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Bakgrund	



Bakgrund	

•  Tinnitus	definieras	som	ett	ständigt	ljud,	utan	yttre	källa	(Jastreboff	,	Hazell	
2004)	

•  10-15%	av	befolkningen	har	tinnitus	(Andersson,	Baguley,	McKenna	2005)	

•  1-3	procent	av	befolkningen	har	besvärande	tinnitus	(Andersson,	Baguley,	
McKenna	2005)	

•  Tinnitus	ökar	med	stigande	ålder,	med	en	topp	kring	40-70	år	(Sindhusake	et	
al	2003,	Noell	&	Meyerhoff		2003)	

•  Hos	patienter	med	unilateral	tinnitus	finns	det	fler	som	hör	den	på	vänster	
sidan	(Meikle	Et	al	1984,	Erlandsson	et	al	1992,		Zarenoe	&	Ledin	2013)	

• Majoriteten	med	tinnitus	har	nedsatt	hörsel	(Zarenoe	&	Ledin	2013)	



Bakgrund	

•  Fler	olika	behandlings	modeller…	



Bakgrund	

• …	Behandlings	modeller	i	form	av	beteendevetenskapliga	metoder	TRT/
KBT/ACT	(Westin	et	al	2011)	



Bakgrund	

•  Tinnitusbesvären	kan	tack	vare	förstärkningen	av	andra	ljud	dämpas	(Searchfield	et	al	2010)		

•  Hörselrehabilitering	i	form	av	hörapparat	rekommenderas	för	patienter	med	både	tinnitus	och	
nedsatt	hörsel	(Carmen	and	Urman,	2002,	Jastreboff	&	Hazell	2004,	Parra	&	Pearlmutter	2007)	

•  Dålig	användning	av	hörapparater	eller	inte	ha	dem	fortfarande	ett	vanligt	problem	(Aazh	et	al	
2009,Knudsen	et	al	2010,	Zarenoe	&	Ledin,	2014)	

•  Egen	motivation	betraktas	som	central	för	personlig	beslutsfattandet		inom	andra	områden	av	
vården	(Ryan	et	al,	2008)	

•  Person-centrerad	rehabiliteringsprocess	har	visat	sig	vara	en	viktig	aspekt	för	att	stödja	
patienter	som	vänder	sig	till	hälso-	och	sjukvården	(de	Silva	2014)	

•  Motivation	börjar	uppmärksammas	i	även	inom	hörselrehabiliteringen	(Clark,	2010;.	Laplante-
Lévesque	et	al,	2012)	

•  Patient	motivation	och	vilja	att	genomföra	rehabilitering	är	avgörande	för	ett	lyckat	resultat	
(Aazh	2015)	



Bakgrund	

•  Definitionen:		
•  Motiverande	Samtal	(MI)	är	en	personcentrerad	rådgivning	metod	för	att	ta	itu	med	

det	gemensamma	problemet	med	ambivalens	om	förändring	(Miller	&	Rollnick	2013)	



Bakgrund	

• Med	sina	ca	30	år	är	motiverande	
samtal	en	relativt	ung	metod,	
används	inom	olika	områden:	
missbruk	av	alkohol,	tobak,	
marijuana	och	andra	droger	liksom	
för	diet,	fysisk	aktivitet,	
spelberoende	samt	tandvård	

	

• Metalanalyser	visar	att	MI	har	god	
effekt,	kortare	tid	

•  Vilken	är	den	största	svårigheten	när	
man	arbetar	inom	ett	yrke	som	har	
till	syfte	att	hjälpa	människor	till	
förändring?	



Bakgrund	

MI	handlar	om	beteendeförändring,	motivation/motstånd	
(ett	resultat	av	interaktionen	mellan	samtalsledare	och	
klienten,	Miller	&	Rollnick	2002)	
	



Bakgrund	

•  4	principer	inom	MI:		
•  Visa	empati	(genom	reflektivt	lyssnande)	

•  Utveckla	diskrepans	(att	saker	o	ting	inte	är	som	de	borde,	nåt	bör	förändras!)		

•  stödja	patientens	självtillit,		
•  rulla	med	motstånd	

•  Bestäm	samtalsämnet/Agenda	

•  Bedöm	beredskapen	för	förändring	



Bakgrund	

•  Information	i	dialog	
•  Be	om	lov	att	få	ge	information	

•  Ta	reda	på	vad	patienten	redan	vet	
•  Ge	information	

•  Överlämna	till	patienten	att	dra	slutsatserna	

•  Framkalla	förändringsprat!	

•  Avsluta	samtalet	med	att	stimulera	ett	åtagande!	



Syftet	med	studien	

• Att	testa	effekten	av	korta	motiverande	samtal	
(MI)	som	ett	komplement	till	hörselrehabilitering		
stöd	för	patienter	med	tinnitus	och	SNHL	



Metod	&	Material	

•  Vuxna	patienter	(40-82)	
•  Förstagångsanvändare	
•  Hörselvårdens	väntelistor	
•  Tonmedelvärde	lägre	än	70	dB	

•  Ingen	mellanöreproblematik,	multihandikapp	eller	använde	tolk	vid	sitt	
besök	

•  Två	grupper,	totalt	50	deltagare	(25+25)	
•  Blind	randomiseringsprocessen,	slumpmässiga	val	av	sekreteraren	på	
hörselvården	



Metod	&	Material	



Metod	&	Material	

•  Två	frågeformulär: 		
•  Tinnitus	Handicap	Inventory	(THI),	(Newman	et	al,	1998)	

•  25	frågor,	3	svarsalt	(Nej-Ibland-Ja),	min=0	och	max=100	

•  The	International	Outcome	Inventory	for	Hearing	Aids	(IOI-HA),	(Cox	et	al	2000)	

•  7	frågor	som	handlar	om	daglig	användning,	nytta,	aktivitetsbegränsningar,	
tillfredsställelse,	delaktighetsinskränkningar,	omgivnings	attityder	och	livskvalitet	,	svarsalt	
1	till	5	,	ju	högre	poängsumma	desto	nöjdare	patient	



Metod	&	Material	
•  Kort	MI-program	
•  Öppna	frågor,	aktiv	lyssnande,	sammanfattningar	&	bekräftelser	(de	Silva	2014)		

•  En	specifik	manual	baserad	på	tidigare	studier	inom	MI	(Rollnick		et	al	1999,	Miller	&	
Rollnick	2012)	konstruerades,	tabell	1	

	

Phase  Strategy  

 

Phase 1 

      

Engaging/Building a 

relationship 

“Establishing a mutually trusting and respectful helping relationship” 

“On a scale from 0 to 10, how important is it for you to improve your 

hearing?” 

“0 means not at all, whereas 10 means very important” 

 

 

Phase 2 

 

 

Focusing/Assessing 

importance 

 

“On a scale 0 to 10, how important is it for you to start a hearing aid 

fitting?”  

“0 means not at all, whereas 10 means very important/ready” 

Evoking/Assessing 

confidence: 

“How confident are you to test a hearing aid on a scale from 0 to 10?” 

“0 means not confident at all, whereas 10 means very confident?” 

 

Phase 3  

 

Planning/Assessing 

readiness 

“How important is it to you to use your hearing aid throughout the day?” 

“0 means not important at all, whereas 10 means very important” 



Metod	&	Material	

•  ”Engagerande"	som	hänvisar	till	utvecklingen	av	en	fungerande	partnerskap	
mellan	audionomen	och	patienten	och	ledde	till	den	andra	processen,		

•  ”Fokusera"	på	ett	enda	beteende,	det	vill	säga	hörapparatanvändandet,	
•  ”Framkalla"	patientens	egen	motivation	att	använda	hörapparat,	

•  ”Planering",	innebär	att	audionom	skiftade	diskussionen	från	betydelsen	av	
daglig	användning	av	hörapparater	till	att	utveckla	en	plan	för	daglig	
Hörapparat	användning.	



Metod	&	Material	

•  16	timmars	MI	
utbildning	och	ett	år	av	
akademisk	utbildning	i	
kommunikation		

•  Inspelade	samtal	

•  Lena		Lindhe	
Söderlund;		

•  MI-utövare/
undervisar	inom	
ämnet		

•  samt	medlem	i		
the	Motivational	
Interviewing	
Network	for	
Trainers	

•  4	frågor	I	slutet	av	varje	
besök,	tabell	2	

Questions Options 

1. To what extent were you 

motivated to use your 

hearing aids over the 

past weeks? 

a. Widely 

b. Fairly large extent 

c. Neither… nor 

d. Relatively small extent 

e. Small extent 

2. To what extent did you 

perceive that the 

interview with your 

audiologist was about 

questions that were 

important to you? 

a. Widely 

b. Fairly large extent 

c. Neither… nor 

d. Relatively small extent 

e. Small extent 

3. To what extent did you 

feel that your 

audiologist listened to 

you? 

a. Widely 

b. Fairly large extent 

c. Neither… nor 

d. Relatively small extent 

e. Small extent 

4. Did you think that the 

interviewing had any 

effects on your attitude 

towards hearing aid 

usage? 

a. Very positive 

b. Fairly positive 

c. Neither…nor 

d. Relatively negative 

e. Very negative 

	



Statistiska	metoder	

• Materialet	var	inte	normalfördelat	och	därmed	användes	Wilcoxons	test	för	
jämförelser	inom	grupperna	och	Mann-Whitney´s	U-test	för	jämförelser	
mellan	grupperna	

•  Signifikansskillnad,	p-värde<	0.05	



Resultat	

	 
                       MI group (n=23)                      SP group (n=23) 

p-value  

Diff MI vs. SP 
 

Variables 
 

Baseline 
 

 
Follow-up 

 

 
p-value 

 
Baseline 

 

 
Follow-up 

 

 
p-value 

Age 
 

                     56.5±8.3                  62.8±10.8 p<0.051 

*PTA (Best ear) 
 
                     17.7±10.5                  26.9±11.7 p<0.007 



Resultat	

•  THI	



Resultat	

•  IOI-HA	
	 

                       MI group (n=23)                      SP group (n=23) 
p-value  

Diff MI vs. SP 
 

Variables 
 

Baseline 
 

 
Follow-up 

 

 
p-value 

 
Baseline 

 

 
Follow-up 

 

 
p-value 

Age 
 

                     56.5±8.3                  62.8±10.8 p<0.051 

*PTA (Best ear) 
 
                     17.7±10.5                  26.9±11.7 p<0.007 

 
***IOI-HA 

 28.2±4.8 30.3±4.5 p<0.038 25.7±3.5 27.2±3.7 p<0.026 p<0.99 



Resultat	



Diskussion	

•  Förbättring	av	THI-Värdet	
•  Men:		

•  MI-gruppen	var	yngre	&	hade	bättre	TMV	

•  	McNeill	et	al	(2012)	visade	att	patienter	med	lägre	TMV	upplevde	större	nytta	med	hörapparater,	
samma	argument	från	hörselbron!	

•  De	hade	ju	högre	värde	vid	BL?	
•  patienter	rekryterades	slumpmässigt	och	randomisering	processen	utfördes	blint	och	med	

hjälp	sekreteraren	på	vår	klinik,	men…	



Diskussion	

•  Lika	bra	resultat	gällande	IOI-HA	
•  Yngre	patienter	som	lättare	accepterar	hörapparater?	

•  Högre	THI	vid	BL?		

•  Färre	antal	besök	
•  Ett	överraskande	resultat,	Varför	blev	det	så?		
•  Ett	beslut	av;	audionomen?	patienten?	svårt	att	dra	för	stora	slutsatser	i	detta	skede	



Diskussion	

•  Framtiden	
•  Mer	forskning!	
•  Bättre	matchning;	

•  Ålder,	kön,	TMV	

• Men	även	gällande	tinnitus,	duration	etc.	

•  Fler	patienter	

•  Fler	audionomer	som	kan	MI	
	

•  Motivational	Interviewing	as	an	Adjunct	to	Hearing	Rehabilitation	for	Patients	with	Tinnitus:	A	Randomized	Controlled	

Pilot	Trial.	Reza	Zarenoe;	Lena	Lindhe	Söderlund;	Gerhard	Andersson	&	Torbjörn	Ledin.	Journal	of	the	American	

Academy	of	Audiology,	Volume	27,	Number	8,	September	2016,	pp.	669-676(8)		



Tack	för	visat	intresse!	


