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Surrandet i huvudet tar aldrig slut
linköping

Det har gått ett år 
sedan musikdirektö-
ren Hans Lundgren 
drabbades av tin-
nitus. 
   Tonen E och F 
surrar som envisa 
myggor i hans hu-
vud. Värst är det när 
tystnaden omger 
honom.

– Ibland är det förstås för 
djävligt jobbigt men så är ju 
livet också emellanåt, säger 
han och ler. För trots tinni-
tusen mår han bra, jobbar 
och lever som vanligt.

Svårt att sova
Man skulle kunna tänka 

sig att tinnitusen skulle vara 
ett hinder i hans arbete som 
musiker.

– Men när jag har ljud om-
kring mig, till exempel vid 

en repetition tänker jag inte 
på ljudet. Det är först när det 
är tyst omkring mig som jag 
hör det.

– I början hade jag svårt 
för att sova, ljudet höll mig 
vaken. Jag åt sömntablet-
ter och fick rådet att ha en li-
ten radio under kudden. Jag 
låg och lyssnade på P2 och 
Bach. Nu klarar jag mig ut-
an både sömntabletter och 
radio.

Det var för drygt ett år se-
dan som Hans Lundgren 
konstaterade att det ljud 
han ibland hörde när han 
satt och jobbade hemma i 
tystnaden, hade blivit kon-
stant. Han ringde en öronlä-
kare och fick så småningom 
komma till ett tinnitus-team 
på Universitetssjukhuset.

– Vi var tio personer som 
hade likartade problem. Vi 
träffade teamet som består 

av flera yrkesgrupper: psy-
kolog, läkare, kurator, au-
dionomer (specialister som 
arbetar med utredning och 
rehabilitering av hörselpro-
blem), sjukgymnast, öron-
läkare, hörselprovsassistent 
och beteendevetare.

Hjärnan skapar ljudet
Eftersom tinnitus inte är 

något man kan bota handlar 
mycket av behandlingen av 
att lära sig leva med sitt pro-
blem. För Hans Lundgren 
var mötet med sjukvården 
positivt. Att få tid tillsam-
mans med den kunniga per-
sonalen var det viktigaste.

– Varje människa med 
tinnitus är unik. Det ljud 
jag hör kan ingen annan hö-
ra. Det finns egentligen inte 
ens. Det är min hjärna som 
skapar ljudet.

– Hur man lär sig leva 
med tinnitus är också indi-
viduellt och beror på en rad 
olika förutsättningar.

Trots att tinnitus oftast är 
förenat med en hörselskada 

har inte alla personer med 
hörselnedsättning tinnitus. 
Därför kan inte detta helt 
förklara varför man drabbas 
av tinnitus. 

– Jag vet inte varför jag 
fått tinnitus. Strax innan 
surrandet började jobbade 
jag med en stor konsert, men 
det hade jag ju gjort förr. Jag 
har heller ingen hörselska-
da som skulle kunna förkla-
ra tinnitusen.

Hörapparater
Hans Lundgren visar två 

marinblå hörapparater, el-
ler datorer skulle man kun-
na säga, som han använder.

– De är nämligen inställda 
på att förstärka min tinni-
tusfrekvenes. På så sätt hör 
jag vanliga ljud bättre.

Det har gått drygt ett år 
sedan Hans Lundgren 
konstaterade att det ljud 
han ibland hörde när han 
satt och jobbade hemma 
i tystnaden, hade blivit 
konstant. 
Hunden heter Flisan och 
är en sprallig tjej på fyra 
år. 
 BILD: PIa MoLIn

Hans  
Lundgren
‚

Bor: S:t Larsgatan  
i Linköping.
Ålder: 61
Familj: fru, fyra barn och 
två barnbarn. 
Husdjur: flisa, korsning 
mellan engelsk setter och 
riesenschnauzer.
Sysselsättning: Director 
musices vid Linköpings 
universitet, dirigent för 
körerna Lihkören (sedan 
1979), Östgöta kammar-
kör, vice dirigent för dam-
kören Linnea.
Intressen: Körmusik, mat-
lagning, viner och ostar.

Hans Lundgren 
�Loggar

”Vissa dagar är det oK. Då 
tänker jag inte så mycket på 
det. Har jag andra ljud runt 
omkring mig kan jag glömma 
bort det helt. 
andra dagar är det för djävligt 
– då gör det mig galen. Som 
den här morgonen. när det är 
tyst i huset och tyst ute. Jag 
kan föreställa mig att det är 
som en kronisk smärta. Det är 
omöjligt att komma från den, 
att slippa undan.
Det går inte att bota. Å andra 
sidan är det möjligt att det 
försvinner. Plötsligt en dag 
kan hjärnan bestämma sig för 
att stänga av, säger läkarna.
fan tro’t.”

Hans Lundgrens blogg finns 
på: hanslundgren.blogspot.
com/

‚

Ny studie ska hjälpa tinnitusdrabbade via internet
linköping
Efter nyår startar en  
internetbaserad studie 
om tinnitus vid Linköpings 
universitet.

Patienter med tinnitus 
ska få hjälp via internet. Två 

metoder kommer att prö-
vas. 

Därefter utvärderas de av 
Gerhard Andersson, pro-
fessor i klinisk psykologi vid 
Linköpings universitet och 
tinnitusexpert.  I Linköping 

deltar han också som psy-
kolog i det speciella tinni-
tusteam som etablerats ge-
mensamt för hela länet.

Samtidigt har Gerhard 
Andersson under många år 
arbetat med hur man med 

hjälp av internet kan bedri-
va parterapi.

Nu har alltså turen kom-
mit till patienter med tin-
nitus. Även dessa patienter 
kan i framtiden komma att 
få hjälp via internet.

– Vi kommer att pro-
va en standardvariant av 
KBT, kognitiv beteendete-
rapi, och jämföra den med 
en mer acceptansinriktade 
kognitiv beteendeterapi.

 

AnnikA Rehn

Den som vill delta i studien 
om behandlingsformer när 
det gäller tinnitus kan läsa 
mer på www.studie.nu

Tinnitusen besvärar Hans Lundgren som minst när han jobbar 
med musik. Det är tystnaden som är svårast.  
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