”Aldrig tyst”
Tinnitus – örat, hörseln, hörselskador, behandling
4 program á 28:30 min
För bästa förståelse av tinnitusproblematiken bör programmen första gången ses i
ordningsföljd.
Av Sveriges befolkning har ca 15% tinnitus! 2 -3 % har så svår tinnitus att det fullständigt
lamslår deras liv. Nästan alla som söker vård för oljudet i huvudet får det stående beskedet att
det inte finns någon bot. ”Det här får du lära dig att leva med”. Det förfärliga i sammanhanget
är att det är fel, det finns många olika saker att göra för både lindring och bot. På grund
av hälso- och sjukvårdens brist på kunskap om tinnitus har en del människor kämpat med
sina problem i tio, tjugo, trettio år och med största sannolikhet har många av dem lidit,
och lider, helt i onödan. ”Aldrig tyst!” tar ett samlat grepp på problematiken kring tinnitus;
vittnesmål från människor med tinnitus, anhöriga, läkare, forskare och fackliga företrädare.
I programmen får vi reda på ”dagsläget” vad gäller tinnitus och hörselskador, kampen och
prestigen mellan olika förklaringsmodeller, t.ex påstående att tinnitus fortfarande sägs bero på
skadade hårceller i innerörat trots att det inte är vetenskapligt bevisat och att det finns andra
mera troliga förklaringsmodeller. Vi beskriver hur hörselsinnet fungerar och redovisar olika
behandlingsmetoder och vad man kan göra för att förhindra både tinnitus och hörselskador.
Bullerproblematik och prevention är andra viktiga områden som berörs.
Program 1. ”Tinnitus – ljud i hjärnan”
Program 2. ”Tinnitus – lyssna på vad du hör”
Program 3. ”Tinnitus – vägar till harmoni”
Program 4. ”Tinnitus – välj väg”
Ett stort tack till alla medverkande som så generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper
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