsla er eðlileg tilfinning. Ef hræðsla verður hinsvegar að viðvarandi óróleika 

og ótta við að eitthvað hræðilegt muni gerast, þá getur hún þróast í fælni og 

kvíða. Við þær aðstæður verður ótti að geðrænum vandkvæðum (Hrefna 

Ólafsdóttir, 2006). Talið er að 28-45% einstaklinga með stöðugt eyrnasuð beri 

með sér einkenni kvíða (Anderson, 2002; Reynolds, Gardner og Lee, 2004). 

Sífelldar hugsanir og áhyggjur vegna eyrnasuðs ásamt neikvæðum 

tilfinningalegum viðbrögðum, veikja stöðu einstaklinga til að aðlagast eyrnasuði 
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og lifa góðu lífi (Tyler o.fl., 2006; Heinecke o.fl., 2008). Stundum er því haldið 

fram, að það hve mikil streitueinkenni verða hjá fólki með eyrnasuð ráðist af því 

hve langan tíma suðið varir og er talið að þunglyndi taki við af kvíða ef eyrnasuðið 

hefur mikil óþægindi í för með sér yfir langan tíma (Erlandsson, 2000).  

 

4.1.2. Þunglyndi  

Þunglyndi er algengt meðal fólks með langvinna verki eða sjúkdóma (Folmer og 

Shi, 2004). Almennt er talið að meiriháttar þunglyndi (e. current major 

depression) hrjái um 5% fullorðinna tímabundið en að um 10-15% karla séu 

haldin ævilöngu þunglyndi (e. lifetime major depression) og um 20% kvenna 

(Folmer og Shi, 2004). Áætlað er að um 30% einstaklinga í heiminum séu haldin 

þunglyndi og eyrnasuði (Tyler o.fl., 2006) sem er sambærilegt við rannsókn 

Erlandsson, Rubinstein, Axelsson og Carlsson (1991) en þar er komist að þeirri 

niðurstöðu að tímabundið þunglyndi hjá einstaklingum með eyrnasuð í Svíþjóð sé 

á milli 25% og 30%. 

Þunglyndissjúklingar greina frá erfiðleikum með einbeitingu, athygli, 

svefn, lærdóm og skammtímaminni en þetta eru samskonar einkenni og 

einstaklingar með eyrnasuð greina frá (Erlandsson, 2000). Einstaklingar sem 

upplifa að ekki hafi verið hlustað á þá falla frekar í þunglyndi en þeir einstaklingar 

sem upplifa samhygð og að á þá hafi verið hlustað. Hætta er á að einstaklingar 

með eyrnasuð dragi sig í hlé vegna vandkvæða í samskiptum og því þarf að huga 

að sjálfsvígshættu fólks með eyrnasuð (Erlandsson, 2000) á sama hátt og gert er 

með einstaklinga með þunglyndi. 

 

4.2. Svefnörðugleikar 

Almennt er því haldið fram að svefnörðugleikar séu eitt af algengustu 

vandamálum hjá einstaklingum með eyrnasuð (Tyler, Haskell, Gogel og 

Gehringer, 2008). Svefnleysi (e. insomnia) getur verið tvenns konar, fyrsta stigs 

og annars stigs. Fyrsta stigs svefnleysi er þegar engin sýnileg eða útskýrð orsök er 

fyrir svefnleysinu en annars stigs svefnleysi er frekar einkenni  annarra 
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kvilla/sjúkdóma. Svefnleysi vegna eyrnasuðs er því annars stigs svefnleysi 

(McKenna, 2000).  

Svefnleysi er algengur fylgikvilli eyrnasuðs en talið er að 5% Breta séu 

haldin svefnleysi í tengslum við eyrnasuð (McKenna, 2000). Rannsókn Tyler og 

Baker (1983) gaf til kynna að 57% svarenda sem voru með eyrnasuð ættu erfitt 

með að sofna vegna þess. Þetta hlutfall er sambærilegt í öðrum rannsóknum, frá 

50-62% þátttakenda. Fjölmargir þættir eru taldir tengjast svefnleysi s.s. 

þunglyndi, kvíði, áráttu- og þráhyggjuröskun og ótti við að missa stjórn á hlutum 

(Erlandsson, 2000).  

Annmarkar við þessar rannsóknir felast í því að svefnleysi hefur ekki verið 

skilgreint nægilega til að vinna með það og því segja þessar tölur ekki alla söguna. 

Ekki er hægt að alhæfa að flestir einstaklingar með eyrnasuð þjáist af svefnleysi 

því rannsóknir sýna að sumir einstaklingar með eyrnasuð segjast ekki þjást af 

svefnleysi. Tilfinningaleg vandamál haldast oft í hendur við svefnleysi og eru líkur 

á að einstaklingar með eyrnasuð sem kvarta undan svefnleysi eigi einnig við 

tilfinningaleg vandamál að stríða (McKenna, 2000). Að sama skapi geta 

svefnörðugleikar verið undanfari annarra annmarka  s.s. einbeitingarskorts, 

pirrings, reiði og félagslegrar einangrunar (Henry o.fl., 2005) en almennt er 

svefnleysi talið tengjast aldri líkt og eyrnasuð (Erlandsson, 2000).  

 

4.3. Vöðvaspenna 

Auk þess að eiga í andlegum erfiðleikum eru einstaklingar með eyrnasuð oft við 

líkamleg einkenni að stríða sökum álags (Erlandsson, 2000). Ýmsar rannsóknir 

benda til þess að einstaklingar með eyrnasuð upplifi meiri vöðvaspennu en aðrir 

heilbrigðir einstaklingar s.s. í andliti, kjálkum og öxlum (Henry o.fl., 2005). 

Höfuðverkir, svimi og spenna í kjálkum eru algengari hjá einstaklingum með 

eyrnasuð en öðrum og kvarta 23-77% einstaklinga með eyrnasuð undan 

höfuðverkjum. Ein rannsókn frá 1992 leiddi í ljós að 13% einstaklinga með 

eyrnasuð sem leituðu sér hjálpar gátu létt á einkennum með því að gera 

kjálkaæfingar (Erlandsson, 2000). 
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4.4. Lífsgæði 

Mikið hefur verið rætt um neikvæð áhrif sálrænna erfiðleika á almenn lífsgæði 

einstaklinga með langvinna sjúkdóma eða einkenni. Eins og áður hefur komið 

fram er margt sambærilegt með langvinnum sjúkdómum og eyrnasuði og má 

gera ráð fyrir að hluti einstaklinga með eyrnasuð búi við skert lífsgæði (Bartels 

o.fl., 2008). Lífsgæði eru metin eftir skynjun einstaklinga á almennri vellíðan en 

almenn vellíðan byggist á hlutlægu og huglægu mati ýmissa þátta s.s. líkamlegri 

heilsu, andlegri heilsu, félagslegri virkni og efnislegum hlutum. Hlutbundið mat 

felur í sér að meta þau skilyrði sem fólk býr við eins og heimilisaðstæður, 

starfsvettvang, tekjur, vinatengsl, heilsufar og félagslega stöðu en huglægt mat er 

bundið við ánægju og upplifun einstaklinga á lífsskilyrðum sínum (Kosciulek, 

2005). Almenn heilsa, líkamleg virkni, félagsleg virkni og andleg heilsa hafa því 

áhrif á lífsgæði einstaklinga (Davis og Rafaie, 2000). Þegar rætt er um lífsgæði út 

frá endurhæfingu er oftast átt við getu einstaklinga til að aðlagast breyttum 

aðstæðum s.s. að aðlagast eyrnasuði og ná fyrri getu og vellíðan að einhverju 

marki (Livneh, 2001). Í því tilfelli fela lífsgæði í sér að hafa gaman af lífinu þrátt 

fyrir heilsubrest (WHO, 2004) og búa yfir orku og lífsþrótti (Davis og Rafaie, 

2000). 

Hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, World Health Organization (WHO), er 

notuð ný flokkun yfir virkni, hömlun og heilsu einstaklinga (e. function, disability 

and health (ICF)). Með því að nota þessa nýju flokkun eða líkan er litið á hömlun 

sem regnhlífarhugtak yfir þrenns konar vanvirkni; skerta líkamlega virkni (e. body 

level), skerta athafnarsemi (e. person level) og skert félagstengsl (e. society level). 

Þetta líkan er lagskipt og hafa umhverfis- og persónuþættir áhrif á skerðingu í 

athafnasemi. Miðað við þetta líkan má halda því fram að 100% allra einstaklinga 

með stöðugt eyrnasuð lifi við skerta líkamlega virkni og að 20% þeirra 

einstaklinga sem eiga við stöðugt eyrnasuð að stríða, búi að einhverju leyti við 

skerta athafnasemi og skert félagstengsl (Henry o.fl., 2005). 

Erfitt er að meta lífsgæði einstaklinga með eyrnasuð þar sem suðið er 

huglægt (e. subjective) auk þess sem sálfélagslegir þættir geta haft áhrif á 

viðbrögð fólks við eyrnasuði og lífstíll einstaklinga er mismunandi. Þó erfitt sé að 

meta nákvæmlega áhrif eyrnasuðs á lífsgæði einstaklinga er talið að eyrnasuð 
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skerði á einhvern hátt lífsgæði, einkum af því að einstaklingar með eyrnasuð 

njóta aldrei kyrrðar vegna skynjunar á óhljóðum í höfði (Henry o.fl., 2005). 

Eyrnasuð getur ennfremur haft áhrif á getu einstaklinga til að takast á við daglegt 

álag sem síðan hefur áhrif á virkni þeirra og lífsgæði (Bartels o.fl., 2008). 

Sumar rannsóknir sýna að meginþorri einstaklinga með eyrnasuð kvartar 

ekki undan því en að mati Davis og Rafaie (2000) getur eyrnasuð skaðað lífsgæði 

einstaklinga og fjölskyldna þeirra og leitt til félagslegra og sálrænna vandkvæða. Í 

rannsókn Tyler og Baker (1983) kom fram að eyrnasuð hafði áhrif á lífsgæði 93% 

þátttakenda, almenna heilsu 56% þátttakenda og andlega heilsu í 70% tilfella. 

Rannsóknir sýna því töluverða fylgni milli umfangs eyrnasuðs og lífsgæða. Davis 

og Rafaie (2000) sáu að þeir einstaklingar sem verða fyrir miklum óþægindum 

vegna eyrnasuðs lýsa lífsgæðum sínum einungis sem 0-30% þar sem 100% lýsa 

mestum lífsgæðum.  
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5. Úrræði við eyrnasuði 

Sumir einstaklingar með eyrnasuð geta unnið úr því áfalli, sem fylgir því að 

greinast með eyrnasuð, sjálfir með hjálp vina og fjölskyldu. Þó eru aðrir 

einstaklingar sem þurfa mikla faglega aðstoð og stuðning til að geta meðtekið og 

aðlagast eyrnasuðinu (Erlandsson, 2000). Sjaldan er hægt að finna lækningu við 

eyrnasuði en oft er hægt að draga úr áreitinu sem það veldur (Folmer o.fl., 2004). 

Flestallar meðferðir ganga út á að draga úr áhrifum eyrnasuðsins á daglegt líf. 

Stundum felur meðferð í sér að draga úr skynjuðu hljóði en engin ein aðferð 

virðist henta til þess. Flestöll úrræði miða því að stjórna skynjuninni á 

eyrnasuðinu þar sem sjaldan er hægt að laga ástandið með inngripi læknis eða 

skurðaðgerð (Henry o.fl., 2005).  

Rannsóknir gefa vísbendingar um að meirihluti einstaklinga með eyrnasuð 

þurfi meðferð fyrstu sex mánuðina en ekki mikið lengur þegar og ef aðlögun er 

náð (Sheldrake, Hazell og Graham, 1999). Þrátt fyrir þessar vísbendingar er talið 

að 80% einstaklinga með eyrnasuð leiti sér ekki aðstoðar og að um 20% þjáist 

það mikið að þeir þurfi sérstaka meðferð (Henry o.fl., 2005). Rannsókn frá 1995 

sýnir að einungis 7,1% einstaklinga með eyrnasuð leiti til læknis og 2,5%  leiti til 

sjúkrahúss vegna ástand síns (Davis og Rafaie, 2000).  

 Hér að neðan verður fjallað um fagaðila sem koma að málum einstaklinga 

með eyrnasuð, tiltæka greiningarferla vegna eyrnasuðs og meðferðir og úrræði í 

boði fyrir þessa einstaklinga. Rétt er að taka fram að umræðan á að mestu leyti 

við erlendan veruleika þar sem lítil úrræði eru í boði hérlendis fyrir einstaklinga 

með eyrnasuð. 

 

5.1. Fagaðilar 

Einstaklingar með eyrnasuð eiga oft erfitt með að finna faglega þjónustu sem 

hæfir því sem þjáir þá (Tyler o.fl., 2008) en Davis og Rafaie (2000) telja mikilvægt 

að fagfólk sinni einstaklingum með eyrnasuð þar sem suðið getur valdið 

talsverðri vangetu eða hömlun í lífi einstaklinga eins og áður hefur komið fram.  

Hlutverk fagaðila er að hjálpa einstaklingum að draga úr þeim neikvæðu 

áhrifum sem eyrnasuðið hefur á líf þeirra (Folmer o.fl., 2004) og veita þeim von 
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um betri tíð. Því miður er það algengt viðhorf meðal fagaðila að eyrnasuð sé 

ólæknandi ástand. Þessi afstaða lækna getur haft í för með sér að einstaklingar 

upplifi eyrnasuð sem enn meiri ógn en áður (Erlandsson, 2000). Það er 

varhugavert af hálfu fagaðila að segja einstaklingum að ekkert sé hægt að gera 

(Henry o.fl., 2005) því eins og áður hefur komið fram sýna ýmsar rannsóknir s.s. 

rannsókn Smith og Coles (1987) að í flestum tilfellum dregur úr umfangi 

eyrnasuðsins fljótlega eftir að það myndast. Niðurstöður ýmissa rannsókna sýna 

að almennt virðist skorta að fagstéttir séu nægilega upplýstar um eyrnasuð 

(Henry o.fl., 2005) og getur skortur á þekkingu haft áhrif á þjónustugetu þeirra. 

Þekking á eyrnasuði er mismikil milli fagstétta og innan þeirra en hér á landi er 

algengt að heimilislæknar og háls- nef og eyrnalæknar komi að greiningu og 

meðferð við eyrnasuði.  

 

5.2. Mat og greiningarferli 

Almennt þykir erfitt að meta og greina huglægt eyrnasuð. Einstaklingum með 

eyrnasuð er gjarnan vísað til háls- nef og eyrnasérfræðinga (HNE lækna) til að 

mæla heyrn og meta mögulegar orsakir suðsins. Þetta er gert til að komast að því 

hvort hægt er að meðhöndla einkennin eða jafnvel draga úr þeim með lyfjum eða 

skurðaðgerð (Henry o.fl., 2005). Hlutverk HNE lækna felur í sér að greina og meta 

líkamlegt ástand skjólstæðinga og gera nauðsynlegar mælingar og rannsóknir 

(Tyler o.fl., 2008). 

Hægt er að skipta mati og greiningu í hlutlægar aðferðir og huglægar 

aðferðir. Þegar kemur að því að greina eyrnasuð er algengt að byggja á 

heyrnarmælingum til að mæla heyrn en einnig er hægt að nota 

samanburðarmælingar til að komast að styrkleika og samsetningu suðsins (Dobie, 

2004; Henry o.fl., 2005). Ef grunur er um eitthvað undirliggjandi ástand eru 

notaðar þrýstimælingar eða heilastofnsmælingar. Hér á landi er algengt að nota 

heilastofnsmælingu til að greina sjúkdóma í heyrnartaug eða heilastofni 

(Ingibjörg Hinriksdóttir, e.d.). Engar hlutlægar aðferðir eru til að mæla umfang 

eyrnasuðs og er mat á umfangi eyrnasuðs því eingöngu bundið við huglægan 

skala, sjálfsmat einstaklinga og heilsufarssögu þeirra (Henry o.fl., 2005).  
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Spurningalistar hafa verið notaðir í gegnum tíðina til að meta umfang 

eyrnasuðs. Margir mismunandi spurningalistar eru notaðir af fagaðilum en ekki 

ríkir almennt samkomulag um notkun þeirra eða gæði. Sumir listar fela í sér 

notkun á vísum (e. index), aðrir listar byggja á skölum s.s. kvarða frá 1-10 og enn 

aðrir byggja á opnum spurningum sem notaðar eru í viðtölum (Henry o.fl., 2005). 

Almennt gildir að markmið þessara lista er að meta vandamál sem tengjast 

eyrnasuði og umfangi þess. Þar sem áhrif eyrnasuðs á einstaklinga og daglegt líf 

þeirra eru margháttuð er erfitt að meta nákvæmlega ofangreinda þætti út frá 

spurningalistum almennt. Að sama skapi geta spurningar verið ónákvæmar og 

misræmi getur verið til staðar varðandi vægi spurninga. Listar sem þessir geta 

þannig verið gagnlegir til að meta þörf fyrir úrræði og meðferð en geta þó leitt til 

of- eða vanmats á umfangi eyrnasuðsins (Henry o.fl., 2005).  

 

5.2.1. Skortur á stöðluðum vinnubrögðum 

Fagaðilar hafa gagnrýnt að engin stöðluð vinnubrögð séu til við mat og greiningu 

á eyrnasuði (Erlandsson, 2000; Wilson og Henry, 2000; Folmer o.fl., 2004). Fowler 

feðgar sem þróuðu heyrnarmælingar á fjórða áratug síðustu aldar töldu 

mikilvægt að hlusta á sögu einstaklinga og fjölskyldusögu, meta heildrænt 

líkamlegt ástand einstaklinga, mæla heyrn, mæla styrkleika og gerð suðsins við 

mat og greiningu á eyrnasuði (Stephens, 2000). Lítið virðist hafa verið hlustað á 

tillögur þeirra feðga en ýmsir fagaðilar virðast horfa til þessarar nálgunar í 

viðleitni sinni til að þróa greiningarramma. Folmer og félagar (2004) telja 

heppilegt að byggja á fimm þrepum í greiningarferli og leggja mikið upp úr 

upplýsingaöflun. Þeir skrá það sem vitað er um eðli eyrnasuðsins, upplýsingar um 

heyrn, almennt heilbrigði og félagslega stöðu einstaklinga ásamt því að byggja á 

líkamlegum rannsóknum. Að mati Wilson og Henry (2000) er einnig mikilvægt að 

afla sem mestra upplýsinga þegar meta skal eyrnasuð einstaklinga. Þeir vilja 

byggja á sögu einstaklinga um þróun suðsins og fá nákvæma lýsingu á suðinu 

ásamt því að meta viðbrögð einstaklinga við því og greina þá þætti sem auka 

umfang suðsins. Erlandsson (2000) telur mikilvægt að byggja mat á sex þáttum 
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s.s. almennri heilsu, áföllum við upphaf eyrnasuðs, félagslegum aðstæðum, 

lífsgæðum, persónuþáttum og fyrri reynslu.  

 

5.3. Þekkt úrræði 

Síðustu fimmtán ár hafa meðferðir við eyrnasuði verið rannsakaðar með tilliti til 

árangurs. Rannsóknum ber ekki saman um neina eina meðferð sem talin er vera 

árangursríkust og eru fræðimenn almennt sammála um nytsemi margra aðferða 

þar sem eyrnasuð er einstaklingsbundið hverju sinni (Wilson og Henry, 2000).  

Einstaklingar með eyrnasuð lýsa reynslu sinni á mismunandi hátt og því 

má halda því fram að engir tveir einstaklingar upplifi ástandið á sama hátt. Með 

það í huga er mjög mikilvægt að greina sérstök vandamál og þarfir hvers 

einstaklings til að stuðla að árangursríkri meðferð (Konráð S. Konráðsson, 1991; 

Tyler o.fl., 2008). Rannsóknir sýna að engin ein aðferð virkar við eyrnasuði þó svo 

að stuðningur og ráðgjöf hjálpi flestum einstaklingum með eyrnasuð. Það virðist 

hjálpa einstaklingum að heyra af ýmsum úrræðum að því leyti að það veitir þeim 

von um betri tíð og þeir finna fyrir öryggi af því að vera í höndum einhvers 

fagaðila (Dobie, 1999). Wilson og Henry (2000) halda því fram að þeir 

einstaklingar sem eru ólíklegir til að ná árangri í meðferð séu þeir sem hafa 

óraunhæfar væntingar til meðferðar, eru reiðir út í ástand sitt og þeir sem eru 

almennt undir miklu álagi af völdum ýmissa þátta.  

Hér verður þeim úrræðum sem eru í boði erlendis stuttlega gerð skil. Sum 

þessara úrræða eru í boði hér á landi en engin meðferðarstofa á Íslandi sérhæfir 

sig í úrræðum fyrir einstaklinga með eyrnasuð líkt og gerist víða erlendis. 

 

5.3.1. Meðhöndlun undirliggjandi sjúkdóma 

Ef eyrnasuð hefur komið í kjölfar annarra sjúkdóma er iðulega hægt að draga úr 

einkennum þess með því að meðhöndla sjúkdóminn sem veldur einkennunum. Ef 

einkenni eyrnasuðs vara eftir að meðferð við sjúkdómi lýkur þá er áherslum 

breytt frá því að meðhöndla eyrnasuðið yfir í að stjórna umfangi þess. Stjórnunin 

felur í sér að draga athyglina frá eyrnasuðinu og draga úr umfangi suðsins. 

Markmiðið er að skilja fyrirbærið eyrnasuð og öðlast getu til að stjórna suðinu 
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fremur en að láta stjórnast af því (Folmer o.fl., 2004). Sjálfsstjórn gengur út á að 

læra að stjórna eigin athygli og getur sjálfsstjórn verið háð aðstæðum 

einstaklinga s.s. fyrri reynslu þeirra og getu (Tyler o.fl., 2006). Einstaklingar þurfa 

að beita gagnrýninni hugsun og lausnarmiðaðri nálgun í daglegu lífi til að halda í 

sjálfsstjórnina auk þess að hafa trú á eigin getu (Gallant, 2003).  

 

5.3.2. Ráðgjöf 

Ráðgjöf er afar mikilvægur þáttur af hvers konar meðferð við eyrnasuði en hér er 

talað um almenna ráðgjöf sem er ekki bundin við eina starfsstétt. Ráðgjöf er mest 

viðurkennda aðferðin til að ná stjórn á eyrnasuði einstaklinga og er mikilvægt að 

sýna þeim skilning á ástandi þeirra og veita von (Tyler o.fl., 2008). Markmið með 

ráðgjöf er að veita upplýsingar, ráð og stuðning til að leiða skoðanir, viðhorf og 

hegðun einstaklinga í átt frá eyrnasuðinu. Gefa skal upplýsingar um þá þætti sem 

hafa áhrif á styrkleika suðsins, mismunandi einkenni eyrnasuðs og upplýsa um 

eðli eyrnasuðs yfir tíma (Davis og Rafaie, 2000).  

Ráðgjöf er leiðandi þar sem hún hjálpar einstaklingum að endurmeta 

aðstæður sínar og skynjun auk þess að hjálpa þeim að breyta lífsháttum sínum 

(Tyler o.fl., 2008). Einstaklingar geta sjálfir dregið úr óþægindum vegna 

eyrnasuðsins með því að fylgja almennum ráðleggingum s.s. að forðast hávær 

hljóð, breyta lífsháttum til að draga úr álagsþáttum, hafa stöðugt umhverfishljóð 

í kringum sig til að draga úr skynjun suðsins og vera virkir í ýmiskonar athöfnum 

til að leiða athyglina frá eyrnasuðinu (Henry o.fl., 2005).  

Mikilvægt er að bægja frá ótta einstaklinga við eyrnasuðið í upphafi 

meðferðar (Davis og Rafaie, 2000) því þeir eru líklegri til að leiða eyrnahljóðin hjá 

sér ef þeir óttast þau ekki (Folmer o.fl., 2004). Eins er mikilvægt að meta 

alvarleika neikvæðra hugsana og vísa í viðeigandi úrræði ef þörf þykir (Wilson og 

Henry, 2000). 

 

5.3.3. Lyfjameðferð 

Löngum hefur verið talið að læknisfræðileg inngrip dugi ekki til að lækna 

eyrnasuð. Rannsóknir og reynsla einstaklinga sýna þó að stundum hentar 
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einstaklingum með eyrnasuð að taka inn kvíðastillandi töflur, þunglyndistöflur, 

róandi töflur og ýmis önnur geðlyf (Henry o.fl., 2005). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að efni í þessum lyfjum geti orsakað eyrnasuð og ýtt undir styrkleika þess. 

Þessar rannsóknir hafa orðið til þess að fagaðilar vara einstaklinga við notkun 

ofangreindra lyfja en Folmer og Shi (2004) halda því fram að fólk með eyrnasuð 

ætti ekki að óttast afleiðingar af lyfjameðferðum.  

Folmer, Griest, Meikle og Martin (1999) telja meiri líkur en ekki að 

vellíðan aukist með notkun þunglyndislyfja en það er í samræmi við athuganir 

Dobie (1999) og Erlandsson o.fl. (1991) sem gefa til kynna að einhver ávinningur 

felist í notkun slíkra lyfja fyrir einstaklinga með eyrnasuð. Rannsakendur benda 

þó á aðrar meðferðir samhliða þunglyndislyfjum s.s. breyttir lífshættir og 

meðferð til að stuðla að  slökun og draga úr álagi (Folmer o.fl., 1999). Hér skal þó 

taka fram að þunglyndir einstaklingar með eyrnasuð bregðast frekar við einhvers 

konar lyfjagjöf heldur en þeir einstaklingar með eyrnasuð sem eru ekki haldnir 

þunglyndi (Erlandsson, 2000).  

 

5.3.4. Hljóðmeðferð 

Hljóðmeðferð við eyrnasuði hefur verið reynd frá 1970 og gengur oftast út á að 

nota ytri hljóð til að draga úr skynjun á eyrnasuði (Meikle o.fl., 2004). Algeng 

hljóðmeðferð nefnist möskun (e. masking) en þá eru einstaklingar með 

eyrnatæki með hljóðum (Tyler o.fl., 2008) til að draga úr skynjun eyrnasuðs. 

Maskar hafa oft ágætis áhrif á einstaklinga og geta nýst ágætlega samhliða 

öðrum meðferðum (Dobie, 1999) og hafa reynst nokkuð gagnlegir hér á landi 

(Sigurður Guðmundsson, 2004). Hljóðmeðferð getur einnig falið í sér að hafa 

tónlist hjá sér í hljóðlátu umhverfi og tónlist undir kodda til að draga úr skynjun 

eyrnasuðs (Folmer o.fl., 2004).  

 

5.3.5. Endurþjálfun vegna eyrnasuðs 

Endurþjálfun vegna eyrnasuðs (e. tinnitus retraining therapy, TRT) er samansett 

af hljóðmeðferð og beinni ráðgjöf. Endurþjálfunin byggir á taugalífeðlisfræðilegu 

líkani Jastreboffs og gengur út á að þjálfa viðbrögð einstaklinga með 
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tilfinningalegum og líkamlegum skilyrtum viðbrögðum (Træland, 2004). Ráðgjöfin 

felur í sér að draga úr þeim kvíða sem orsakast vegna eyrnasuðsins og þeim 

óæskilegu viðbrögðum sem fólk grípur til. Hljóðmeðferðin gengur út á að hafa 

stöðug bakgrunnshljóð hjá sér yfir daginn til að leiða athyglina frá eyrnasuðinu. 

Þessi meðferð er talin vera árangursrík í mörgum tilfellum þó ekki sé hægt að 

fullyrða um árangur hennar fremur en annarra  meðferða við eyrnasuði (Henry 

o.fl., 2005). Þessi meðferð er ekki í boði hér á landi þar sem hún þykir fremur 

flókin og er í eðli sínu langtímameðferð (Jörundur Kristinsson, 2004) en 

Heyrnarhjálp hefur barist fyrir því að koma þessu úrræði á fót hér á landi með 

misgóðum árangri (Málfríður Gunnarsdóttir munnleg heimild, 2. september 

2010). 

 

5.3.6. Heyrnartæki 

Heyrnartæki hafa löngum verið notuð til að draga athygli einstaklinga frá 

eyrnasuði og draga úr neikvæðum áhrifum eyrnasuðsins að einhverju leyti. 

Heyrnartæki virðast ekki henta öllum einstaklingum með eyrnasuð en sumar 

rannsóknir sýna að einungis 20 - 30% (aðrar rannsóknir allt að 60%) einstaklinga 

með eyrnasuð geti nýtt sér heyrnartæki. Á móti kemur að rannsóknir sýna að 

90% þeirra einstaklinga sem nota heyrnartæki finni fyrir létti í kjölfarið (Henry 

o.fl., 2005). Heyrnartæki geta stuðlað að betri samskiptum einstaklinga með 

eyrnasuð og heyrnarskerðingu við aðra að mati Tyler o.fl. (2008) en bætt 

samskipti geta dregið úr streitu og þar með umfangi eyrnasuðs. 

 

5.3.7. Sálfélagsleg aðstoð 

Að mati Erlandsson (2000) þurfa einstaklingar með eyrnasuð sálfélagslega aðstoð 

til að skilja hið nýja skynjaða áreiti, fá huggun og fullvissu um betri tíma. Markmið 

sálfélagslegrar aðstoðar er að bæta getu einstaklinga til að draga úr áhrifum 

eyrnasuðsins í daglegu lífi og stuðla að aukinni lífsánægju (Wilson og Henry, 

2000) ásamt því að ræða áfallasögu þeirra til að kanna mögulegar orsakir suðsins 

og vinna út frá því (Erlandsson, 2000).  
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Í rannsókn frá 1991 kemur fram að 45% þeirra einstaklinga sem komu til 

háls-nef og eyrnalæknis vegna eyrnasuðs fengu tilvísun í sálfélagslega meðferð 

(Erlandsson, 2000). Sálræn aðstoð getur dregið úr umfangi eyrnasuðsins og kvíða 

þar sem uppbyggilegar hugsanir eru hafðar að leiðarljósi (Folmer og Shi, 2004) en 

eins og fram hefur komið kvarta einstaklingar með mikið eyrnasuð gjarnan undan 

pirringi, áreiti, einbeitingarleysi, svefnörðugleikum, þunglyndi og örvæntingu.  

 

5.3.8. Hugræn Atferlismeðferð (HAM) 

Einstaklingar geta hlotið þjálfun í hugleiðslu og slökun til að draga úr streitu í 

daglegu lífi ásamt því að vera í hugrænni atferlismeðferð [HAM] (Henry o.fl., 

2005). Hugræn atferlismeðferð gengur út á að draga úr neikvæðum hugsunum, 

tilfinningum og hegðun og skipta þessum hugsunum út fyrir jákvæðar hugsanir 

og hegðun. Meðferðin er talin henta vel fyrir einstaklinga með eyrnasuð en 

eyrnasuði hefur verið líkt við langvinna verki þar sem HAM hefur hentað afar vel 

(Henry o.fl., 2005). Meðferðaraðili hjálpar einstaklingi að greina algengar 

hugsanir og storkar lögmæti þeirra til að aðstoða einstaklinginn við að skipta út 

neikvæðum hugsunum fyrir uppbyggjandi hugsanir (Wilson og Henry, 2000). 

Rannsóknum ber ekki saman um almennt notagildi þessarar aðferðar en 

talið er að öll fræðsla og umræður hjálpi til við að breyta hugfarfari einstaklinga 

(McKenna, 2000). Rannsóknir Henry og Wilson (2001) sýna fram á jákvæð áhrif 

HAM meðferðar á einstaklinga með eyrnasuð samhliða slökunarmeðferð og hafa 

aðrar rannsóknir sýnt fram á kosti HAM fram yfir notkun ýmiskonar lyfja s.s. 

kvíða- og svefnlyfja (McKenna, 2000). 

 

5.3.9. Hópmeðferð 

Hópmeðferð getur haft jákvæð áhrif á bjargráð og andlega líðan fólks en 

rannsóknir sýna að þeir einstaklingar sem eru hvattir áfram, hafa meiri 

baráttuvilja, ná betri sjálfsstjórn og eru ólíklegri til að falla í þunglyndi (Gallant, 

2003; Newman og Sandridge, 2006). Newman og Sandridge (2006) telja 

hópmeðferð gagnast þeim einstaklingum vel sem líður vel í hópi. Þeir telja 
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líklegra að þeir einstaklingar meðtaki betur meðferð innan hóps þar sem þeir fá 

tækifæri til að deila reynslu sinni.  

Hópmeðferð er ódýrari fyrir stofnanir og býður upp á þá möguleika að 

bjóða fjölskyldumeðlimum ráðgjöf. Heppilegt þykir að hópstjóri sé fagmenntaður 

og með eyrnasuð sjálfur því þá getur hann blandað saman eigin reynslu og 

faglegri reynslu (Reich, 2000; Tyler o.fl., 2008). Mælst er til þess að bjóða upp á 

einstaklingsbundna meðferð sem og hópmeðferð því það hentar ekki öllum að 

vera í hópmeðferð auk þess sem sumir kjósa að vera í hópmeðferð samhliða 

einstaklingsmeðferð (Tyler o.fl., 2008). Að mati Wilson og Henry (2000) reynist 

hópmeðferð sumum einstaklingum vel en öðrum ekki. Þeir telja vænlegt að 

rannsaka hvaða þættir það eru í hópameðferð sem gagnast fólki til að hægt sé að 

beita hópmeðferð í nærsamfélagi og innan stofnana.  

 

5.3.10. Sjálfshjálparhópar 

Sjálfshjálparhópar veita fólki aðstoð við að lifa með eyrnasuði með því að 

viðhalda virkni einstaklinga og félagslegum tengslum. Sjálfshjálparhópar eru 

hagkvæmir í rekstri og henta vel til að veita einstaklingum stuðning og 

upplýsingar um eðli eyrnasuðs (Reich, 2000). Félagslegur samanburður á sér oft 

stað innan hópa þar sem sameiginlegum einkennum er lýst. Samkvæmt 

samanburðarkenningu (e. comparison theory) getur samanburður við 

einstaklinga í verra ástandi stuðlað að bættu sjálfsmati og samanburður við 

einstaklinga í betra ástandi gefið von (Wills, 1981). Sjálfshjálparhópar geta þannig 

veitt einstaklingum stuðning og von ásamt því að bæta sjálfsmat einstaklinga þar 

sem meðlimir deila áhyggjum sínum og árangri og veita stuðning og hvatningu 

(Reich, 2000). Hugsanlega hefur samanburður fólks einhver áhrif á árangur 

sjálfshjálparhópa en í rannsókn Dibb og Yardley (2006) kom fram að 

samanburður hefði almennt neikvæð áhrif á einstaklinga. 

 

5.3.11. Óhefðbundnar aðferðir 

Talið er að notkun ýmissa vítamína og steinefna geti dregið úr eyrnasuði 

einstaklinga. Má þar nefna magnesíum- eða sink töflur, „gingó bilóba“ töflur, B- 
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vítamín og ýmiskonar remedíur frá hómópötum. Að auki er talið að nálastungur 

og dáleiðsla geti hugsanlega dregið úr eyrnasuði að einhverju leyti (Henry o.fl., 

2005). Rannsóknum ber ekki saman um árangur óhefðbundinna aðferða en að 

mati Dobie (1999) draga nálastungur ekki úr eyrnasuði. Einstaklingar með 

eyrnasuð hafa lýst yfir ánægju með dáleiðslu og sýnir rannsókn frá 1996 að 

einstaklingar voru ánægðari með dáleiðslu heldur en ráðgjöf. Jákvæð áhrif af 

dáleiðslu í tilraunahóp voru 46% en 14% í samanburðarhópi (Dobie, 1999). Þessar 

rannsóknir eru ósamhljóma um árangur og benda meðal annars á hugarfar 

einstaklinga. Í því sambandi er bent á samlíkingar við lyfleysu (e. placebo) og 

árangur af lyfleysu þar sem einstaklingar telja að tiltekin aðferð geri þeim gott þó 

ekki sé hægt að færa sannanir fyrir árangri á fullnægjandi hátt (Dobie, 1999; 

Henry o.fl., 2005). 

 

5.3.12. Slökunaraðferðir 

Markmið slökunaraðferða er að hjálpa einstaklingum að stjórna viðbrögðum 

sínum við áreiti og þjálfa þá í slökun og notkun slökunar í daglegu lífi. 

Einstaklingar öðlast færni í að ná slökun á stuttum tíma næstum samhliða áreiti. 

Slökunaraðferðir hafa reynst gagnlegar til að hjálpa fólki að ráða við streitu og 

álag sem fylgir eyrnasuði og/eða til að draga úr álagi sem ýtir undir eyrnasuðið 

(Wilson og Henry, 2000). 

 

Hér hefur verið gerð grein fyrir aðkomu meðferðaraðila erlendis auk þess að 

tilgreina þær meðferðir sem eru í boði hérlendis. Í næsta kafla verður fjallað um 

aðferð og framkvæmd rannsóknar. 
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6. Aðferð og framkvæmd 

Félagskenningar (e. social theory) kortleggja hinn félagslega heim til að skýra  

fjölbreytni hans og orsakir fyrirbæra innan hins félagslega veruleika. 

Félagskenningar styðjast fyrst og fremst við tvenns konar rannsóknaraðferðir, 

megindlegar (e. quantitative research) og eigindlegar (e. qualitative research) 

(Neuman, 2006). Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja öllu fremur á tölum, því 

sem er hægt að mæla og telja en eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á 

upplifun einstaklinga sem verið er að skoða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Allar 

rannsóknir, hvort sem þær eru eigindlegar eða megindlegar, hafa einhvern 

tilgang eða markmið sem unnið er út frá. Tilgangur rannsókna getur verið 

mismunandi og því er unnið út frá þremur sniðum sem lýsa tilgangi rannsóknar. 

Þessi snið eru könnunarsnið (e. exploratory), lýsandi snið (e. descriptive) og 

skýrandi snið (e. explanatory). Lýsandi rannsóknir leitast við að lýsa 

raunveruleikanum en rannsóknir byggðar á könnunarsniði kortleggja þekkingu á 

rannsóknarefni sem ekki hefur verið nægilega skilgreint (Neuman, 2006).  

Hér á eftir verður fjallað um aðferð rannsóknar auk þess sem greint 

verður frá framkvæmd hennar og siðferðileg álitamál tekin fyrir. 

 

6.1. Rannsóknaraðferð 

Rannsakandi hefur ekki fundið íslenskar rannsóknir á eyrnasuði og hefur lítið 

verið skrifað um eyrnasuð á íslenskri tungu. Að mati rannsakanda er lítil þekking 

á eyrnasuði hér á landi og því telur rannsakandi heppilegt að nýta eigindlegar 

rannsóknir til að fá innsýn í fyrirbærið og þekkingargrunn til að rannsaka 

eyrnasuð betur síðar meir. Notast verður við lýsandi snið sem og könnunarsnið í 

rannsókninni þar sem markmiðið er að kanna reynslu, upplifun og lífsgæði 

einstaklinga með eyrnasuð hér á landi. Rannsóknin byggir á tilviksathugun sem 

hentar vel þegar rannsaka skal hluta samfélags s.s. einstaklinga með eyrnasuð 

(Esterberg, 2002).  

Eigindlegar rannsóknaaðferðir byggja á kenningum um að veruleikinn sé 

félagslega mótaður. Þær ganga út á að skilja þá merkingu sem einstaklingar 

leggja í líf sitt og aðstæður og hegðun þeirra í daglegu lífi (Taylor og Bogdan, 
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1998). Í eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks og því er túlkun á 

raunveruleikanum síbreytileg (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Í eigindlegum rannsóknum er unnið út frá aðleiðslu þar sem rannsakandi 

alhæfir um fyrirbæri út frá reynslu (Erlendur Jónsson, 2003). Rannsakandi fer 

fyrst á vettvang og aflar gagna en greinir síðan gögnin og mótar sér tilgátu, til að 

skýra niðurstöður rannsóknarinnar frekar. Rannsóknargögn leiða rannsakanda 

þannig að kenningu sem unnið er með (Taylor og Bogdan, 1998). Gagna er aflað á 

fjóra mismunandi vegu í eigindlegum rannsóknum, með opnum viðtölum, 

þátttökuathugunum, rýnihópum og óhefðbundnum aðferðum, þar sem 

verksummerki og önnur óbein gögn eru skoðuð (Esterberg, 2002). Rannsókn 

þessi er byggð á opnum viðtölum en í viðtölum er rannsóknargagna aflað með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtöl henta vel til að kanna skoðanir, upplifanir, tilfinningar, reynslu og 

bakgrunn þátttakenda ásamt staðreyndum sem þeir hafa fram að færa 

(Esterberg, 2002). 

 

6.2. Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var unnin frá maí mánuði 2010 og fram í nóvember sama ár í samráði 

við leiðbeinanda. Vinnan hófst á undirbúningi og gerð rannsóknaráætlunar í maí 

og lauk með skráningu og úrvinnslu gagna í nóvember. Hér verður gerð grein fyrir 

undirbúningi og framkvæmd rannsóknar, þátttakendum, gagnaöflun og 

skráningu- og greiningu gagna. 

 

6.2.1. Undirbúningur 

Í byrjun vorannar 2010 var brýnt fyrir nemendum að byrja að huga að 

rannsóknarefni fyrir MA rannsókn. Rannsakandi fann fljótt fyrir áhuga til að skrifa 

um eyrnasuð í einhverri mynd og var tekin sú ákvörðun að rannsaka upplifun 

einstaklinga með eyrnasuð hér á landi. 

Áfanginn „Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf“ var kenndur í maí 2010 en 

þar áttu nemendur að skrifa rannsóknaráætlun fyrir MA rannsókn og tilgreina 
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uppbyggingu, rannsóknarspurningu og aðferðafræði. Rannsakandi hafði á þeim 

tíma ekki lesið sér mikið til um eyrnasuð en setti niður hugmyndir að 

rannsóknarspurningu og rannsóknaraðferð ásamt því að búa til verk- og 

tímaáætlun. Sumarið var nýtt í undirbúning þar sem rannsakandi las rannsóknir 

og vann að fræðilega hluta rannsóknarinnar. Í lok ágúst og byrjun september hóf 

rannsakandi að undirbúa rannsóknina með því að senda tilkynningu til 

persónuverndar og semja drög að viðtalsvísi og upplýstu samþykki. 

 

6.2.2. Úrtak og þátttakendur 

Rannsóknin byggir á blönduðu úrtaki þar sem notast er við hentugleikaúrtak og 

veltiúrtak (snjóboltaúrtak) en þess konar úrtök eru talin henta vel til að kanna 

viðkvæm málefni eða hegðun. Hvorugt þessara úrtaka telst þó til líkindaúrtaka 

sem þýðir að erfiðara er að alhæfa um það að niðurstöður rannsóknarinnar gildi 

fyrir það þýði sem rannsóknin beinist að (Þorlákur Karlsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 2003). Hentugleikaúrtak byggir á dómgreind rannsakanda til að velja 

þátttakendur við hæfi út frá tilgangi rannsóknar. Veltiúrtak gengur út á að 

þátttakandi bendir á annan mögulegan viðmælenda með þekkingu á 

viðfangsefninu (Neuman, 2006). Rannsakandi komst að því í viðræðum við 

einstaklinga með eyrnasuð að þeir þekktu til annarra einstaklinga með eyrnasuð 

og því var þessi leið valin til að ná til mögulegra þátttakenda. Með því að blanda 

fyrrnefndum tveim úrtaksaðferðum saman öðlast rannsakandi breiðari þekkingu 

á eyrnasuði og eykur auk þess réttmæti rannsóknarinnar.  

 Þátttakendur voru átta, sjö konur og einn karlmaður með persónulega 

reynslu af eyrnasuði en ekki voru sett skilyrði um aldur eða kyn þátttakenda. 

Aldursdreifing þátttakenda var 37 – 70 ár og voru þeir allir búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Allir þátttakendur voru með eyrnasuð á þeim tímapunkti 

sem viðtalið fór fram. Meðalárafjöldi með suð var frá 2 árum upp í 42 ár eða 14 

ár að meðaltali. Allir þátttakendur áttu börn, fimm voru giftir, tveir fráskildir og 

einn í sambúð.  

Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum í rannsókninni. Notast er við 

númerakerfi til að lýsa hvernig þátttakendur bentu áfram á aðra viðmælendur. 
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Upplýsingarnar og lýsingar á högum þátttakenda eru settar fram þannig að hægt 

sé að virða nafnleynd við þátttakendur. Hér á eftir verður vísað í karlmann F sem 

mann F og almennt vísað í karlmenn sem menn í stað karla. 

 

Kona A er sextug, fráskilin tveggja barna móðir. Yngra barn hennar býr hjá henni 

og hún vinnur við skrifstofu- og þjónustustörf og hefur verið í sama starfi 

síðastliðin 13 ár. Hún fékk fyrst eyrnasuð árið 2008. 

 

Kona A2 er 49 ára, gift fjögurra barna móðir. Eldri börn hennar eru farin að 

heiman en tvö yngri börnin búa enn í foreldrahúsum. Hún er menntuð í því fagi 

sem hún starfar við auk þess að sinna öðrum verkefnum innan heimabyggðar 

sinnar. Hún hefur verið með eyrnasuð í rúm tuttugu ár. 

 

Kona B er 56 ára, fráskilin þriggja barna móðir. Hún býr með yngsta barni sínu og 

er grunnnemi við einn af háskólum landsins. Hún er með meistaragráðu í því fagi 

sem hún hefur unnið við síðustu 30 árin en hefur hætt störfum vegna náms. Hún 

hefur verið með eyrnasuð í sex ár og þekkir til reynslu rannsakanda af eyrnasuði. 

 

Kona B2 er sjötug, gift fjögurra barna móðir. Hún býr með manni sínum en öll 

börnin eru flutt að heiman. Hún er menntuð í sínu fagi en hefur hætt störfum 

sökum aldurs. Hún er einnig með menntun í listgreinum sem hún vinnur við 

heimafyrir. Hún hefur verið með eyrnasuð í rúm 16 ár. 

 

Kona C er 62 ára, gift sex barna móðir. Hún er með landspróf og hefur menntað 

sig í ýmsum óhefðbundnum meðferðarfræðum í gegnum árin. Hefur starfað sem 

óhefðbundinn meðferðaraðili síðustu 12 árin. Hún hefur verið með eyrnasuð í 42 

ár. 

 

Kona D er 58 ára, gift fjögurra barna móðir. Hún er með grunnskólapróf og hefur 

unnið við ýmis konar þjónustustörf í gegnum árin. Hún hefur verið með eyrnasuð 

í rúm 6 ár. Rannsakandi þekkir til barna hennar en hefur ekki deilt reynslu sinni af 

eyrnasuði. 
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Kona E er 37 ára móðir. Hún á eitt barn úr fyrra sambandi en er í dag í sambúð 

með manni og á stjúpbarn. Hún er meistaranemi við einn af háskólum landsins og 

hefur verið með eyrnasuð í 5 ár og þekkir til reynslu rannsakanda af eyrnasuði. 

 

Maður F er 53 ára, giftur þriggja barna faðir. Hann hefur unnið við ýmis störf í 

gegnum tíðina en starfar nú við þá iðngrein sem hann hefur menntun í. Hann 

hefur verið með suð í eyrum í 12 ár. 

 

6.2.3. Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst um miðjan september og stóð fram í miðjan október. 

Rannsóknin var unnin á þann veg að rannsakandi spurði þá aðila með eyrnasuð, 

sem hann þekkti (konur B og E) um áhuga þeirra fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Rannsakandi spurðist síðan fyrir um einstaklinga með eyrnasuð í nærumhverfi 

sínu og fékk leyfi til að hafa samband við þá (þátttakendur A, C, D og F). Hringt 

var í þátttakendur og þeir spurðir hvort þeir vildu taka þátt og viðtalstími 

ákveðinn. Rannsakandi spurði þátttakendur í lok hvers viðtals hvort þeir þekktu 

einhverja aðila sem hefðu persónulega reynslu af eyrnasuði og væru líklegir til 

þátttöku. Þeir þátttakendur sem þekktu til annarra einstaklinga létu rannsakanda 

í té upplýsingar um þá. Send voru kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) í tölvupósti um 

tilgang rannsóknarinnar og spurt út í vilja til þátttöku. Kynningarbréfinu var fylgt 

eftir með símtali þar sem þátttaka var staðfest og viðtalstími ákveðinn.  

Erfiðlega gekk að fá samþykki einstaklinga úr veltiúrtaki og því var 

kynningarbréf (sjá fylgiskjal 2) sent  til nema á fyrsta ári í félagsráðgjöf þar sem 

óskað var eftir þátttakendum en engin svör bárust við því erindi. Neðangreind 

mynd sýnir samsetningu úrtaks og fjölda þeirra sem neituðu þátttöku eða 

svöruðu ekki beiðni um þátttöku. 
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Mynd 4. Tilvísun viðmælenda 

 

Hér að framan má sjá hvernig tilvísun þátttakenda var háttað. Kona A benti á 

konu A2 sem gaf samþykki fyrir þátttöku en þekkti jafnframt tvo menn sem vildu 

ekki taka þátt í rannsókninni. Neðri línan vísar í hentugleikaúrtakið og efri línan í 

veltiúrtakið. 

 

 
                                       Mynd 5. Hentugleikaúrtak 

 

Til frekari skýringar má sjá að hentugleikaúrtakið samanstendur af níu aðilum en 

fimm konur og einn maður gáfu samþykki fyrir þátttöku. Næsta mynd sýnir 

samsetningu veltiúrtaksins þar sem einungis tvær konur veittu samþykki. 

 

 
                                Mynd 6. Veltiúrtak 

 

 

 

Hentugleikaúrtak - 1. lína

4 karlmenn 2 svöruðu ekki

1 neitaði þátttöku

1 samþykkti þátttöku

5 konur 5 samþykktu þátttöku

Veltiúrtak - 2. lína

9 karlmenn 1 svaraði ekki

2 neituðu þátttöku

6 vildu ekki að mati viðmælenda

7 konur 3 vildu ekki að mati viðmælenda

2 látnar

2 samþykktu þátttöku
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Gagna var aflað með opnum viðtölum í þessari rannsókn. Opin viðtöl eru 

viðtöl sem eru fyrirfram ákveðin hvað varðar tíma og staðsetningu (Esterberg, 

2002) þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en innihald samræðna ekki 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Viðtölin fóru fram á heimili þátttakenda í öllum tilfellum 

nema einu þar sem viðtalið fór fram á heimili rannsakanda. Þátttakendur fengu 

að vita markmið rannsóknarinnar og tilhögun viðtalanna áður en þau fóru fram. Í 

upphafi hvers viðtals var þátttakendum gefinn tími til að lesa yfir og skrifa undir 

upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 3). Þeir fengu afrit af upplýsta samþykkinu með 

upplýsingum um rannsóknina og hvernig mætti hafa samband við rannsakanda. 

Viðtalsvísir með grunnspurningum (sjá fylgiskjal 4) var hafður meðferðis í viðtöl 

með grunnspurningum en rannsakandi hafði viðtalsvísinn ekki uppi við í 

viðtölunum heldur studdist við hann eftir minni. Spurningar í viðtalsvísum eru 

almennt opnar í upphafi en afmarkaðri við ákveðin viðfangsefni þar sem atriðum 

er fylgt eftir jafnóðum og þau koma fyrir í samtali (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtölin voru frá 31 mínútu upp í 77 mínútur en meðallengd var 44 mínútur. 

Rannsakandi tók eitt viðtal við hvern þátttakenda en óskaði eftir 

viðbótarupplýsingum frá tveimur þeirra í tölvupósti. 

 

6.2.4. Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll gögn voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og síðan afrituð orð fyrir orð. 

Upplýsingar sem komu fram eftir viðtal voru ýmist skrifaðar niður hjá 

viðmælanda eða hljóðritaðar að viðtali loknu. Afritun fór fram samdægurs eða 

daginn eftir viðtal og var heildarmagn afritaðra gagna 159 blaðsíður. Viðtölin 

gengu vel fyrir sig og komst innihald þeirra vel til skila við afritun. 

Gögnin voru greind samkvæmt grundaðri kenningu (e. grounded theory 

approach) en nauðsynlegt er að greina gögn svo þau öðlist merkingu. Í grundaðri 

kenningu er fyrst unnið út frá opinni kóðun þar sem gögnin eru lesin í þeim 

tilgangi að finna áherslur sem vinna skal út frá. Þau orð sem tengjast einhverju 

ákveðnu hugtaki eru undirstrikuð og hugtakið sem þau tengjast skrifað út á 

spássíu. Þegar megináherslurnar eru fundnar er markvissri kóðun beitt, en þá eru 

gögnin lesin yfir með tiltekin þemu í huga. Greining viðtala er í raun þríþætt þar 
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sem greining á sér stað í viðtali, eftir viðtal og við afritun á viðtali (Esterberg, 

2002). Þau þemu sem fram komu í rannsókninni voru almenn lýsing og þróun á 

eyrnasuði þátttakenda, upplifun þeirra, reynsla þeirra af meðferðaraðilum, 

daglegt líf þátttakenda og viðhorf þeirra til suðsins. Fjallað verður nánar um þessi 

þemu í niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

6.3. Trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Hér verður fjallað stuttlega um trúverðugleika rannsóknarinnar út frá réttmæti 

og áreiðanleika gagna sem og siðfræðinni að baki rannsókninni. 

 

6.3.1. Réttmæti og áreiðanleiki 

Í rannsóknarvinnu skal huga að réttmæti og áreiðanleika. Í eigindlegum 

rannsóknum snýst réttmæti um það hvort verið er að mæla það sem ætlunin er 

að mæla. Mikilvægt er að viðtalsspurningar séu í samræmi við 

rannsóknarspurningar til að stuðla að réttmæti. Í eigindlegum rannsóknum er 

meira stuðst við réttmæti en áreiðanleika en áreiðanleiki er mat á því hvort sama 

niðurstaða fáist ef rannsóknin er endurtekin (Helga Jónsdóttir, 2003). Til að meta 

áreiðanleika rannsókna skiptir sköpum að hafa nákvæm mælitæki en erfiðara 

þykir að meta áreiðanleika í opnum viðtölum þar sem viðtölin verða eins og 

samtalsvettvangur (Esterberg, 2002).  

Til að tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknar var viðtalsvísir (sjá 

fylgiskjal 4), með nokkrum grunnspurningum sem voru mótaðar út frá fræðilegu 

efni, hafður meðferðis í viðtöl. Viðtalsvísirinn var forprófaður á einum 

þátttakenda og lagður fyrir til kynningar í málstofu nemenda sem lögðu mat sitt á 

réttmæti spurninga. Þátttakendur lásu yfir eigin niðurstöður til að tryggja réttan 

skilning rannsakanda á ummælum þeirra og auka innra réttmæti. Enn fremur 

stofnaði rannsakandi hóp á Fésbókinni (e. Facebook) og bað sex af tólf meðlimum 

hópsins að lesa yfir niðurstöður og bera saman við eigin reynslu til að auka 

áreiðanleika rannsóknar og styrkja ytra réttmæti. Fjórir svöruðu beiðninni og fékk 

rannsakandi mat allra þeirra á niðurstöðum rannsóknar. Reynsla þeirra var að 

miklu leyti í samræmi við niðurstöður rannsóknar. 



  

46 
 

6.3.2. Siðferðileg álitamál 

6.3.2.1. Persónuvernd og vísindasiðanefnd  

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar í ágúst 2010 (sjá fylgiskjal 1) en 

tilkynna skal rannsókn til persónuverndar ef unnið er með viðkvæmar 

persónuupplýsingar (Persónuvernd, e.d./a). Rannsóknin var fyrst og fremst 

tilkynnt til að tryggja gagnsæi hennar en eins og áður hefur komið fram var 

trúnaðar og nafnleyndar gætt. Rannsakandi þurfti ekki að sækja um leyfi til 

persónuverndar samkvæmt reglum um tilkynningaskyldu en þær kveða á um að 

rannsóknir sem byggja á samkeyrslu skráa, vinnu með erfðamengi, vinnslu 

upplýsinga um refsiverðan verknað eða fjárhagsvandamál séu leyfisskyldar 

(Persónuvernd, e.d./b).  

Vísindasiðanefnd leggur upp með að allar rannsóknir sem byggja á 

upplýsingum um heilsu eða sjúkdómasögu einstaklinga séu leyfisskyldar óháð 

formi gagnaöflunar (Vísindasiðanefnd, e.d.). Ekki þurfti leyfi Vísindasiðanefndar 

fyrir rannsókninni þar sem fræðimenn telja eyrnasuð samansafn einkenna fremur 

en sjúkdóm (Erlandsson, 2000). Enn fremur eru þátttakendur ekki skjólstæðingar 

heilbrigðisstofnunar, svo rannsakandi viti til, né eru rannsóknargögn fengin frá 

opinberri stofnun.   

 

6.3.2.2. Reglur sem tengjast siðferði 

Gæta þarf að siðferði þegar unnið er að rannsókn, meðal annars til að tryggja hag 

þátttakenda. Í siðfræði heilbrigðisgreina er almennt talað um fjórar höfuðreglur 

sem skulu tryggja sjálfræði, skaðleysi, velgjörð og réttlæti.  

Sjálfræðisreglan kveður á um upplýst samþykki og að þátttakendur skrifi 

undir slíkt samþykki þar sem fram kemur hver stendur að baki rannsókninni, 

tilgangur hennar og markmið. Eins skal tilgreina í hverju þátttaka felst, áhætta og 

ávinningur af þátttöku og hvernig farið verður með persónulegar upplýsingar 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur voru allir látnir skrifa undir upplýst 

samþykki (sjá fylgiskjal 3) um þátttöku eins og þegar hefur komið fram.  

Skaðleysisreglan kveður á um að forðast skuli að valda þátttakendum 

skaða og að áhættu skuli haldið innan viðunandi marka (Sigurður Kristinsson, 
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2003). Rannsakandi telur þátttakendur ekki hafa hlotið skaða af þátttöku í 

rannsókninni en hugsanlega reyndist sumum erfiðara að ræða reynslu sína en 

öðrum. Ekki þurfti að grípa til ráðstafana vegna áfalla í kjölfar viðtala og var gætt 

að skilyrðum skaðleysisreglunnar.  

Velgjörðarreglan kveður á um að láta gott af sér leiða og velja til þess 

leiðir sem minnstar fórnir fylgja (Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsóknin verður 

vonandi í hag þátttakenda með því að varpa ljósi á stöðu þeirra og skapa meiri 

skilning og víðtækari þekkingu til að byggja mögulega þjónustu á.  

Réttlætisreglan kveður á um sanngirni í dreifingu gæða og byrða og þann 

hlut sem þátttakendur fá í skiptum fyrir framlag sitt (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Veltiúrtakið tryggir ákveðið réttlæti í rannsókninni þar sem rannsakandi veit ekki 

efna– eða félagslega stöðu þeirra þátttakenda. Þó skal það tekið fram að ekki 

fengu allir þátttakendur sömu upplýsingar um rannsakanda þar sem sumir þeirra 

þekktu til persónulegrar reynslu rannsakanda af eyrnasuði. Rannsakandi leitaðist 

við að mismuna ekki þátttakendum á neinn hátt og óskar að þátttakendur njóti 

ávinnings af rannsókninni á sama hátt og aðrir einstaklingar með eyrnasuð. 

Að lokum má taka fram að rannsakandi hagaði rannsókn sinni eftir 

siðareglum félagsráðgjafa með því að leitast við að bera virðingu fyrir 

þátttakendum og þeirra getu, gæta trúnaðar og upplýsa þátttakendur um tilgang 

rannsóknarinnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

 

6.3.2.3. Rannsakandi sem rannsóknartæki 

Þar sem rannsakandi hefur sjálfur persónulega reynslu af eyrnasuði er mikilvægt 

að viðhorf rannsakanda skekki ekki niðurstöður og að persónuleg reynsla hans 

hafi ekki áhrif á framvindu viðtala. Rannsakandi leitaðist við að draga úr þeirri 

áhættu með því að tryggja réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

Tveir þátttakendur vissu fyrirfram af persónulegri reynslu rannsakanda af 

eyrnasuði. Rannsakandi sagði öðrum þátttakendum ekki frá eigin reynslu af 

eyrnasuði fyrir viðtal en leyndi því ekki ef það kom til tals eftir viðtal. Var þetta 

gert til að sporna við hlutdrægni rannsakanda og þeirri áhættu að hafa áhrif á 
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frásögn þátttakenda. Rannsakandi greinir frá eigin reynslu í rannsókninni og þeim 

hagsmunum sem hann hefur að gæta (Helga Jónsdóttir, 2003).  
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7. Niðurstöður rannsóknar 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknar sem byggist á frásögnum sjö 

kvenna og eins karlmanns. Þátttakendur lýsa upplifun sinni af eyrnasuði, deila 

reynslu sinni af meðferðaraðilum hér á landi og ræða þau áhrif sem eyrnasuðið 

hefur á daglegt líf auk þess að koma inn á eigin viðhorf til eyrnasuðs. Niðurstöður 

eru settar fram eftir þemum sem komu fram við greiningu gagna.  

 

7.1. Eyrnasuð þátttakenda 

Til að varpa ljósi á eðli eyrnasuðs hjá þátttakendum eru niðurstöður settar fram í 

töflu 1 hér að neðan. Taflan lýsir aldri þátttakenda þegar suð hófst, meðaltíma 

suðs í árum, staðsetningu suðs, fjölda hljóðafbrigða og styrkleika suðsins á skala 

1-10.  

 

 Tafla 1. Eðli eyrnasuðs hjá þátttakendum 

 

 

Meðalaldur við upphaf suðs var 41 ár og meðaltími suðs í árum hjá þátttakendum 

var 14 ár. Fjórir þátttakendur sögðust vera með suð í báðum eyrum en verra 

hægra megin og heyrðu þátttakendur eitt til þrjú hljóðafbrigði hver. Almennt 

staðsettu þátttakendur styrkleika suðsins í kringum fimm á skala 1-10 en tveir 

greindu suðið hærra á skalanum. Í næsta kafla verður skýrt nánar frá 

hljóðafbrigðum þátttakenda en sumir greindu frá því að heyra fleiri en eitt 

hljóðafbrigði eins og tafla 1 hér að framan sýnir. 

Aldur við 

upphaf 

suðs

Meðal -

tími suðs 

í árum

Stöðugt vs. 

slitrótt

Suð í 

báðum 

eyrum - 

verra í 

vinstra

Suð í 

báðum 

eyrum - 

verra í 

hægra

Suð í 

báðum 

eyrum - 

jafnt

Suð 

einungis í 

vinstra 

eyra

Fjöldi 

hljóð - 

afbrigða

Styrkleiki 

almennt 

á skala       

1-10

Kona A 58 2 Stöðugt x 3 5

Kona A2 20-30 20+ Stöðugt x 3 5

Kona B 50 6 Stöðugt x 1 4-6

Kona B2 53 17 Stöðugt x 2 4

Kona C 20 42 Stöðugt x 1 7-8

Kona D 52 6 Stöðugt x 1 8-9

Kona E 32 5 Stöðugt x 2 5

Maður F 41 12 Stöðugt x 1 5
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7.1.1. Lýsing á hljóðum 

Fjórir þátttakendur greindu frá því að vera með einhvers konar suðhljóð fyrir 

eyrum. Þrír af þeim fjórum sögðust vera með önnur hljóðafbrigði auk suðsins. 

Kona A2 lýsti sínum hljóðafbrigðum þannig: „svo er þetta suð og 

eitthvað tikkerí sko.. svo kemur suð og einhver hátíðni sko en það er ekki mjög 

algengt“. Kona A lýsti suðinu sem hún heyrir á annan hátt: „ sssssss þetta er 

eiginlega þannig .. stundum er eins og heyrist í barnahringlu .. það er eiginlega 

lægsti og skásti tónninn .. stundum er eins og það sé kominn mótor hérna í 

hnakkann á mér“. Kona C sagðist heyra ískur en þrír þátttakendur greindu frá því 

að heyra stöðugan són en kona E lýsti sínum són þannig: „sko þegar ég var að 

lýsa þessu fyrir lækninum upphaflega.. þá sagði ég að þetta væri eins og hljóðið í 

stillimyndinni í sjónvarpinu“. 

 

7.1.2. Upphaf suðsins 

Konur A og E vissu nákvæmlega hvernig og hvenær suðið hófst en aðrir 

þátttakendur áttu erfiðara með að lýsa upphafi suðsins. Kona E sagði um upphaf 

suðsins: „ég man bara að ég lá upp í rúmi og allt í einu fattaði ég.. heyrðu.. hvaða 

suð er þetta“. Kona A lýsti upphafi suðsins þannig að hún heyrði alltaf læti í 

hitaveitukerfinu heima hjá sér og sagði: 

ég hugsaði, voða læti eru alltaf í 

hitaveiturörunum hérna þá varð það ekki svona 

hátt til að byrja með .. svo bara einhvern tímann 

fylgdi þessi ófagnaður mér hvert sem ég fór og þá 

fór ég að fatta að þetta væri ekki í rörinu eða 

neitt.. þetta væri bara ég 

Kona B2 sagði að suðið hefði komið fyrst í kringum veikindi fjölskyldumeðlima en 

hún myndi ekki nákvæmlega hvenær. Hún sagðist þó strax hafa orðið vör við það: 

„þannig að ég náttúrulega tók strax eftir þessu þegar þetta byrjaði.. því þetta var 

eitthvað sem hafði ekki verið“. Kona A2 mundi ekki fyrstu upplifunina af suðinu, 

hugsanlega þar sem hún taldi suðið vera eðlilegt: „í rauninni.. var það bara fyrir.. 
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sko ári.. tveimur árum síðan að ég fattaði að þetta var kannski ekkert eðlilegt“. 

Konur B og E greindu báðar frá því að hafa heyrt eyrnahljóð stöku sinnum áður 

en eyrnasuðið kom. Kona B lýsti sínum eyrnahljóðum sem barn: „þegar ég var 

unglingur.. upplifðum við bróðir minn oft að við fengum eins og són í hausinn“ og 

bætti enn fremur við að hún hefði heyrt eyrnahljóð þegar hún var þreytt, áður en 

eyrnasuðið kom. 

 

7.1.3. Þróun suðsins 

Maður F og kona E lýstu því að suðið hefði komið skyndilega en þrír þátttakendur 

greindu frá því að suðið hefði á tímabili komið og farið þar til það náði jafnvægi 

og varð stöðugt. Kona A sagði að suðið hefði komið á nokkurra vikna tímabili: 

„þetta var nú að koma svona hægt og hægt.. eins og ég segi .. ég fattaði ekki 

fyrst að þetta væri í hausnum á mér“. Kona D gat ekki munað nákvæmlega 

hvenær suðið byrjaði en telur að það hafi verið í nokkur ár að verða varanlegt. 

Suðið varð stöðugt og íþyngjandi fyrir sex árum síðan. 

 Þrír þátttakendur (kona A, kona E og maður F) töldu suðið hafa staðið í 

stað frá upphafi en fjórir töldu það hafa ágerst. Kona B var óviss með þróunina en 

taldi sig taka meira eftir suðinu nú heldur en í upphafi. Konur C og D töldu suðið 

hafa ágerst mikið síðustu árin. Kona C sagði suðið hafa versnað eftir kvefpest árið 

2005: „en síðan hefur alltaf verið að síga á ógæfuhliðina“. Aðspurð um þróun 

suðsins sagði kona D: 

í byrjun var þetta ekki svona hátt og truflandi.. 

maður gat einbeitt sér og þá var hægt að gleyma 

þessu í smátíma .. en í dag er það ekki hægt þar 

sem suðið er orðið hærra 

Tvær konur (B2 og A2) töldu suðið hafa hækkað lítillega síðustu árin eins og 

ummæli konu B2 gefa til kynna: „ég held.. voðalega lítið.. það er aðeins hærra 

kannski.. miðað við hvernig það var.. meira áberandi“.  
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7.1.4. Þættir sem hafa áhrif á suðið 

Kona A og A2 töldu suðið vera mjög tilviljunarkennt og áttu erfitt með að 

tilgreina einhverja þætti sem hefðu bein áhrif á suðið. Kona A sagði: „ég er svo 

mikið búin að spá í þetta.. það er ekkert.. ekkert sem ég get hérna .. sett svona 

fingurinn á“.  

Aðrir þátttakendur gátu nefnt einhverja þætti sem að þeirra mati höfðu 

áhrif á skynjun og umfang suðsins. Konur B og B2 fundu fyrir því að suðið væri 

verra þegar þær væru þreyttar. Kona B2 sagði skynjun suðsins breytast þegar hún 

fyndi til þreytu: „það ágerist bara kannski frekar þegar líður á daginn.. þegar ég 

fer að þreytast.. en það verður ekki mikið hærra samt.. það verður þyngra samt.. 

hjartslátturinn verður þyngri“. Konur B og C töldu kvef hafa áhrif á skynjun 

suðsins og töldu kona C og maður F að þrýstingsmunur hefði áhrif á suðið. Kona C 

sagði í því samhengi: 

ef ég fer í hæð .. til dæmis keyri yfir Hellisheiðina 

eða Hvalfjarðargöngin .. þá versnar það alltaf.. 

þrýstings-munurinn 

Kona C taldi enn fremur að hávaði í umhverfi hefði áhrif á skynjun eyrnasuðsins. 

Einn þátttakandi (kona E) taldi álag hækka suðið en kona B2 og maður F töldu 

streitu eða álag ekki hafa nein áhrif á suðið. Aðspurð hvernig álag hefði áhrif á 

suðið sagði kona E: „ég hef tekið eftir því með próflestur og svona.. þá hækkar 

suðið“. Kona D sagðist verða viðkvæmari fyrir suðinu þegar hún væri undir álagi 

en taldi suðið ekki versna. Einn þátttakandi (kona B) sagði að hún hefði veitt 

suðinu minni eftirtekt þegar hún var á þunglyndislyfjum: „veistu það .. ég veit ekki 

hvort það skánaði.. en þetta var bara eitt af þessum áreitum sem ég hafði betur 

stjórn á“.  

 

7.1.5. Þættir sem hafa orsakað suðið 

Fæstir þátttakenda töldu heilsufar hafa áhrif á tilkomu suðsins en fimm 

þátttakendur áttu það sammerkt að þjást af vöðvabólgu og spennu í hálsi og 

kjálka. Fjórir þátttakendur greindu frá óþægindum í eyra s.s. jafnvægisbrenglun 
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og þrýstingi út í eyrun ásamt sýkingum í eyra eða öndunarfærum. Tveir 

þátttakendur sögðust vera með mígreni og gigt til viðbótar við framangreinda 

þætti og voru konur A2 og D með skerta heyrn. Kona D hélt því fram að 

heyrnartapið væri að orsaka suðið en kona A2 tilgreindi ekki samband þar á milli. 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hugsanlegar ástæður fyrir 

eyrnasuðinu komu ýmis svör fram. Þrír þátttakendur (A, F og D) gátu ekki greint 

neina hugsanlega ástæðu en þó hafði kona D fengið höfuðhögg á yngri árum og 

kona A farið í tanntöku um svipað leyti og suðið hófst. Kona C var viss um að 

rekja mætti suðið til mislinga sem hún fékk sem barn en kona E var viss um að 

tímabundið álag vegna náms hefði komið suðinu af stað. 

 Þrjár konur (A2, B og B2) eiga langveik börn og hafa búið við mikið álag og 

streitu í lengri tíma, bæði fyrir og eftir að eyrnasuðið byrjaði. Kona B2 taldi streitu 

hafa orsakað sitt suð: „ég held að þetta hafi frekar verið í tengslum við þessi 

áföll sem voru alveg frá xxxx  og í nokkur ár var alveg rosalega erfitt tímabil.. sem 

þetta kom“. Kona B vildi einnig tengja suðið við áföll og streitu í lífi sínu en 

sagðist jafnframt hafa sofnað við hátalara þegar hún var yngri og fengið högg á 

vinstra eyrað: 

ég veit það ekki.. kannski er þetta ósköp 

einfaldlega einhver skemmd í heyrnartaug eða 

eitthvað  óháð öllum áföllum.. en suðið tengist 

þeirri tilfinningu að vera misheppnaður.. um 

mistök og um svona slys og svona eitthvað ... 

svona trauma 

 

Tvær konur (B2 og A2) greindu frá því að hafa verið með einhvers konar 

jafnvægistruflanir og verið viðkvæmar í eyrum. Aðspurð um orsök suðsins sagði 

kona A2: „mig grunar stundum að þetta geti verið bara þessi ofholdgun í 

hljóðhimnunni  og eitthvað blóðflæði sem að rennur ekki og eitthvað svoleiðis og 

þetta kristallaflakk“.  

Fjórir þátttakendur sögðu fjölskyldumeðlimi vera með eyrnasuð. Kona C 

sagði yngsta barn sitt vera komið með eyrnasuð en konur A2, B2 og D töldu 



  

54 
 

foreldra sína hafa verið með eyrnasuð. Kona B2 greindi frá eyrnasuði móður 

sinnar: „en ég veit að mamma var með þetta líka.. hún talaði svo oft um hvininn í 

höfðinu á sér og það hefur örugglega verið þetta sama“. Kona D bætti því við að 

tveir bræður hennar væru einnig með eyrnasuð.  

 

7.2. Upplifun þátttakenda 

Upplifun þátttakenda var mismunandi eftir umfangi og skynjun en einnig virðist 

tímalengd hafa áhrif á upplifun þeirra. Þeir þátttakendur sem hafa verið með suð 

í skemmri tíma eða innan við tíu ár greindu frekar frá því að finna fyrir vanlíðan 

og áfalli vegna suðsins heldur en þeir þátttakendur sem hafa verið með eyrnasuð 

í lengri tíma. 

 

7.2.1. Fyrstu viðbrögð 

Þeir þátttakendur sem hafa verið með eyrnasuð í tíu ár eða meira töldu sig ekki 

hafa orðið fyrir áfalli við upphaf suðs. Kona A2 taldi ástand sitt vera eðlilegt þar til 

fyrir tveimur árum síðan og hafði því ekki áhyggjur af því. Kona B2 hafði ekki 

áhyggjur af suðinu en var ósátt við það: „ég var ekkert yfir mig hrifin 

náttúrulega.. þetta er óþægilegt..  þegar maður er virkur og vill halda sínu striki .. 

að þurfa að fara eitthvað að hægja á.. það er ekkert skemmtilegt“.  

Fjórir þátttakendur töldu sig hafa orðið fyrir einhvers konar áfalli vegna 

eyrnasuðsins en þessir einstaklingar eiga það sammerkt að meðaltími suðs er tvö 

til sex ár. Þátttakendur lýstu upplifun sinni á mismunandi hátt, sumir þeirra urðu 

fyrir áfalli um leið og suðið kom en aðrir fundu vanlíðan þegar þeir voru upplýstir 

um að ekkert væri hægt að gera til að laga ástandið. Aðspurð hvort hún hefði 

orðið fyrir áfalli í kjölfar þess að fá eyrnasuð sagði kona D: „já þetta er alltaf 

áfall.. að vera komin með eitthvað sem fer aldrei“. Kona A sagði að sér hefði liðið 

hræðilega þegar suðið kom og hún hefði fundið fyrir depurð. Hún var utan við sig 

og pirruð í skapi og sagðist hafa hugsað „ég keyri bara á næsta vegg“. Hún taldi 

sig hafa verið í eitt ár að vinna úr áfallinu sem fylgdi suðinu. 

Kona E sagði áfallið hafa komið eftir að hún fékk þær fréttir að ekkert væri 

hægt að gera, hún sagði: 
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þetta er svona varnarleysi að geta ekki stoppað 

þetta.. og ég hugsaði að þurfa að vera með þetta 

alla ævi..annað hvort fer ég inn á geðdeild eða ég 

á bara eftir að drepa mig sko 

Kona B fékk ekki áfall í fyrstu en sagðist hafa fundið fyrir skrítnum hugsunum 

fjórum árum eftir að eyrnasuðið byrjaði: „ég var orðin dálítið skrítin áður en ég 

fór á lyfin.. ég var ekki með sjálfsmorðspælingar heldur sko ég var ekki með nein 

sjálfsmorðsplön ... ekki þannig.. heldur.. ég var einmitt að hugsa.. hvernig er að 

gera þetta.. heimfærði þetta beint á mig.. og þetta er mjög lúmskt og hættulegt“. 

Hún tilgreindi þó að fleiri þættir kölluðu fram þessar hugsanir og ekki væri hægt 

að tengja þær einungis við eyrnasuðið. Kona D taldi sig finna fyrir meira áfalli nú 

heldur en í upphafi þar sem suðið hefur versnað. Hún sagði óvissuna hafa áhrif á 

líðan sína þar sem hún vissi ekki hvort hún yrði heyrnarlaus eða hvort eyrnasuðið 

myndi versna enn meira. 

 

7.2.2. Framtíðarsýn 

Þegar þátttakendur voru spurðir um framtíðarsýn taldi helmingur þeirra sig ekki 

hugsa mikið um framtíðina. Konur A2 og B sögðust ekki hafa miklar áhyggjur af 

eyrnasuði sínu í framtíðinni. Maður F sagðist ekki óttast framtíðina en var þó 

vonlítil um að suðið myndi hverfa eða minnka í náinni framtíð sem var 

sambærilegt við ummæli konu B2. Fjórir þátttakendur greindu frá áhyggjum af 

framtíðinni ef suðið myndi versna. Þegar kona C var spurð hvernig hún sæi fyrir 

sér framtíðina ef suðið myndi hækka sagði hún: „það er ekki hérna..skemmtileg 

framtíðarsýn ef það myndi gera það“ sem var sambærilegt við ummæli konu A. 

Konur E og D sögðust ekki þola mikið meira suð og sagði kona D ólíklegt að suðið 

gæti orðið mikið hærra þar sem það væri hátt: „ég sé ekki.. maður getur gert sig 

svartsýnan og svona.. en ég sé mig ekki fyrir mér.. heyrnarlausa með 

brjálæðislegan tinnitus... ef þetta versnar mikið meira.. þá hvað.. þá enda ég 

einhvers staðar.. það er alveg klárt mál“. 
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7.3. Daglegt líf 

Tveir þátttakendur töldu eyrnasuðið hafa veruleg áhrif á daglegt líf. Konur C og D 

lýstu hæstu skynjuninni á eyrnasuði samkvæmt skalanum 1-10 (sjá töflu 1) og 

sögðu eyrnasuð skerða lífsgæði sín. Aðspurð hvort að eyrnasuð hefði áhrif á 

daglegt líf sagði Kona D: „þetta er farið að há mér alveg rosalega“. Aðrir 

þátttakendur sögðu eyrnasuðið ekki hafa mjög mikil áhrif á daglegt líf né há 

þeim. Kona B2 sagðist geta gleymt suðinu í dagsins önn: „þetta er ekki það 

truflandi að ég geti ekki gleymt þessu.. ég er ekki alltaf að hugsa um þetta.. enda 

yrði maður vitlaus þá held ég“. Maður F sagðist duglegur að hafa hljóð í 

bakgrunni hjá sér við vinnu sína og heimavið til að létta á umfangi suðsins og því 

hefði það ekki mikil áhrif á daglegt líf. 

 

7.3.1. Heyrnarskerðing 

Tveir þátttakendur eru með skerta heyrn, konur D og A2 en þrátt fyrir óskerta 

heyrn eiga fjórir aðrir þátttakendur erfitt með að heyra í fólki í klið og 

mannmergð. Kona C sagði um heyrn sína: „það kemur nánast engin skerðing út .. 

en ég er alveg fræg hér á heimilinu fyrir að heyra ekki neitt“. Maður F sagði konu 

sína halda því fram að hann væri farinn að missa heyrn en hann hafði nýlega farið 

í heyrnarmælingu þar sem engin skerðing mældist. Konur B og E lýstu svipaðri 

reynslu en þær sögðust ekki þola klið í kennslustofum því þá væri erfiðara að 

heyra það sem fram færi eins og kona B sagði: „eða frá því ég byrjaði í skólanum í 

haust.. þá finnst mér það jafnvel.. ég heyri verr það sem aðrir eru að segja“. 

 Þrír þátttakendur voru viðkvæmir fyrir ákveðnum hljóðum. Maður F 

sagðist vera viðkvæmur fyrir háum tónum í umhverfinu og lýsti því þannig: „en 

svo hef ég komið inn í hús þar sem eitthvað er í gangi og ég hef orðið að fara út - 

þeir varla tóku eftir þessu.. þetta var bara tíst“. Kona B2 taldi sig vera næma á 

umhverfishljóð almennt: „ég segi nú stundum að ég heyri frekar of vel en illa ég 

hef alltaf verið næm fyrir hljóðum“ og sagðist eiga erfitt með að vera nærri 

miklum hávaða. Kona A2 sagði eyrnasuðið einnig valda því að hún þyldi illa 

hávaða: „sko ég er alveg últra viðkvæm við háðvaða sko .. get verið alveg 

brjáluð“.  
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7.3.2. Félagsleg virkni 

Fjórir þátttakendur töldu suðið hafa áhrif á félagslega virkni þar sem þeir 

forðuðust háværar aðstæður. Aðspurð um áhrif eyrnasuðsins á félagslega virkni 

sagði kona C: „ mér finnst það svolítið byrjað að stjórna athöfnunum sem ég er 

ósátt við“. Konur B2 og C áttu það sameiginlegt með konu D að koma sér hjá því 

að vera í mikilli mannmergð en kona D sagði: „já veistu jafnvel.. ég reyni helst 

ekki að vera í hóp af fólki“. Kona A2 sagðist eiga erfiðara með háværa staði: „ já 

mér finnst til dæmis mjög óþægilegt.. sumar verslanir til dæmis eins og í 

Kringlunni.. ég er hætt.. ég bara sneiði fram hjá þeim.. ég þoli ekki hávaðann inn í 

búðunum“.  

 Kona C sagði suðið hafa þau áhrif að hún væri farin að draga sig í hlé yfir 

veturinn til að fá ekki kvef sem eykur suðið: „og mér finnst það rosalega pirrandi 

að þurfa að fela sig hálfgert inn í hýði“. Tvær konur (A og B) töluðu einnig um 

þörfina fyrir að draga sig í hlé og hafði kona A hætt við að fara á mannamót 

vegna mikillar skynjunar á suði og sækja minna í að vera í kringum fólk. Kona B 

lýsti félagslegri virkni sinni þannig: „ég gef lítið færi á mér.. og ég hef haft dálitla 

tilhneigingu til að einangra mig dálítið“. Hún vildi þó ekki meina að það væri 

einungis vegna eyrnasuðsins og taldi fleiri þætti liggja að baki. 

 

7.3.3. Þreyta og pirringur 

Fimm þátttakendur töldu eyrnasuðið gera sig þreyttari og hafa þannig áhrif á 

daglegt líf. Kona A sagði um sína þreytu: „ég er oft ofboðslega þreytt.. ég er miklu 

þreyttari heldur en ég var.. eftir að þetta byrjaði“ og maður F lýsti þreytu sinni 

sem byrði: „mér finnst ég ekki verða líkamlega þreyttur heldur andlega 

þreyttur.. eins og það sé tröllshrammur sem bara kýlir maður niður í sætið sko“. 

Þessir þátttakendur voru sammála um að það væri þrúgandi að geta ekki unnið 

sig út úr þreytunni sem fylgir suðinu. Kona E sagðist finna óbeint fyrir þreytunni: 

„ég get alveg trúað því að innst inni þá sé þetta álag án þess að maður átti sig á 

því.. þannig að maður þoli minna  af álagi og þreytist fyrr“. 

 Allir þátttakendur voru sammála um að sakna þagnarinnar eins og kona B 

sagði: „en eins og ég segi.. ég bara man ekki hvernig svona þögn er .. algjör þögn 
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er“. Þátttakendur töldu suðið hafa áhrif á slökun og hvíld og fimm þeirra lýstu yfir 

almennri þreytu á suðinu eða pirringi. Kona B2 sagði suðið hafa lýjandi áhrif þar 

sem hún næði ekki að upplifa frið og kyrrð með sjálfri sér en kona D sagði suðið 

vera þreytandi:  

þetta er ofboðslega þreytandi.. þetta er 24 tíma 

sólarhrings.. 365 daga á ári.. þú færð ekkert frí á 

jólunum eða um helgar.. þú ert ekkert frí á 

nóttunni skilurðu .. ef þú ætlar að fara inn í rúm 

og hvíla þig.. leggst út af og það er aldrei hljóð.. 

þú færð aldrei þessa hvíld.. þú ert alltaf með 

þetta stanslausa áreiti í eyrunum 

Maður F sagðist stundum verða brjálaður á suðinu en kona C lýsti líðan sinni 

vegna suðsins þannig: „ég verð helst að segja að það sé pirringur.. hundleið á 

þessu“. 

 

7.3.4. Svefn 

Þátttakendur sögðust skynja suðið vel í slökun og í næturkyrrðinni en samt töldu 

sjö þeirra sig sofa almennt vel. Fjórir þátttakendur sögðust sofa vel að jafnaði án 

allra hjálpartækja en konu E þótti þó betra að sofna við útvarp þó það væri ekki 

nauðsyn. Kona B sagðist sofa almennt vel: „en það var ekki fyrr en fyrir tæpum 

tveimur árum að ég fór á þessi lyf, jafnvægislyfin .. sem veittu mér æðislegan 

svefn“. Þrír þátttakendur (B2, D og F) sögðust geta sofnað án hjálpartækja en þau 

áttu það öll til að vakna á nóttunni og eiga erfitt með að festa svefn á ný vegna 

eyrnasuðsins. Maður F lýsti reynslu sinni af því að vakna á nóttunni: „þá kannski 

vaknar maður aðeins svona í svefnrofunum.. þá næ ég mér ekkert niður..þá er 

suðið svo mikið sko“. Maður F og kona B2 sögðust síður vilja taka svefntöflur og 

reyna aðrar aðferðir til að ná ró á nóttunni en kona B2 sagðist einstaka sinnum 

taka hálfa töflu af vægustu gerð ef hún þyrfti á að halda. Kona A sagðist alltaf 

taka svefntöflu til að sofna: „ég vil frekar vera með suð í eyrum og mæta þá 

allavega útsofin í vinnu heldur en að vera með suð í eyrum og óútsofin“. 
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7.4. Reynsla af meðferðaraðilum 

Sjö þátttakendur leituðu til háls-, nef og eyrnalæknis (HNE læknis) vegna 

eyrnasuðs síns og höfðu fimm þátttakendur leitað til tveggja mismunandi HNE 

lækna til að leita lausna. Þeir þátttakendur sem höfðu verið með eyrnasuð í 

skemmri tíma þ.e. undir tíu árum áttu það sameiginlegt að þeir fóru tiltölulega 

fljótt til læknis og leituðu lausna hjá mismunandi læknum. Kona D leitaði þó ekki 

annars álits og fór ekki um leið og suðið kom heldur þegar það fór að verða 

stöðugt. 

Af þeim fjórum þátttakendum sem höfðu verið með eyrnasuð í meira en 

tíu ár fór einungis einn (kona B2) fljótlega til læknis. Kona A2 fór aldrei til læknis 

vegna eyrnasuðsins en hún leitaði til HNE lækna vegna áverka á hljóðhimnu. 

Kona C fór ekki fyrr en um þrítugt, tíu árum eftir að suðið byrjaði og sagði: „ég 

verð nú að játa það að ég hef.. sko ekki kvartað eins mikið.. bara undan 

óþægindunum líkamlegu sko af því að maður hefur nú alltaf heyrt með þennan 

tinnitus að hann sé ólæknanlegur“.  

 

7.4.1. Mat og greining 

Allir þátttakendur voru sendir í heyrnarmælingu til að meta hvort einhver 

heyrnarskerðing ætti sér stað. Sex þátttakendur eru með eðlilega heyrn miðað 

við aldur og fyrri störf að mati HNE lækna en kona B2 er með 50% skerðingu á 

vinstra eyra og kona D með heyrn á við áttræða manneskju. Tveir þátttakendur 

sögðu að hægt væri að staðsetja suðið með heyrnarmælingu og lýsti kona B því 

þannig að hún heyrði ekki á ákveðnu tíðnibili: „og það tíðnibil .. var mér sagt.. að 

passaði við þetta suð“. Þetta er sambærilegt við frásögn manns F sem sagði að 

HNE læknirinn hefði staðfest suðið á tíðnibili 3-5 af 10 en annars væri heyrnin 

eðlileg.  

Tveir þátttakendur greindu frá því að hafa farið í sneiðmyndatöku, kona A 

sagði: „og svo setti hann mig í heilaskanna til að vita hvort það væri nokkuð æxli 

eða eitthvað sem þrýsti á“. Þátttakendur gerðu ekki grein fyrir frekara mati og 

greiningu vegna eyrnasuðsins. Sumir fengu upplýsingar um eyrnasuð hjá 

lækninum sínum líkt og kona D: „hann heyrnamældi mig.. og bara við töluðum 
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um þennan tinnitus og hann útskýrði fyrir mér hvað þetta væri“ en aðrir fengu 

engar upplýsingar um eyrnasuð og voru sendir heim.  

 

7.4.2. Viðhorf lækna 

Allir þátttakendur sögðu HNE lækna taka þá trúanlega sem er mikilvægt að mati 

konu B: „og það er mikilvægt. .að manni sé trúað með þetta.. vegna þess að 

þetta er svo ótrúlega.. ómælanlegt“. Þeir þátttakendur sem fóru til HNE lækna 

bjuggust við lækningu eða lausn á sínum málum. Kona E sagðist hafa orðið fyrir 

vonbrigðum: „ég bjóst við að hann gæti læknað þetta.. og það voru gríðarleg 

vonbrigði að heyra að það væri ekki hægt að lækna þetta“. Að mati þátttakenda 

var viðhorf lækna til eyrnasuðs þannig að ekki væri hægt að gera neitt við því. 

Þátttakendur sögðu HNE lækna kannast við eyrnasuð en vita lítið sem ekkert um 

orsakir eða afleiðingar þess. Kona D lýsti þekkingu HNE lækna þannig: „þeir vita í 

rauninni ekkert hvað þetta er.. þeir vita ekki af hverju þetta kemur.. af hverju 

þetta er mismikið.. fer þetta.. hvernig er hægt að.. þeir bara vita ekkert um 

þetta“.  

Þrír þátttakendur fundu fyrir vanvirðingu í sinn garð frá læknum, kona C 

sagði: „það eru alltaf sömu .. sömu hérna viðbrögðin bara eins og ég sé að röfla 

yfir einhverri markleysu eða eitthvað.. ég upplifi það þannig“. Kona A og maður F 

lýstu svipaðri reynslu þegar þeim var sagt að hætta að hlusta á og hugsa um 

suðið. Maður F var hneykslaður á framkomu HNE læknisins: „þú segir ekkert við 

fimmtugan karl .. farðu í Pollýönnuleik.. ég fer ekkert til læknis nema að það sé 

eitthvað að“. Til viðbótar sagðist kona B2  halda að læknar litu á eyrnasuð sem 

minni háttar mál: „ en þetta þykir náttúrulega ekkert alvarlegt að vera með 

eyrnasuð“. 

 

7.4.3. Tiltæk úrræði 

Lítið samræmi var í ummælum þátttakenda þegar þeir ræddu um úrræði í boði. 

Reynsla þeirra sýndi að einungis einn HNE læknir reyndi einhver úrræði á 

þátttakendur en aðrir læknar sögðu engin úrræði vera til fyrir einstaklinga með 

eyrnasuð. Fjórir þátttakendur (A, B, E og F) voru hjá þeim lækni sem reyndi ýmis 



  

61 
 

úrræði til að létta á einkennum eyrnasuðs. Kona A fékk beraserc töflur til að auka 

blóðflæði og ráðleggingar um nuddmeðferð samhliða þeim: „og á meðan ég var 

með þessar töflur og var í nuddinu.. ég er ekki frá því að ég hafi verið betri“. Hún 

fékk einnig deyfisprautur og steratöflur sem drógu ekki úr suðinu í eyrum hennar. 

Kona B fékk einnig deyfisprautur sem gerðu lítið fyrir hana og prófaði 

þunglyndislyf til að bæta andlega líðan hennar og draga úr áreiti suðsins: „ég 

fór fyrir að verða tveimur árum að taka cypralex  sem er mjög fínt.. eitt af þessum 

nýrri lyfjum skylt prozac  og það bætti alveg rosalega mína líðan“. Maður F 

sagðist ekki hafa fengið umræddar deyfisprautur en honum hefði í kringum 2003-

2004 verið boðin þátttaka í tilraun: „og þá spyr hann hvort ég vilji taka þátt í 

tilraunahóp og ég fór á hverjum einasta degi á Borgarspítalann í svona 

þrýstikútinn.. köfunarklefa – það gerðist ekki neitt“. Kona E var einnig hjá sama 

HNE lækni en sagist ekki hafa fengið neina meðferð eða vitneskju um úrræði: 

„það er búið að rannsaka það þannig.. að þetta heitir eitthvað en það er ekki 

hægt að hjálpa mér“.  

Kona C sagðist ekki hafa fengið meðferð hjá HNE lækni og taldi það vera 

vegna þess að: „það er bara.. fyrst og fremst út af þessu læknisfræðilega áliti.. að 

það er ekkert hægt að gera í þessu.. sem ég hef ekki gengið harðar fram í því að 

krefjast þess að fá einhverja úrlausn“. Þetta er í samræmi við ummæli konu A2 

sem sagðist ekki hafa leitað eftir meðferð vegna þeirra fregna að ekkert væri 

hægt að gera. 

 Allir þátttakendur nema einn (kona E) hafa prófað óhefðbundnar 

meðferðir, meðferð hjá sjúkraþjálfara eða breytt um lífstíl á einhvern hátt. Kona 

C segist hafa mikla trú á óhefðbundnum aðferðum þó þær dragi ekki beint úr 

suðinu. Hún sagðist nýta sér óhefðbundnar aðferðir reglulega: „bowen og heilun.. 

nálastungur.. svona eftir hendi.. hvað mér finnst... og ég hef fengið miklu meiri 

hjálp frá þeim geira“. Hún nefndi að læknamiðill hefði hjálpað sér og létt aðeins á 

suðinu og að hún ætlaði sér að halda áfram hjá þeim miðli auk þess að halda 

áfram í óhefðbundnum meðferðum. Kona D lýsti reynslu sinni af óhefðbundnum 

meðferðum á annan hátt: „ég er búin að fara til hómópata, heilun, höfuð- beina 

og spjaldhryggjöfnun.. og ekki einu sinni eða tvisvar.. þeir segjast geta læknað 

þetta.. svo eyði ég bara peningum og peningum og peningum“. Konur A og B2 
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hafa verið hjá sjúkraþjálfara en kona B2 sagðist leggja meiri áherslu á hnén 

heldur en axlirnar þar sem hún þyrfti að hafa fæturna í lagi. Maður F sagðist hafa 

prófað nudd sem hefði verið mjög gott en gerði ekkert fyrir suðið en einnig hafði 

hann prófað að breyta um lífshætti líkt og kona D. Aðspurður hvernig hann hefði 

breytt lífsháttum sínum sagði maður F:  

og ég er búinn að prófa að sleppa brennivíni í 

hálft ár og borða ekki nammi í hálft ár.. og borða 

mikinn fisk og ég tek alltaf lýsi.. þú veist ég er 

búinn að vera að prófa og prófa en það hefur 

ekkert að segja 

Kona A sagðist hafa reynt allt sem í boði væri en hún hafði einnig prófað 

óhefðbundnar leiðir eins og að taka B vítamín daglega og „gingko biloba“ sem 

áttu að geta dregið úr skynjun á suðinu. Konur B og B2 sögðust hafa verið í 

sálfélagslegri meðferð vegna áfallasögu sinnar en nýttu þá meðferð ekki til að 

ræða um eyrnasuðið. 

 

7.4.4. Mat á úrræðum og úrbætur 

Kona A2 hafði ekki skoðun á tiltækum úrræðum en kona A og maður F töldu 

úrræðin í boði nægileg miðað við vitneskju lækna um eyrnasuð og töldu HNE 

lækni sinn hafa reynt að hjálpa þeim eftir bestu getu. Kona A taldi úrræðin 

nægileg miðað við þekkingu lækna: „já á meðan vitneskjan er engin þá get ég 

eins farið til skósmiðs eins og læknis“. Þau höfðu engar tillögur hvernig mætti 

bæta þjónustuna en maður F sagðist undra sig á því að eyrnasuð væri ekki 

viðurkenndur sjúkdómur: „en svo sagði hann við mig.. þetta er ekki viðurkenndur 

sjúkdómur og það er náttúrulega alveg.. að einhver sjúkdómur sé ekki 

viðurkenndur.. af því að þetta er mjög íþyngjandi“.  

 Fimm þátttakendur lýstu því yfir að úrræðin væru ekki nægileg og lýstu 

skoðun sinni á þeim úrræðum í boði. Þegar kona B var spurð um hvort úrræðin 

væru nægileg sagði hún:  
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en nei.. mér fannst vera vandræðagangur þarna .. 

og reyndar fannst mér meira vera að reyna laga 

þetta heldur en að ég þyrfti að lifa með þetta en 

því ég var nú líka með þessar bólgur alltaf 

Kona E fann fyrir reiði í garð lækna fyrir að geta ekki fundið meðferð við 

eyrnasuði: „ég man hvað ég var ofsalega reið og ég hugsaði hvað voru þessir 

menn að læra.. það er hægt að flytja hjarta á milli fólks en það er ekki hægt að 

slökkva á þessu suði“. Kona D fann einnig fyrir pirringi í garð lækna þegar enga 

lausn var að fá og taldi lækna ekki hafa nægilegan áhuga á eyrnasuði til að afla 

sér vitneskju um það: „að það skuli ekki vera hægt að finna allavega.. af hverju 

kemur þetta“. Kona C lýsti samskonar viðhorfi í garð lækna þegar hún sagði: „og 

mér finnst það svolítið lélegt af þeim“. Kona B2 undraðist að heimilislæknirinn 

hennar skyldi ekki spyrja hana út í suðið þar sem hann vissi af því og sagðist ekki 

fá nein svör frá HNE læknum um tiltæk úrræði.  

Fjórir þátttakendur töldu að bæta megi upplýsingagjöf til einstaklinga 

með eyrnasuð. Kona D sagði: „ég hef aldrei fengið neina bæklinga um tinnitus.. 

aldrei.. það virðist ekki vera neitt svoleiðis til“. Kona E taldi mikilvægt að veita 

fólki upplýsingar um hvernig það eigi að lifa með eyrnasuð og fannst að 

sálfélagsleg þjónusta ætti að vera í boði: „en ég man að ég hugsaði á þessum 

tíma.. að það þyrfti að vera áfallahjálp.. manni er gefinn þessi dómur for live og 

svo er maður bara sendur út“. Konur B og B2 töldu líklegt að einhverjir 

einstaklingar myndu vilja leita til samtaka eða í stuðningshóp en kona B sagðist 

ekki vera viss um hve mikið sá hópur ætti sameiginlegt. Kona B2 taldi hlutverk 

slíkra samtaka geta verið: „það er náttúrulega fundir og samverustundir.. þar sem 

fólk getur borið sig saman.. sumir þurfa á því að halda þó ég þurfi það ekki.. og 

svo náttúrulega fræðsla“. Kona C taldi vera hægt að bæta þjónustuna með því að 

hlusta betur á einstaklinga og gefast ekki upp á því að finna lausnina. Hún taldi að 

læknar gætu að lágmarki: „allavega að þau geta þá bara greint mig með þennan 

blessaða tinnitus“. 
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7.5. Stuðningur 

Allir þátttakendur voru sammála um að þeir myndu ekki nýta sér stuðningshópa 

fyrir fólk með eyrnasuð þar sem þeir hefðu ekki þörf fyrir það. Kona A sagði: 

„stuðningshópur getur ekki hjálpað .. þetta er þarna .. ég heyri þetta 24 tíma á 

sólarhring“. Maður F var sá eini sem vissi af einhverjum fundum: „ég veit að 

Heyrnarhjálp hefur haldið einhverja fundi en ég hef í raun og veru ekkert þurft 

þangað að sækja nema þennan fræðslufund fyrir nokkrum árum síðan“. Kona B2 

taldi sig þurfa félagslegan stuðning í tengslum við veikindi barnsins síns en taldi 

sig ekki hafa þörf fyrir að ræða eigið ástand. Kona B sagðist halda að hún myndi 

ekki nýta sér slíka þjónustu en sagði svo: „ætti ég kannski að tala meira um það 

skilurðu.. ætti maður kannski að stofna stuðningshóp“. 

 

7.5.1. Þörf fyrir að tala um eyrnasuðið 

Þátttakendur lýstu mismunandi þörf fyrir að ræða eyrnasuðið almennt þó enginn 

þeirra hafi viljað nýta sér stuðningshópa. Ekki virtist skipta máli hversu lengi 

þátttakendur höfðu haft eyrnasuð þegar kom að viðleitni þeirra til að ræða það. 

Fjórir þátttakendur lýstu því yfir að þeir hefðu ekki þörf fyrir að ræða eyrnasuð 

sitt við annað fólk. Kona A sagðist ekki ræða mikið um sitt eyrnasuð og taldi sig 

ekki vera eina um það: „ég held að fólk tali voða lítið um þetta .. ég held að fólki 

finnist það leiðinlegt“. Kona B2 sagðist fyrst hafa talað um suðið við fjölskylduna 

en að hún fyndi ekki þörf til þess lengur nema einstaka sinnum: „ég segi stundum 

að ég sé eitthvað þreytt í höfðinu“. Kona B sagðist ekki hafa þörf fyrir að ræða um 

suðið þar sem það væri ekki svo þrúgandi öfugt við konu E sem sagðist ekki hafa 

verið tilbúin til að ræða sitt suð vegna þess að það var þrúgandi:  

þó manni hefði verið boðið áfallahjálp þá hefði ég 

ekki verið tilbúin til að tala um það.. því þetta var 

alveg gríðarleg hræðsla og bara að tala um þetta 

og segja að ég er með þetta suð og það verður 

alltaf  
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Hún segist nú orðið geta rætt þetta við vini og vandamenn þó hún geri ekki mikið 

af því. Þrír þátttakendur (C, D og F) lýstu því yfir að eiga auðvelt með að ræða um 

sitt eyrnasuð við vini og vandamenn. Kona C sagðist ræða eyrnasuð sitt ef það 

kæmi til tals: „jájá.. ég geri það nú.. og svona.. það vita flestir af þessu“. Kona D 

og maður F höfðu deilt reynslu sinni með öðrum aðilum með eyrnasuð og töldu 

það hafa gert sér gott þrátt fyrir að þau vildu ekki nýta sér stuðningshópa. Kona D 

lýsti reynslu sinni af því að ræða við aðra með eyrnasuð: „jú mér finnst 

náttúrulega betra að tala við einhvern sem skilur og veit í rauninni hvað þetta 

getur verið mikil vanlíðan“. Maður F sagðist hafa gagn af því að ræða við annað 

fólk með eyrnasuð til að bera saman úrræði: „já.. og maður er svona að reyna.. 

bíddu við.. hvað hefurðu prófað.. ég er búinn að prófa þetta.. heldurðu að þetta 

geti gengið“. Hann sagðist ennfremur fá mikinn stuðning frá vinnuveitanda sínum 

þar sem hann vissi af suðinu og spyrði hann reglulega út í líðan hans. 

 

7.5.2. Þörf fyrir aðstoð - að harka af sér  

Sex þátttakendur lýstu því yfir að þeir vildu vinna á eyrnasuðinu á eigin spýtur. 

Kona E sagðist vera fær um að leysa sín mál án aðstoðar: „ég er vön að vinna í 

mínum málum ef það er eitthvað í gangi“. Kona B2 sagðist stundum þurfa að 

yfirgefa aðstæður vegna eyrnasuðsins og að það væri á hennar ábyrgð að hugsa 

um heilsu sína: „ég get alveg tæklað þetta og passað mig sjálf“. Kona D taldi sig 

vera harða af sér og geta sýnt styrk sinn þó hún væri vanmáttug gagnvart 

eyrnasuðinu: „ég bít stundum á jaxlinn og bölva í hljóði.. en ég get ekkert gert“. 

Kona C sagði að hún legði ekki í vana sinn að velta sér upp úr vandamálum 

en kona B taldi uppeldi sitt hafa eitthver áhrif á viðhorf sín til eyrnasuðsins: „og 

náttlega kem með þann bakgrunn út í lífið að horfa svolítið framhjá eigin þörfum 

.. kannski er ég svona týpa að ég sætti mig of mikið og horfi framhjá því 

[suðinu]“. Hún sagðist ekki vilja líta á sig sem fórnarlamb og sagðist hafa unnið sig 

út úr ýmsum aðstæðum af sjálfsdáðum þó hún hafi hugsanlega átt að vera betur 

á verði gagnvart suðinu. Konur D og A2 töldu fólk bregðast mismunandi við 

eyrnasuði eftir eigin styrkleika og töldu sig hafa háan sársaukaþröskuld en kona 
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A2 lýsti sársaukaþröskuldi þannig: „það sem mér finnst vont það finnst öðrum 

ekki vont.. sársaukaþröskuldur er mishár hjá fólki“. 

 

7.6. Viðhorf þátttakenda 

Viðhorf þátttakenda einkennist af því að harka af sér og stjórna eyrnasuðinu 

fremur en að láta stjórnast af því. Þátttakendur vilja síður hugsa mikið um 

eyrnasuðið og gera lítið úr aðstæðum sínum í samanburði við aðstæður annarra. 

 

7.6.1. Forðast að hugsa um suðið 

Þátttakendur áttu það flestir sammerkt að vilja ekki einbeita sér um of að 

eyrnasuðinu eða eins og kona A lýsti því: „ég held að ég sé .. voða mikið að ýta 

þessum tilfinningum alltaf frá.. þetta er þarna  .. ég get ekkert við því gert.. og 

reyna svona að .. hugsa ekki um það“. Kona B sagðist mikið hafa velt fyrir sér 

ástæðunni að sínu suði en ekki hugsað mikið um þróun suðsins eða tilvist þess 

heldur forðast að hugsa um það: „ég hef ekki haft þörf og áhuga.. kannski bara 

verið hrædd við  að sökkva mér ekki of mikið ofan í þetta..kannski bara til að vera 

ekki heltekin af þessu“. Kona B2 sagðist hafa haldið dagbók í gegnum árin en taldi 

ólíklegt að hún hefði skrifað eitthvað um eyrnasuðið þar sem hún skrifaði 

sjaldnast eitthvað um sig og sína heilsu. Maður F var frábrugðinn hinum 

þátttakendum því hann kortlagði suðið sitt til að fylgjast með þróun þess og meta 

þá þætti sem höfðu áhrif á skynjun þess eins og hann sagði: „ég hélt dagbók 

samviskusamlega daglega .. mig langaði bara.. af því að það var sagt að það væri 

ekkert hægt að gera.. maður er svolítið þrjóskur“.  

 

7.6.2. Samanburður við aðra 

Kona B taldi það vera mikla reynslu að vera með eyrnasuð en sagðist jafnframt 

vita að það væri erfið reynsla fyrir marga: „maður hefur heyrt að fólk bara tapi 

glórunni sko og svo framvegis.. og ég..hef sosum alveg nóg að gera með að halda 

glórunni“. Kona C og maður F sögðust einnig hafa heyrt sögur af fólki sem ætti 

erfitt með að lifa með eyrnasuð eða eins og maður F sagði: „ég svona hef 
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nokkurn vegin getað lifað með þessu en maður hefur heyrt um marga sem hafa 

bara fyrirfarið sér út af.. sem er hægt að rekja óbeint í svona“.  

Þegar kona B bar veikindi barnsins síns saman við eigið eyrnasuð sagði 

hún: „það er svo stórt og það er svo nálægt mér .. þetta [suðið] er til dæmis bara 

algjör kökubiti miðað við það“. Konur A2 og B2 báru einnig veikindi barna sinna 

saman við eigið eyrnasuð eða aðra sem hafa það verr eins og kona A2 lýsti: „vera 

ekkert að væla út af svona smámálum..það er fullt af fólki sem hefur það miklu 

verra en maður sjálfur“. Almennt voru þátttakendur þakklátir fyrir að suðið væri 

ekki hærra og hefði ekki áhrif á afköst í vinnu. Kona B2 sagði: „þetta gæti verið 

miklu verra.. gleðjast yfir því sem maður þó hefur“. 

 

7.6.3. Lifa með eyrnasuð – sættast við aðstæður 

Einn þátttakandi (kona A) sagðist ekki hafa fundið sátt við eyrnasuðið en aðrir 

sögðust hafa fundið sátt eða leiðir til að lifa með því. Kona B taldi mjög mikilvægt 

að sættast við aðstæður og hélt því fram að það væri gagnlegt að finna 

hugsanlega orsök eyrnasuðsins til að sættast betur við það. Kona D taldi umfang 

suðs hafa áhrif á getu fólks til að sættast við aðstæður og að það væri auðveldara 

að sætta sig við lægra suð en hærra. Hún sagðist nota æðruleysi til að sættast við 

eigið suð en kona E sagðist hafa orðið að finna sátt því að það hefði verið of sárt 

að lifa við þá vanlíðan sem fylgdi suðinu. Hún taldi sig hafa fundið sátt sex 

mánuðum eftir að hún gerði sér grein fyrir því að engin lausn væri til við 

eyrnasuði. Maður F sagist hafa tekið ákvörðun um að lifa með eyrnasuðinu:  

ég ætla bara að láta þetta virka.. ég fer þá bara út 

í bíl og keyri hérna eitthvað út í hraun og öskra ef 

ég verð eitthvað pirraður og kem svo brosandi 

heim.. maður lifir bara einu sinni og á að reyna að 

njóta þess 

Kona B2 sagðist reyna að nota aðferð Pollýönnu til að sætta sig við suðið. Hún 

taldi sig hafa fundið sátt en sagðist ekki hafa vanist eyrnasuðinu því það væri 

mjög þreytandi og leiðinlegt.  
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8. Samantekt og umræða 

Í þessum hluta eru niðurstöður dregnar saman út frá rannsóknarspurningunni og 

undirspurningum. Settar eru fram ábendingar og tillögur en fjallað um styrkleika 

og veikleika rannsóknarinnar í lokaorðum. 

 

8.1. Samanburður við erlendar rannsóknir 

Hér á landi er áætlað að þrjátíu þúsund manns hafi reynslu af eyrnasuði. Að 

framan er greint frá því að hvorki meðferðarstofnun eða móttökustöð er 

starfrækt fyrir fólk með eyrnasuð á Íslandi. Íslenskir fagaðilar virðast nota 

erlendar rannsóknir til að afla sér þekkingar um eyrnasuð þar sem ekki eru til 

íslenskar rannsóknir um eyrnasuð. Þátttakendur lýsa ólíku viðmóti lækna og segja 

mismunandi úrræði vera í boði. Reynsla þátttakenda af samskiptum við lækna 

gefur til kynna að það sé takmörkuð þekking á fyrirbærinu hér á landi og að 

þekking lækna á tiltækum úrræðum sé mismunandi.  

 Reynsla þátttakenda er lík þeim veruleika sem erlendar rannsóknir draga 

fram með stöku frávikum og má segja að í heildina litið megi yfirfæra þekkingu 

erlendra rannsókna yfir á íslenskan veruleika. Það sem einkennir þátttakendur í 

rannsókninni er afstaða þeirra til þess að leita sér aðstoðar. Þeir vilja lítið sem 

ekkert ræða eyrnasuð sitt né sækjast eftir sálfélagslegum stuðningi vegna þess. 

Þátttakendur lýsa yfir að eyrnasuðið hafi ekki bein áhrif á lífsgæði þeirra en telja 

það þó hafa áhrif á daglegt líf. Niðurstöður benda til þess að eyrnasuðið hafi áhrif 

á daglegt líf þátttakenda þannig að það skerði lífsgæði þeirra að einhverju leyti. 

Nokkuð ber á samanburði þátttakenda við annað fólk með aðra samfélagslega 

viðurkennda sjúkdóma eða hærra eyrnasuð. Draga má þá ályktun vegna 

ofangreindra þátta, að aukin samfélagsleg umræða geti stutt við fólk með 

eyrnasuð og það fengið viðurkenningu á þeim erfiðleikum sem geta fylgt því að 

lifa með það. 

 Hér á eftir verður leitast við að tengja saman niðurstöður þessarar 

rannsóknar við niðurstöður erlendra rannsókna.  
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8.1.1. Lýsing og þróun eyrnasuðs 

Allir þátttakendur lýsa því yfir að vera með stöðugt eyrnasuð sem er sambærilegt 

við erlendar rannsóknir en 91% einstaklinga í gagnasafni frá The Oregon Tinnitus 

Data Archive telja eyrnasuð sitt vera stöðugt (Henry o.fl., 2005). Huglægt mat 

þátttakenda á skynjun suðsins er í flestum tilfellum í kringum fimm (á skala 1-10) 

eða yfir fimm en einungis einn þátttakandi telur það vera undir fimm. Að mati 

rannsakanda er huglægt mat þátttakenda ólíkt, sem dæmi skilgreinir einn 

þátttakandi suðið á skala fimm en segist heyra suðið meðan hann er í samræðum 

við annað fólk. Það vekur athygli rannsakanda þar sem tveir aðrir þátttakendur 

segjast einnig heyra suðið meðan á samræðum stendur en staðsetja það mun 

hærra á skalanum 1-10. Erlendar rannsóknir sýna að meginþorri einstaklinga 

staðsetur suð sitt hærra en fimm á ofangreindum skala og eru niðurstöður 

rannsóknarinnar því í samræmi við erlendar rannsóknir (Henry o.fl., 2005).  

Erlendum rannsóknum ber ekki saman um þróun eyrnasuðs yfir tíma en 

fjórir þátttakendur telja suðið vera að ágerast yfir tíma. Þeir sem segja suðið vera 

að hækka telja áreitið vera meira í kjölfarið en nokkrar erlendar rannsóknir sýna 

að vegna aðlögunar einstaklinga dregur úr áreiti frá eyrnasuði eftir því sem 

tíminn líður (Davis og Rafaie, 2000; Sanchez og Stephens, 2000). Þegar hefur 

komið fram að um 40% einstaklinga með eyrnasuð geta ekki greint orsök þess 

(Meikle og Griest, 1989). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrír þátttakendur 

geta ekki greint hugsanlega orsök eyrnasuðsins. Þátttakendur telja streitu og 

truflanir í innra eyra hugsanlega hafa áhrif en einnig nefna þeir höfuðhögg og 

hávaða sem möguleg ástæðu. Erlendar rannsóknir sýna þó nokkra fylgni á milli 

heyrnarskerðingar og eyrnasuðs en einungis tveir þátttakendur greina frá því að 

vera með skerta heyrn. Annar þeirra telur að rekja megi suðið til skerðingarinnar 

en hinn tilgreinir ekki samband þar á milli. Fjórir þátttakendur telja aðra 

fjölskyldumeðlimi vera með eyrnasuð og má þess vegna velta því upp hvort rekja 

megi upphaf eyrnasuðs til líffræðilegra þátta sem erfast manna á milli fremur en 

annarra þátta s.s. álags- og umhverfisþátta.  

 Rannsóknir sýna að streita getur haft áhrif á skynjun og umfang eyrnasuðs 

(Heinecke o.fl., 2008; Hébert og Lupien, 2009) en einungis einn þátttakandi telur 

streitu hafa bein áhrif á skynjun þess. Tveir þátttakendur eru vissir um að streita 
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hafi engin áhrif á skynjun eyrnasuðsins og er reynsla þeirra því ekki í samræmi við 

erlendar rannsóknir. Einn þátttakandi segir umhverfisþætti hafa áhrif á skynjun 

eyrnasuðsins en hlutverkaskipan og heimilisaðstæður hafa breyst sem gerir það 

að verkum að athyglin beinist meira að suðinu. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Davis og Rafaie (2000) en þeir telja félagsstöðu og atvinnuhætti geta 

haft áhrif á skynjun eyrnasuðs. Tveir þátttakendur telja eigin sársaukaþröskuld 

hafa áhrif á skynjun og umfang eyrnasuðs sem er í samræmi við niðurstöður 

Erlandsson (2000) í rannsóknum hans um áhrif persónuþátta á skynjun 

eyrnasuðs. Þrír þátttakendur lýsa langvarandi streitu og áfallasögu en einn 

þátttakandi ræðir um einkenni þunglyndis. 

 

8.1.2. Viðbrögð þátttakenda 

Viðbrögð þátttakenda við eyrnasuði voru ólík og má draga þá ályktun að 

meðaltími suðs í árum kunni að hafa áhrif á viðbrögð þeirra. Þeir þátttakendur 

sem hafa verið með eyrnasuð í tíu ár eða meira telja sig ekki hafa orðið fyrir áfalli 

við upphaf suðsins. Hugsanlega er minnið að bregðast þeim þátttakendum eða 

hugarfar þeirra er annað en hinna þátttakendanna. Fjórir þátttakendur segjast 

hafa upplifað einhvers konar áfall við tilkomu suðsins en einn þátttakandi segist 

upplifa meira áfall nú heldur en í upphafi þar sem suðið hefur ágerst. 

Sjö þátttakendur eiga sammerkt að vilja hugsa sem minnst um tilvist 

eyrnasuðsins og forðast meðvitaðar hugsanir um það. Fram hefur komið að 

sífelldar hugsanir og áhyggjur af eyrnasuði geta valdið kvíða og þunglyndi 

(Anderson, 2002; Reynolds o.fl., 2004). Það má velta því upp hvort þátttakendur 

forðast meðvitaðar hugsanir um suðið af ótta við framtíðina eða vegna þeirra 

staðreyndar að þeir þurfa að lifa með suðinu. Erlendar rannsóknir sýna að 

eyrnasuð hefur áhrif á andlega líðan í 30% tilfella (Sanchez og Stephens, 2000). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fjórir þátttakendur óttast það að suðið 

hækki í framtíðinni og telja sig ekki þola meira áreiti. Tveir þátttakendur ræða um 

ótta sinn við að missa heyrn og er það í samræmi við niðurstöður Stouffer og 

Tyler (1990) um ótta við undirliggjandi sjúkdóma.  
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Þær konur sem eiga langveik börn og lýsa langvarandi streitu eiga það 

sammerkt að telja eyrnasuðið til minni háttar kvilla í samanburði við veikindi 

barna sinna og nánustu fjölskyldumeðlima. Það má velta því upp hvort gildi 

samfélagsins, þar sem dyggð er fólgin í því að harka af sér, komi í veg fyrir að þær 

viðurkenni þau áhrif sem suðið hefur á líf þeirra og valdi því að þær sniðgangi 

frekar eigin þarfir.  

 

8.1.3. Lífsgæði þátttakenda 

Einungis tveir þátttakendur telja eyrnasuðið hafa veruleg áhrif á daglegt líf sitt en 

aðrir telja það ekki trufla sig það mikið. Allir þátttakendur sinna vinnu sinni eða 

námi þrátt fyrir eyrnasuðið. Má því draga þá ályktun að þátttakendurnir tilheyra 

ekki þeim hóp sem býr við verulega skert lífsgæði en niðurstöður Bartels o.fl. 

(2008) sýna að 1-5% þeirra með eyrnasuð búa við verulega skert lífsgæði. Hins 

vegar sýna niðurstöður rannsóknarinnar að eyrnasuð hefur einhver áhrif á 

athafnir allra þátttakenda. Fjórir þátttakendur segja suðið hafa áhrif á félagslega 

virkni sína og fimm þátttakendur telja suðið auka á andlega og líkamlega þreytu. 

Allir þátttakendur segjast eiga erfitt með slökun og hvíld vegna óhljóða í höfði og 

segja það lýjandi að lifa með eyrnasuði og telja það hafa einhver áhrif á lundina. 

Segja má að reynsla þátttakenda sé í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna 

að eyrnasuð skerðir lífsgæði fólks þannig að einstaklingar njóta ekki kyrrðar 

vegna óhljóða (Henry, o.fl., 2005) og það dragi úr getu einstaklinga til að takast á 

við daglegt álag (Bartels o.fl., 2008). 

Það vekur athygli að eyrnasuðið hefur lítil áhrif á svefn þátttakenda en 

erlendar rannsóknir sýna að svefnörðugleikar er eitt af algengustu vandamálum í 

kjölfar eyrnasuðs (Tyler o.fl., 2008). Sex þátttakendur sofna án vandræða á 

kvöldin en þrír þeirra segjast vakna upp á nóttunni og eiga þá erfitt með að sofna 

aftur vegna óhljóða. Reynsla þátttakenda er önnur en erlendar rannsóknir sýna 

og kemur fram ákveðið misræmi í því að svo margir þátttakendur sofni án 

vandræða þar sem greina má af ummælum þeirra að skynjun suðsins er meiri í 

kringum svefntímann. Hér má aftur draga þá ályktun að huglægt mat 
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þátttakenda á skynjun suðsins sé ólíkt þar sem allir eiga auðvelt með svefn þrátt 

fyrir að gefa hljóðinu ákveðið hátt vægi á skala 1-10. 

Þrír þátttakendur segjast vera viðkvæmir fyrir ákveðnum hljóðafbrigðum 

og miklum hávaða en fjórir þátttakendur greina frá því að eiga erfitt með 

samskipti í mannmergð eða háværu umhverfi. Þessar niðurstöður eru nokkuð 

áhugaverðar vegna misræmis þar sem rannsókn Sanchez og Stephens (2000) 

sýnir að fólk kvartar hvað síst undan aðstæðubundnum þáttum líkt og 

þátttakendur lýsa.  

 

8.1.4. Þjónusta og úrræði í boði 

Sjö af átta þátttakendum hafa leitað til háls-, nef og eyrnalæknis (HNE læknis) 

vegna eyrnasuðsins sem er markvert, því erlendar rannsóknir sýna að 80% 

einstaklinga með eyrnasuð leita sér ekki aðstoðar (Henry o.fl., 2005). Þar að auki 

hafa fimm þátttakendur fengið álit tveggja HNE lækna á ástandi sínu og óskað 

eftir upplýsingum og úrræðum.  

Allir þátttakendur segja lækna taka sig trúanlega sem er athyglivert þar 

sem þátttakendur nefna líka að þeim finnist vanþekking lækna á eyrnasuði 

áberandi. Þrír þátttakendur lýsa því að í upphafi hafi læknar gert lítið úr vanda 

þeirra. Allir þátttakendur hafa farið í heyrnarmælingu og hafa tveir þátttakendur 

fengið suð sitt staðfest af lækni út frá tíðnibili. Það kemur ekki á óvart miðað við 

smæð landsins að fjórir þátttakendur hafa verið hjá sama HNE lækni en þeir 

þátttakendur lýstu ekki sömu meðhöndlun vegna eyrnasuðsins. Hugsanlega hefur 

breytileiki þátttakenda eitthvað með mismunandi úrræði að gera. 

Þrír þátttakendur hafa fengið einhvers konar meðferð þar sem læknir 

reyndi ýmis úrræði s.s. deyfisprautur, blóðörvandi töflur, steratöflur og 

þrýstikútsmeðferð til að draga úr einkennum eyrnasuðsins. Þær erlendu 

rannsóknir sem lýst er í fyrri hluta fjalla hvorki um deyfisprautur né 

þrýstikútsmeðferð en taka skal fram að þessi úrræði hafa ekki borið árangur að 

mati þátttakenda. Einn þátttakandi segir þunglyndislyf hafa hjálpað sér að þola 

áreiti vegna suðsins þó það hafi ekki dregið úr einkennum þess en það er 

sambærilegt við erlendar rannsóknir sem sýna að þeir aðilar sem eru með 
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þunglyndi og eyrnasuð finna fyrir létti gagnvart eyrnasuði með notkun 

þunglyndislyfja (Folmer o.fl., 1999; Dobie, 1999; Erlandsson o.fl., 1991). 

Fimm þátttakendur lýsa óánægju með þjónustu hjá HNE læknum en álíka 

óánægja hefur einnig komið fram í erlendum rannsóknum og því hafa Davis og 

Rafaie (2000) bent á mikilvægi upplýsingagjafar. Þátttakendur vilja fá meiri 

upplýsingar um eðli eyrnasuðs og vitneskju um nýjustu rannsóknir erlendis og 

hugsanleg úrræði. Einn þátttakandi telur mikilvægt að bjóða upp á áfallahjálp 

fyrir fólk með eyrnasuð en hefur ekki skoðun á því hvenær sé heppilegt að bjóða 

hana þar sem sumir eiga erfitt með að tjá sig um eyrnasuðið.  

Það vekur athygli hve fáir þátttakendur vilja ræða eyrnasuð sitt við aðra í 

samanburði við erlendar rannsóknir. Fjórir þátttakendur segjast ekki hafa þörf 

fyrir að ræða eyrnasuð sitt við aðra en tveir ræða um kosti þess að tala við annað 

fólk með eyrnasuð og bera saman reynslu og úrræði. Einnig vekur athygli að 

enginn þátttakandi telur sig hafa þörf fyrir stuðnings- eða sjálfshjálparhópa þrátt 

fyrir ábendingar um slíka þjónustu. Tveir þátttakendur telja mikilvægt að bjóða 

slíka þjónustu þó þeir telja sig ekki þurfa hennar með. Því má velta upp hvort 

áhugaleysi gagnvart stuðningshópum tengist lítilli almennri umræðu um 

eyrnasuð hér á landi því sjálfshjálparhópar og samtök eru starfrækt víða um heim 

með góðum árangri (Reich, 2000).  

  

8.2. Ábendingar til úrbóta 

Niðurstöður rannsóknar benda á þörfina til að upplýsa íslenskt samfélag betur 

um eyrnasuð en þær skýra ekki frá því hvernig skal upplýsa fólk um eyrnasuð eða 

hvernig þjónustu skuli vera háttað. Út frá notenda sjónarhorni ættu aðilar með 

eyrnasuð að hafa mikið um það að segja hvernig þjónusta er og verður í boði. 

Með stofnun einhvers konar samtaka mætti auka áhrifamátt einstaklinga með 

eyrnasuð. Sem hópur gætu einstaklingar með eyrnasuð komið upplýsingum um 

eyrnasuð á framfæri og samstaða gæti orðið til þess að vekja athygli yfirvalda og 

annarra á þessum málaflokki og móta úrræði. 
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8.2.1. Samfélagsvinna 

Í einfaldri lýsingu telst samfélagsvinna vera það ferli að hjálpa einstaklingum að 

bæta eigið samfélag með sameiginlegum aðgerðum (Twelvetrees, 2002). 

Samfélagsvinna snýst mikið um það að færa vald til hinna valdalausu með því að 

beita valdeflingu (e. empowerment). Valdefling felur í sér að stuðla að virkni 

einstaklinga, hópa og samfélaga til að hafa áhrif á eigið líf, ná settum markmiðum 

og bæta lífsgæði (Neville, 2004). Eitt af hlutverkum félagsráðgjafa er að fylgjast 

með þróun samfélagsins og styðja við jaðarhópa sem hafa verið beittir misrétti 

(Farley, Smith og Boyle, 2006; Thompson, 2009). Markmið félagsráðgjafarinnar er 

að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar, vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti (Farley o.fl., 2006).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að mikilvægt sé að vekja 

athygli á eyrnasuði til að stuðla að vitundarvakningu og mögulegum framförum í 

þjónustu og meðferð hér á landi. Segja má að einstaklingar með eyrnasuð séu 

jaðarhópur í íslensku samfélagi þar sem lítil áhersla er lögð á fræðslu og meðferð 

fyrir þá. Heyrnarhjálp, félag heyrnarskertra, er hagsmuna- og baráttufélag fyrir 

heyrnarskerta, einstaklinga með eyrnasuð og einstaklinga með Méniere 

sjúkdóminn. Félagið leggur áherslu á fræðslu og kynningu á þörfum 

heyrnarskertra og hefur síðustu ár reynt að vekja athygli á eyrnasuði með 

ráðstefnum og blaðagreinum (Málfríður Gunnarsdóttir, 2007). Því má velta upp 

hvort einstaklingar með eyrnasuð og eðlilega heyrn telji sig tilheyra samtökum 

Heyrnarhjálpar og þar með hvort þörf sé á að stofna samtök eða hóp áhugafólks 

einungis fyrir fólk með eyrnasuð líkt og eru starfrækt víða um heim. Í 

Bandaríkjunum hafa slík samtök verið starfrækt (American Tinnitus Association, 

[ATA]) frá 1971. Samtökin styðja rannsóknir sem eiga að stuðla að því að draga úr 

umfangi eyrnasuðs auk þess að fræða almenning og heilbrigðisstarfsfólk um eðli 

eyrnasuðs og styðja við einstaklinga (Reich, 2000).  

Davis og Rafaie (2000) benda á að upplýsa þurfi almenning um eyrnasuð 

og einkenni þess til að ná til fleiri einstaklinga sem haldnir eru eyrnasuði en leita 

sér ekki hjálpar. Að sama skapi þurfi að upplýsa þá sem eru með eyrnasuð um 

mögulegar orsakir, hugsanlega framþróun og raunhæfa mynd af ástandinu.  

Þátttakendur í rannsókninni hafa lýst þörf fyrir betri upplýsingar um eðli 
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eyrnasuðs sem og mögulega þjónustu en telja sig hafa litla þörf fyrir 

stuðningshópa. Hugsanlega verður þörf fyrir stuðningshópa í kjölfar frekari 

umræðu og meiri þekkingar á eyrnasuði hér á landi. Ef samtök yrðu stofnuð hér á 

landi í líkingu við ATA gæti hlutverk félagsráðgjafa innan slíkra samtaka, auk þess 

að sinna fræðslu, ráðgjöf og stuðningshópum, verið að berjast fyrir rétti 

einstaklinga með eyrnasuð. Í mörgum löndum viðurkenna tryggingar ekki 

eyrnasuð sem alvarlegt ástand og bjóða ekki bætur eða endurhæfingu vegna 

eyrnasuðs. Í Svíþjóð og Bretlandi hafa tryggingar viðurkennt alvarleika eyrnasuðs 

og greitt bætur þess vegna en margar rannsóknir hafa sýnt að eyrnasuð hefur að 

jafnaði meiri áhrif á daglegt líf einstaklinga heldur en heyrnarskerðing (Mrena, 

Ylikoski, Mäkitie, Privola og Ylikoski, 2007).  

 

8.2.2. Teymisvinna og áfallahjálp 

Að framan er greint frá því að ekki er starfandi móttökustöð fyrir einstaklinga 

með eyrnasuð og aðstandendur þeirra. Áætlað er að rúmlega tíu prósent 

þjóðarinnar geti verið með einkenni eyrnasuðs. Miðað við þann fjölda má halda 

því fram að þörf sé á móttökustöð þar sem teymi sérfræðinga sér um greiningu 

og meðferð við eyrnasuði. Í verkefninu hefur verið skýrt frá mikilvægi þess að 

greina eyrnasuð og meta hugsanlegar orsakir og þróun. Þátttakendur segja lækna 

lítið spyrja út í aðstæður og andlega líðan en að mati  ýmissa fræðimanna 

(Erlandsson, 2000; Wilson og Henry, 2000; Folmer o.fl., 2004) er mikilvægt að 

horfa heildrænt á aðstæður einstaklinga með eyrnasuð.  

Við vinnu þessa verkefnis hafa vaknað hjá rannsakanda hugmyndir um að 

setja fram drög að heildstæðu mats- og greiningarferli. Hér verður sett fram þess 

háttar mat og má hugsa það sem vinnutæki fyrir teymi sérfræðinga þar sem við 

á. Drögin eru unnin út frá tillögum nokkurra fræðimanna um stöðluð vinnubrögð 

við mat og greiningu á eyrnasuði. Ef miðað er við gagnrýni ofangreindra 

fræðimanna á mati og greiningu eyrnasuðs má ætla að heildstætt mats- og 

greiningarferli geti byggt á almennri upplýsingagjöf og líkamlegum rannsóknum 

(sjá mynd 7). Þetta er fyrst og fremst tillaga eða hugmynd sem gæti leitt til 

staðlaðra vinnubragða við greiningu og mat á eyrnasuði. 
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Mynd 7. Drög að heildstæðu mats- og greiningarferli 

 

Drög að heildstæðu mats- og greiningarferli 

 

Almenn upplýsingaöflun 

1. Um eyrnasuðið  

Markmiðið er að meta þróun suðsins og fá nákvæma lýsingu á því (Wilson og Henry, 2000). 

Meta skal upptök eyrnasuðsins og kanna hvort áfall, streita  eða aðrar ástæður ollu suðinu 

(Folmer, o.fl., 2004: Erlandsson, 2000). Spyrja skal út í nákvæma lýsingu á hljóðinu, er suðið 

stöðugt eða slitrótt? Hástemmt eða lágstemmt? Einhliða eða tvíhliða? Taktfast eða jafnt? 

(Folmer o.fl., 2004: Wilson og Henry, 2000). Meta skal hvort og hvenær einstaklingur finnur 

fyrir létti eða minni skynjun á hljóði (Folmer o.fl., 2004: Wilson og Henry, 2000) og meta 

líkamleg og hugræn viðbrögð einstaklinga við suðinu (Wilson og Henry, 2000).  

 

2. Um heilbrigði 

Meta skal heyrn einstaklinga og kanna hvort einhver heyrnarskerðing hafi átt sér stað. Spyrja 

skal út í reynslu fjölskyldumeðlima af eyrnasuði og skrá sögu um almennt heilbrigði (Folmer 

o.fl., 2004). Skoða þarf sérstaklega einkenni sem geta ýtt undir eyrnasuð  og meta andlega 

heilsu og persónuþætti (Erlandsson, 2000). Gott er að spyrja einstaklinga út í þunglyndi, 

kvíða, svefnröskun, áráttu- og þráhyggjuhegðun eða geðveiki (Folmer o.fl., 2004). Spyrja skal 

út í lyfjanotkun og mataræði. Ákveðin lyf geta ýtt undir eyrnasuð s.s. sýklalyf og aspirin og 

eins getur neysla ákveðinna matvæla s.s. kaffis og áfengis ýtt undir eyrnasuð (Folmer o.fl., 

2004). 

 

3. Um sálfélagslegar aðstæður 

Mikilvægt er að spyrja út í félagslega stöðu einstaklings s.s. hvort hann er í hjónabandi, spyrja 

út í húsnæði og atvinnu (Folmer o.fl., 2004: Wilson og Henry, 2000). Skoða skal fyrri reynslu 

sem hefur mögulega ýtt undir ótta í lífi einstaklinga áður en eyrnasuðið kom til sögunar 

(Erlandsson, 2000) ásamt því að greina ytri álagsþætti til að meta umfang eyrnasuðsins og 

hvort ytri álagsþættir auki viðbrögð við suðinu (Wilson og Henry, 2000). 

 

Líkamlegar rannsóknir eftir mati hverju sinni 

Mikilvægt er að skoða eyru einstaklinga og meta umfang mergjar í eyrum eða mögulegar sýkingar. 

Rannsaka skal taugakerfið og mæla heyrn auk þess að meta talanda og þol einstaklinga við hávaða. 

Sneiðmyndataka getur verið gagnleg ef grunur er um óeðlilega starfsemi heilans eða áverka á heila 

(Folmer o.fl., 2004) sem og þrýstimælingar og heilastofnsmælingar (Ingibjörg Hinrikdsdóttir, e.d.). Að 

mati Wilsons og Henry (2000) er mikilvægt að slá engu föstu í matsferlinu heldur taka tillit til allra 

þátta. Hugsanlega leiðir saga einstaklingsins af sér fleiri rannsóknir eða próf sem gagnlegt er að taka til 

að meta aðstæður rétt (Folmer o.fl., 2004). 
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Rannsóknir sýna að læknar líta fyrst og fremst á einstaklinga og þá sjúkdóma sem 

hrjá þá en félagsráðgjafar líta fremur á einstaklinga í samspili við umhverfið 

(Bethune og Finn, 1990) með því að beita heildarsýn og kerfisnálgun (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006). Heildarsýn felur í sér að sjá einstakling í sínu félagslega 

umhverfi sem nær til líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta (Vigdís Jónsdóttir, 

2006). Talið er að samvinna lækna og félagsráðgjafa innan heilbrigðisþjónustu sé 

árangursrík á marga vegu þar sem hún auðveldi upplýsingaöflun og ýti undir 

fjölbreyttari úrræði og bjargir innan samfélaga (Bethune og Finn, 1990). 

Félagsráðgjafar hafa þekkingu til að vinna með hópa jafnt sem einstaklinga en 

þurfa að mati Brynju Óskarsdóttur (2006) að kynna sér líffræðilega þætti 

sjúkdóma s.s. eyrnasuðs til að hjálpa þeim sem sjúkir eru að takast á við 

breytingar. 

Einn þátttakandi í rannsókninni telur mikilvægt að bjóða upp á áfallahjálp 

en algengt er að eyrnasuð sé langtíma ástand. Cullberg (1978) skilgreinir kreppu 

sem ástand þar sem fyrri reynsla og viðbrögð nægja ekki til að ná tökum á nýjum 

kringumstæðum. Í þeim skilningi má halda því fram að kreppuástand ríki hjá 

einstaklingum sem greinast með eyrnasuð. Kreppan felst í því að lifa við breytileg 

lífsgæði, jafnvel það sem eftir er ævinnar og hugsanlegum breytingum á 

daglegum athöfnum. Veikindi og viðvarandi ástand líkt og eyrnasuð hafa í för 

með sér verulegar breytingar í lífi einstaklinga og fjölskyldna þeirra þar sem 

hlutverkaskipan getur riðlast og endurskipuleggja þarf hið daglega líf (Vigdís 

Jónsdóttir, 2006). Í eigindlegri rannsókn frá 1993 (Edgren-Sundin, 1993) kemur 

fram að einstaklingar með eyrnasuð syrgja að heyra ekki þögnina lengur sem er í 

samræmi við ummæli þátttakenda í þessari rannsókn.  
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9. Lokaorð og niðurlag 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa allítarlega mynd af reynslu og upplifun 

þátttakenda af því að lifa með eyrnasuð hér á landi. Reynsla þátttakenda er lík 

þeim veruleika sem erlendar rannsóknir draga fram með stöku frávikum og má 

því segja að í heildina litið virðist mega yfirfæra þekkingu erlendra rannsókna yfir 

á íslenskan veruleika. Það sem einkennir þátttakendur í rannsókninni er afstaða 

þeirra til þess að leita sér aðstoðar. Allir nema einn hafa leitað til háls-, nef og 

eyrnalækna en hafa lítið sótt í andlegan stuðning vegna eyrnasuðsins. Að sama 

skapi hafa þátttakendur leitað í mismiklum mæli að öðrum meðferðarúrræðum. 

Þátttakendur eru um leið óánægðir með þá þjónustu sem er í boði en þeir segjast 

jafnframt ekki vilja nýta sér stuðningsúrræði. Hugsanlega hefur afstaða þeirra 

markast af reynslu þeirra af áhugaleysi annarra t.d. lækna eða ákvörðunar þeirra 

að ætla sér lifa með eyrnasuð en þátttakendur eiga það sammerkt að vilja lítið 

hugsa um eða ræða ástand sitt. Einnig má einnig nefna sálræn viðbrögð 

einstaklinga sem hugsanlegan skýringarþátt en sálræn viðbrögð geta valdið 

sjálfsásökunum, skömm og hjálparleysi sem getur haft áhrif á afstöðu þeirra til að 

nýta sér þjónustu. 

Rannsóknarspurningum, sem lagt var af stað með, hefur verið svarað 

ásamt því að tengja sýn og reynslu þátttakenda við niðurstöður erlendra 

rannsókna. Rannsakandi hefur á grunni upplýsinga frá þátttakendum og 

rannsókna, sett fram ábendingar að úrbótum í samræmi við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Rannsakandi leggur til að stofnuð verði hagsmunasamtök með 

það markmið að auka þekkingu á eyrnasuði í íslensku samfélagi og veita fólki 

með eyrnasuð og fjölskyldum þeirra stuðning og ráðgjöf. Einnig eru settar fram 

ábendingar um að koma á fót móttökumiðstöð fyrir einstaklinga með eyrnasuð 

þar sem teymi sérfræðinga vinnur. Æskilegt er að þar verði byggt á heildstæðu 

mats- og greiningarferli þar sem ólíkar fagstéttir koma að og skapi grundvöll fyrir 

einstaklingsmiðað úrræði eða meðferð.  
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9.1. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

9.1.1. Styrkleikar 

Verkefnið er, svo vitað sé, hið fyrsta sinnar tegundar og getur þjónað hlutverki 

upplýsingarits um eyrnasuð á íslensku þar sem byggt er á erlendum rannsóknum 

og reynslu þátttakenda. Verkefnið dregur fram mikilvægi þess að rannsaka 

eyrnasuð í íslensku samfélagi. Þátttakendur lýstu yfir mikilli ánægju með það 

framtak að efna til rannsóknar á eyrnasuði. 

Rannsakandi hefur leitast við að tryggja réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar. Innra réttmæti rannsóknarinnar var aukið með því að láta 

þátttakendur lesa yfir niðurstöður og staðfesta skilning rannsakanda á ummælum 

þeirra. Ytra réttmæti rannsóknarinnar var treyst með því að láta fjóra aðra aðila 

með eyrnasuð lesa yfir niðurstöður og bera saman reynslu sína við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Yfirlestur þessa fjögurra aðila á niðurstöðum eykur enn fremur 

áreiðanleika rannsóknar.  

 

9.1.2. Veikleikar  

Erfiðara reyndist að fá viðmælendur en upphaflega var gert ráð fyrir en það ætti 

þó ekki að koma á óvart því engin samtök eru starfandi með félagaskrá eða 

upplýsingum um fólk með eyrnasuð. Margir þátttakendur vissu af öðrum 

einstaklingum með eyrnasuð en þátttakendur þekktu misvel til þeirra svo erfitt 

reyndist að fá upplýsingar um vilja þeirra til þátttöku.  

Það reyndist erfitt að fá karlmenn til að taka þátt í rannsókninni en ætla 

má að það sé í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að karlmenn eiga erfiðara 

en konur með að ræða tilfinningar sínar og leiða eyrnasuð frekar hjá sér 

(Erlandsson, 2000). Einungis einn karlmaður tók þátt í rannsókninni og því var 

ekki tilefni til að bera saman upplifun kynjanna á eyrnasuði. Það hefði verið 

áhugavert þar sem rannsóknir sýna að konur kvarta frekar undan áreiti af 

eyrnasuði. 

Þátttakendur í rannsókninni hafa verið með eyrnasuð í meira en tvö ár og 

því má leiða að því líkur að einungis hafi verið rætt við þá aðila sem hafa verið 

tilbúnir til að ræða eyrnasuð sitt eða náð einhvers konar sátt við ástand sitt. 
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Þetta kann að gefa vísbendingu um að úrtakið hafi verið skekkt. Það hefði verið 

gagnlegt að fá sýn þeirra einstaklinga sem hafa nýlega fengið eyrnasuð og bera 

saman upplifun þeirra við upplifun þeirra sem hafa verið með eyrnasuð í tvö ár 

eða meira.  

 Það má telja sem annmarka á framkvæmd rannsóknarinnar að 

rannsakandi las fræðilegar greinar um eyrnasuð áður en gagnaöflun hófst. 

Þekking rannsakanda á eyrnasuði fyrir gagnaöflun gerði það að verkum að 

viðtalsvísir kann að hafa verið leiðandi fyrir þemu rannsóknarinnar. Hugsanlega 

hefði mátt koma í veg fyrir það með því að afla gagna fyrst en að mati 

rannsakanda er óvíst hvort það hefði breytt niðurstöðunum að neinu ráði þar 

sem þátttakendur lýstu reynslu sinni almennt í samfelldu máli án þess að 

rannsakandi þyrfti að spyrja mikið út í hana. Ennfremur má telja stöðu 

rannsakanda sem annmarka. 

 Sú staðreynd að rannsakandi er með reynslu af eyrnasuði kann að hafa 

áhrif á úrvinnslu viðtala. Það liggur fyrir að reynslan var kveikjan að verkefninu. 

Hins vegar hefur verið leitast við að draga úr þessum veikleika og áhrifum 

rannsakanda með því að viðhafa sérstaka aðgerð til að auka réttmæti 

rannsóknar. 

 

9.2. Tillögur að frekari rannsóknum 

Algengt er að rannsóknir skili fleiri spurningum en svörum og er þessi rannsókn 

þar engin undantekning. Rannsóknin veitir ákveðna grunnþekkingu á högum og 

reynslu þátttakenda en skapar jafnframt forsendur til að rannsaka efnið frekar. 

Komið hafa fram áhugaverðir þættir við vinnslu verkefnis og hér eru settar fram 

tillögur að áhugaverðu rannsóknarefni svo sem að:  

 

 skoða stærri hóp af fólki með eyrnasuð og kortleggja reynslu þess betur til 

að þróa megi þjónustu við hæfi.  

 halda úti langtímarannsókn á líðan fólks með eyrnasuð og meta þróun 

eyrnasuðs og áhrif þess á daglegt líf. 
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 meta upplifun þeirra sem hafa verið með eyrnasuð skemur en sex mánuði 

til að bera saman við upplifun þeirra sem hafa verið það til lengri tíma. 

 bera saman upplifun karla og kvenna. 

 kanna hugarfar fólks með eyrnasuð til stuðningshópa, hvað veldur að 

þátttakendur vilja síður nýta sér þjónustu stuðningshópa. 

 rannsaka nánar tengsl eyrnasuðs við erfðafræðilega þætti. 

 kortleggja reynslu og úrræði þar sem árangur er til staðar. 

 

Það er von rannsakanda að verkefnið verði kveikja að frekari rannsóknum og að 

fleiri láti sig málefni fólks með eyrnasuð varða.  
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Fylgiskjal 1: Tilkynning til persónuverndar 
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Fylgiskjal 2: Kynningarbréf 

  

Rannsókn um reynslu, upplifun og lífsgæði einstaklinga með eyrnasuð (e. tinnitus). 

 

Rannsakandi: Margrét Ófeigsdóttir framhaldsnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, MA nám til 

starfsréttinda, margrof@hi.is, sími: 891-9248. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Halldór Sigurður Guðmundsson, lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, 

halldorg@hi.is. 

 

Rannsóknin snýr að einstaklingum með eyrnasuð og byggir á opnum viðtölum. Eyrnasuð er í flestum 

tilfellum skynjun á hljóði í eyrum eða höfði einstaklinga sem á sér ekki skýringu í umhverfi 

einstaklinganna. Hljóðið getur verið ýmis konar hringihljóð, suð, hvæs og hátíðnihljóð svo eitthvað sé 

nefnt. Miðað er við að þátttakendur upplifi eyrnasuð lengur en 5 mínútur í senn oftar en einu sinni í 

viku. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu, upplifun og lífsgæði einstaklinga sem hafa 

persónulega reynslu af eyrnasuði. Í því felst að skoða líðan og aðstæður einstaklinga og meta hvort 

eyrnasuð hafi áhrif á lífsgæði þeirra. Lífsgæði er hugtak sem felur í sér að hafa gaman að lífinu þrátt fyrir 

heilsubrest, vera í félagslegri virkni, skila afköstum í vinnu/skóla, vera í tómstundum, sinna sjálfsrækt og 

fá nægan svefn. 

Ég byggi rannsókn mína á blöndu af hentugleikaúrtaki og veltiúrtaki en í því felst að ég spyr 

einstaklinga um þátttöku sem ég veit að eru með eyrnasuð og fæ svo ábendingar frá þeim um fleiri 

einstaklinga sem eru með eyrnasuð. Lítil áhætta er talin liggja í þátttökunni en þó getur það verið 

tilfinningaþrungið að deila reynslu sinni. Það er breytilegt eftir einstaklingum, hversu vel fólki líður með 

að opna á eigin reynslu og tilfinningar. 

Ef til tekst, mun þessi rannsókn veita innsýn inn í aðstæður fólks með eyrnasuð og skapa þar 

með þekkingargrunn fyrir fagfólk, einstaklinga með eyrnasuð, aðstandendur þeirra og aðra sem láta sig 

málið varða. Þessi rannsókn getur þannig nýst fagfólki til að skapa úrræði fyrir fólk með eyrnasuð og 

hvatt til frekari rannsókna á eyrnasuði. 

Ef þú þekkir einhvern með eyrnasuð eða ert með eyrnasuð og hefur áhuga á að taka þátt, 

vinsamlegast hafðu samband við mig sem fyrst. Fyllsta trúnaðar verður gætt við rannsókn þessa. Ég sem 

rannsakandi er bundin trúnaði gagnvart þátttakendum og þeim upplýsingum sem fram koma í viðtali.  

 

Bestu þakkir, 

Margrét Ófeigsdóttir 
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Fylgiskjal 3: Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki fyrir  þátttöku í rannsókn um reynslu, upplifun og lífsgæði einstaklinga með 

eyrnasuð (e. tinnitus). 

 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Halldór Sigurður Guðmundsson, lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, halldorg@hi.is. 

Rannsakandi: Margrét Ófeigsdóttir framhaldsnemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, MA nám til starfsréttinda, margrof@hi.is, 

891-9248. 

 

Kæri  viðtakandi, 

Ég undirrituð, leita til þín og óska eftir þátttöku þinni í rannsókn vegna MA ritgerðar minnar.  

Rannsóknin snýr að einstaklingum með eyrnasuð og upplifun þeirra til þess að meta hvort að eyrnasuð 

hafi áhrif á lífsgæði. Ef til tekst, mun þessi rannsókn veita innsýn inn í aðstæður fólks með eyrnasuð og skapa þar 

með þekkingargrunn fyrir fagfólk, einstaklinga með eyrnasuð, aðstandendur þeirra og aðra sem láta sig málið 

varða. Þessi rannsókn getur þannig nýst fagfólki til að skapa úrræði fyrir fólk með eyrnasuð og hvatt til frekari 

rannsókna á eyrnasuði. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu, upplifun og lífsgæði einstaklinga sem hafa persónulega 

reynslu af eyrnasuði. Í því felst að skoða líðan og aðstæður einstaklinga og meta hvort eyrnasuð hafi áhrif á lífsgæði 

þeirra. Lífsgæði er hugtak sem felur í sér að hafa gaman að lífinu þrátt fyrir heilsubrest, vera í félagslegri virkni, skila 

afköstum í vinnu/skóla, vera í tómstundum, sinna sjálfsrækt og fá nægan svefn. 

Ég byggi rannsókn mína á blöndu af hentugleikaúrtaki og veltiúrtaki en í því felst að ég spyr einstaklinga 

um þátttöku sem ég veit að eru með eyrnasuð og fæ svo ábendingar frá þeim um fleiri einstaklinga sem eru með 

eyrnasuð. Ég hef samband við þig þar sem ég hef vitneskju, frá þér eða kunningja þínum, um að þú sért með 

eyrnasuð (e. tinnitus).  

Þér ber engin skylda til að taka þátt og getur að sama skapi hætt þátttöku hvenær sem er. Enn fremur 

getur þú neitað að ræða einstök atriði. Þátttaka þín felst í því að þú veitir viðtal um þína reynslu af eyrnasuði. 

Viðtalið tekur um það bil eina klukkustund og verður tekið upp á hljóðritunartæki til að auðvelda afritun og 

greiningu. Staðsetning og tímasetning er háð samkomulagi.  

Lítil áhætta er talin liggja í þátttökunni en þó getur það verið tilfinningaþrungið að deila reynslu sinni. Það 

hversu vel eða þægilega fólki líður með að opna á eigin reynslu og tilfinningar er því breytilegt eftir einstaklingum. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt við rannsókn þessa. Ég sem rannsakandi er bundin trúnaði gagnvart þér og 

þeim upplýsingum sem fram koma í viðtali. Til að halda nafnleynd þinni mun nafni þínu og staðháttum verða breytt 

svo ekki sé hægt að rekja upplýsingarnar til þín. Öllum viðtalsgögnum verður eytt að lokinni greiningu til að tryggja 

trúnað. 

 

Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín er fólgin. Ég er samþykk(ur) 

þátttöku 

 

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

Undirskrift þátttakanda     Netfang þátttakanda 

 

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

Dagsetning 

 

Bestu þakkir, 

Margrét Ófeigsdóttir 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsvísir 

 

Bakgrunnsspurningar 

Kyn, aldur, menntun, atvinna, sambúðarform eða 

hjúskaparstaða  

 

Upphafið 

Hvenær fórstu að finna fyrir einkennum eyrnasuðs?  

Lýstu fyrir mér upphafinu af eyrnasuði þínu?  

– Kom suðið skyndilega eða í áföngum?  

– Er suðið tengt heyrnarskerðingu?  

Hvað var að gerast í kringum þig á þeim tíma?  

– Hver voru fyrstu viðbrögð þín við eyrnasuðinu?  

– Hvernig leið þér gagnvart eyrnasuðinu? 

Hvert fórstu að leita þér aðstoðar?  

Hvað var til þess að þú leitaðir þér aðstoðar?  

Hvernig móttökur fékkstu?  

Lýsing og þróun 

Hvernig lýsir suðið sér í dag?  

– Stöðugt eða lotubundið, hvernig er hljóðið, hvar 

er hljóðið. Hversu hátt er það á skala 1-10.  

Hefur einhver breyting átt sér stað frá upphafi suðsins til 

dagsins í dag?  

– Hvernig breyting, hærra eða lægra suð, minna 

eða meira áreiti?  

Eru tímabil þar sem þú finnur meira eða minna fyrir 

eyrnasuðinu?  

– Hvað einkennir þau tímabil?  

– Hversu oft tekst þér að útiloka suðið alveg eða 

að einhverju leyti?  

 

Áhrif og líðan 

Hvaða áhrif hefur eyrnasuð á líf þitt?  

– Áhrif á vinnu, skóla, einkalíf, andlega líðan eða 

líkamlega líðan.   

Hvernig líður þér gagnvart eyrnasuðinu í dag?  

– Hefur eyrnasuðið áhrif á líðan þína almennt 

(þunglyndi, streita, kvíði)?  

– Hefur þú hugsað um að enda líf þitt vegna 

eyrnasuðsins?  

 

 

 

Ræðir þú um eyrnasuð þitt við vini og vandamenn?  

– Hvernig upplifir þú skilning og stuðning frá 

vinum og fjölskyldu?  

– Hvernig gengur þér að útskýra eyrnasuð fyrir 

fólki?  

 

 

Meðferðarúrræði 

Ertu að leita þér aðstoðar við eyrnasuðinu í dag?  

– Hvar þá?  

– Ánægja með þjónustuna?  

Hvaða aðferð notar þú til að hafa stjórn á eyrnasuðinu eða 

halda því niðri?  

Ef þú lítur til baka hvenær þurftir þú helst á aðstoð að 

halda, við upphaf suðsins eða í dag?  

Hvað finnst þér um þau úrræði og þjónustu sem  

einstaklingum með eyrnasuð stendur til boða?  

Hvernig meðferð eða úrræði vilt þú sjá fyrir einstaklinga 

með eyrnasuð?  

 

Í lokin 

Ef þú horfir á líf þitt, hvaða skýringar hefur þú fyrir 

eyrnasuði þínu?  

Hvað myndir þú gera öðruvísi frá fyrstu einkennum 

eyrnasuðs til dagsins í dag ef þú mættir velja?  

Hefur þú sætt þig við þá staðreynd að vera með eyrnasuð, 

hugsanlega til æviloka?  

– Hvenær fannstu fyrir sátt og hvað varð til þess?  

Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum, einhver ráð til 

einstaklinga með eyrnasuð?  


