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Forord 

 

Dette speciale er udarbejdet i samarbejde med Audio Solutions og DELTA. Jeg vil rette en stor 

tak til min vejleder Carsten Daugaard, som har gjort det muligt for mig at få et indblik i de tekniske 

og musikalske elementer der ligger bag - eller bør ligge bag - optimal lydterapi. Særligt tak for at 

være min støtte under endnu en større opgave, og for at slå til tåls med, at jeg går mine egne veje, og 

gerne skifter retning undervejs. 

Jeg skylder stor tak til Anders Møller fra Audio Solutions, for at give et indblik i hverdagen hos 

en tinnitus-klinik med fokus på lydterapi med musik, og for at jeg måtte lade hans smukt 

komponerede lydcollager indgå i min analyse. Ved at få lov til at grave dybere i de musikalske 

elementer, blev jeg kun mere bekræftet af deres effekt som lydterapibehandling. 

 

Anne-Sofie Arnoldus, 27/5 2016  



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

3 

Resumé 

Formål 

Dette speciale har til formål at undersøge og sammenligne de neurologiske forbindeler mellem 

tinnitus og musik, med henblik på at udvikle nogle krav til de musikalske elementer, der bør indgå i 

musik som lydterapi i tinnitusbehandling. I lydterapi er der hidtil blevet anvendt statisk bredbåndsstøj 

ud fra Vernons teorier om maskering og Jastreboffs Tinnitus Retraining Therapy. På baggrund af 

positive resultater ved implementeringen af musik i sundhedssektoren med henblik på at fremme 

afslapning og dæmpe angst, hvilket har åbnet op for muligheden for at lade det indgå i 

tinnitusbehandling. Ved at foretage en konceptanalyse af studier om musikterapi og tinnitus, 

forventes det at være muligt at kunne opstille nogle krav musik i terapi til tinnitusbehandling. 

Baggrund 

I mit praktikforløb hos Audio Solutions i efteråret 2015, blev jeg introduceret for musik som 

terapi i lydterapibehandling for tinnitus. Jeg erfarede her, at behovet for musik som terapi var stort, 

men at der ikke er tilstrækkelig evidens for musikkens positive effekt på tinnitus, til at patienterne 

bliver tilbudt dette direkte fra audiologisk praksis. 

Forskning og nyere teorier tyder på at tinnitus skyldes aktiviteter pga. overstimulation i forskellige 

hjerneområder, heriblandt særligt det limbiske system og det præfrontale cortex, der kan påvises ved 

hjerneaktivitetsmålinger. Behandling i dag er derfor rettet mod at opnå henholdsvis habituering, hvor 

patienten vænner sig til tinnitussen, eller inhibition, hvor opfattelsen af tinnitussen dæmpes - dette 

afhænger af hvilken behandlingsmetode der arbejdes ud fra og anvendes. Ved lydterapi er det muligt 

at implementere musik, som er blevet mere udbredt i sundhedssektoren. Der er studier, hvor 

musikterapi er blevet analyseret og vurderet af og på tinnitus-patienter; de er dog alle foretaget med 

henblik på subjektive vurderinger fra patienternes side, uden nogen objektive analyser af 

musiksignalerne og deres elementer. For at kunne opnå evidens for musikterapiens effekt, er der 

behov for sådanne objektive vurderinger. 

Metode 

Metoden til at fremme dæmpning af tinnitus-opfattelsen, er ved at anvende lydterapi der opfylder 

bestemte krav opbygget og opnået gennem tidligere forskning. Dette er gjort ud fra forskellige 
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gældende teorier, eksempelvis Jastreboffs neurofysiologiske tinnitus-model og den thalamo-kortikale 

dysrytmia model, der bygger på på tinnitussen opståen pga. hjerneaktivitet. 

I projektet udvikles, afprøves og testes musikalske elementer af musik i lydterapiterapi i 

tinnitusbehandling. Metoden er delt op i to elementer. Del 1: en konceptanalyse af musikalske 

elementer ved musik som terapi, opdelt i grundelementer og musikalske parametre. Del 2: de 

udviklede musikalske elementer bliver afprøvet gennem en analyse af fem udvalgte lydcollager, med 

henblik på at undersøge om det var mulige at analysere og muligvis verificere musik til lydterapi i 

tinnitusbehandling. Resultaterne sammenholdes med teoretisk viden til musikstimulis aktivering i 

hjerneområderne, og hvilken effekt det vil have på tinnitussen. 

Resultater 

Resultaterne af analyserne viste at musik teoretisk set har en bred vifte af stimulusområder i 

hjernen. Nogle af disse hjerneområder er implementeret i tinnitus-opfattelsen, hvilket vil kunne 

resultere i muligheden for at opnå dæmpning heraf. Det var muligt at opstille følgende musikalske 

elementer hertil: 

- Grundelementerne: tone, opstart, tempo, toneart, frekvenser og afslappende effekt. 
- De musikalske parametre: lav og varierende tonehøjde, rolig amplitude, harmoni og rytme 

Analysen af de musikalske elementer gjorde det muligt at påvise indholdet af disse i de udvalgte 

lydcollager, og dermed påvise at de lever op til kravene heraf. Dette er relevant og giver muligheden 

for i fremtiden at kunne skabe mere evidens for musik som terapi i tinnitusbehandling. 

Konklusion 

Det konkluderes at, musik kan have en stimulerende effekt på aktiverede hjerneområder ved 

tinnitus-perception. Det er muligt at opstille nogle musikalske elementer for musik som terapi ved 

tinnitusbehandling, og ved at lade disse indgå i en musikalsk analyse, var det var muligt at lave nogle 

subjektive og objektive målinger og vurderinger af signalerne. Resultaterne var ikke mulige at se som 

signifikante resultater, men er dog relevante for fremtidige studier. Med dette koncept vil det for 

tinnitus-patienter, forhåbentligt, være bedre mulighed for at være mere aktivt involverede i 

kompositionen af den rette musik i lydterapibehandling. Det forventes at vi vil se mere til musik som 

led i tinnitusbehandling i fremtiden, med tilstrækkelig evidens i ryggen.   
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Abstract 

Objective 

The objective of this project is to assemble and compare the neurological relations, between 

tinnitus and music, in order to develop some demands on the musical elements in music as sound 

therapy in tinnitus-treatment. The content in sound therapy nowadays is static broadband noise 

developed from the theories of masking by Vernon and the neurophysiological tinnitus model by 

Jastreboff. Because of positive results in implementing music in the health care sector, in order to 

incorporating this into tinnitus treatment. By doing a concept analysis of early research in music 

therapy and tinnitus, the aim is to assemble some of the requirements for music therapy needed, to 

achieve inhibition and full advantage of the therapy. 

Background 

Under my internship in autumn 2015 at Audio Solutions, I was introduced to music therapy as 

sound therapy in tinnitus treatment. It was my experience that there is a big need for music as therapy, 

but there is a lag of evidence in the positive impact from music on tinnitus, for the patients to be 

offered that kind of treatment. 

Research and recent theories points out that tinnitus is a result of activity caused by 

overstimulation in different areas in the brain; among this, the limbic system and prefrontal cortex. 

Treatment nowadays is directed to achieve habituation or inhibition – which depends on the treatment 

used. In sound therapy it is possible to implement the music, which has become a common aspect in 

the health care sector. Music therapy has become more prevalent in the health care sector, where it 

has become a part of the tinnitus aegis as well. There are studies where music therapy has been tested 

on tinnitus patients. All of those are though subjective evaluations by tinnitus patients, without any 

objective evaluations of the signal and the musical elements. There is a need for objective assessment 

for those steps, to gain any evidence in the impact of the music therapy. 

Design 

The aim of sound therapy is to achieve inhibition or habituation of the tinnitus perception, by 

using sound therapy with certain requirements from earlier research. This has been done from 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

6 

different theories, for example the neurophysiological model by Jastreboff and the thalamo-cortical 

dysrhythmia model, which relies on tinnitus to emerge because of brain activity.  

Along with this project, the musical elements in music therapy in tinnitus-treatment has been 

developed and tested. The program contains two parts. Part 1: a concept analysis of the musical 

elements of music therapy, split into core elements and musical parameters. Part 2: an examination 

of the musical elements in an analysis of five chose sound collages, in order to examine the possibility 

of an analysis and verification of music in sound therapy on tinnitus. The results will be held up on 

the theory of music stimuli and brain activity, and the mound of effect on tinnitus.  

Results 

The results show that, theoretically, music has a variety of stimuli in regions of the brain. Some 

of these areas are part of the tinnitus perception, which makes it possible for inhibition of the 

perception. It was possible to establish the following musical elements: 

- Core elements: tone, startup, tempo, key, frequency and the relaxing effect. 
- Musical parameters: low and variety in pitch, steady amplitude, harmony and rhythm. 

The analysis of the musical elements showed that it is possible to prove the the existence of the 

elements in selected sound collages, and thereby be able to demonstrate that it fulfills the 

requirements. Although it isn’t significant, it still gives the possibility for more research of evidence 

of the impact on tinnitus from music therapy. 

Conclusion 

Music can have a stimulating effect on the activated brain areas causedby tinnitus perception. In 

this project, a couple of musical elements for music therapy in tinnitus treatment was made, and it 

was possible to do some objective and subjective measurements and evaluations on the sound signals, 

by letting the musical elements be a part of an analysis. It was not possible to see them as significant 

results, but it is likely to be relevant results for further studies. With this concept, the patients suffering 

from tinnitus hopefully have a better chance of getting involved in composing the right music in 

sound therapy, thus achieving a higher benefit from the therapy and a more pleasant stimulus from 

the music in all. Hopefully we will see more of music in tinnitus treatment in the future, with enough 

evidence hereby.  
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1. Indledning 

Tinnitus har ligget til grund for mange diskussioner og har inden for behandlingsmetoder haft en 

evolutionær udvikling. Der har været forsøgt sig med diverse behandlingsmetode siden før vor 

tidsregning, for eksempel i det gamle Egypten, hvor behandlingen af tinnitus foregik med olier hældt 

direkte i øret1. Tinnitussens definition og årsag har været svær at fastlægge og har hele tiden ændret 

sig ud fra nye erfaringer. Det har betydet, at tinnitusbehandling har ændret sig igennem de seneste år, 

hvor det har fulgt tidens trends. I dag er to behandlingsmetoder eksempelvis Kognitiv Terapi og 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT), der begge er metoder der anvender psykologisk rådgivning som 

primær metode. TRT anvender derudover også lydterapi, der primært har til formål at stimulere 

auditivt, og dermed medføre habituering. I mange år er der blevet gjort brug af statisk bredbåndsstøj, 

såsom hvid støj, i lydterapi, men der er sket nogle ryk i præferencer, da der er kommet mere fokus på 

dynamiske lyde. Dynamiske lyde er modulerede, og kan virke mere behagelige og afslappende at 

lytte til, i forhold til bredbåndsstøj. Der er i dag en præference for god lyd, og smagen af god lyd, der 

kan variere hos den enkelte bruger. Der er derfor sket et voksende marked i udbuddet af dynamiske 

lyde, i form af naturlyde, mindfulness og musik, som menes at være behagelige og have en dæmpende 

effekt på tinnitus. Der kan være belæg for at musik som lydterapi mod tinnitus kan have en ligeså, 

hvis ikke bedre, effekt på dæmpningen af tinnitus, frem for bredbåndsstøj. 

Tinnitus menes i dag at være en neurologisk lidelse, og behandlingen bør derfor være herefter, og 

dermed kunne stimulere neurologisk. Et formål med lydterapi er at opnå henholdsvis dæmpning eller 

habituering, hvilket opnås gennem neurale processer, som jeg vil undersøge muligheden for at opnå 

gennem teori herom. Jeg vil undersøge og påvise musikalske stimuli-områder i hjernen, og hvordan 

dette kan dæmpe hjerneaktivitet i sammenhæng med tinnitus-perception. Dette med henblik på at 

påvise at musik har en gavnlig effekt som lydterapi i behandling af tinnitus. 

Tinnitus menes at kunne medføre psykiske symptomer pga. den neurologiske onset, hvilket 

resulterer i at mange faktorer spiller ind på udbyttet af behandling. Ved at anvende tilfældig musik 

uden nogen form for evidens og information bag, kan den ønskede dæmpning gå tabt. Der voksende 

marked for musik tilbudt på musikalske streaming-tjenester, app’s mm. indeholder ingen beskrivelser 

af elementerne herind, andet end at det virker ”afstressende” og ”afslappende”. Det er ikke en 

                                                
1 Læs mere herom i mit bachelorprojekt fra foråret 2014, ”Tinnitus – en historisk gennemgang”. 
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behandlingsform med fokus på det enkelte menneske, og der er heller ikke nogen mulighed som 

patient og bruger, for at vide, hvilke mekanismer der ligger bag. På grund af de mange udbydere af 

musik, ligger der i mange henseender ikke noget teori og evidens bag musik som terapi, hvilket efter 

min erfaring resulterer i, at det bliver set som en alternativ behandlingsform. Musik er ikke noget der 

direkte tilbydes i praksis, på trods af at dynamisk stimuli er påvist til at have større positiv effekt, og 

subjektivt foretrækkes af flere tinnitus-patienter. En af grundene til denne mangel kan skyldes 

manglende objektiv verifikation af musik som lydterapi ved tinnitusbehandling, og jeg har derfor 

valgt at undersøge om det er muligt, at måle på udvalgte lydcollager og dermed verificere at de 

opfylder pålagte krav. For at kunne give den mest optimale behandling, er der behov for 

evidensbaseret viden bag. Jeg vil undersøge om musik kan anvendes i lydterapi som led i 

tinnitusbehandling, og om der er nogen sammenhæng mellem hjerneområderne der aktiveres af 

tinnitus og dem der stimuleres ved musik. 

1.1 Formål 

Formålet med mit speciale er at undersøge hvilke musikaske elementer, der bør indgå i musik 

som terapi, med henblik på verificering af musik som lydterapi ved tinnitusbehandling gennem 

objektive og subjektive målinger. Dette vil jeg gøre ved at sætte neurologiske teorier om tinnitus over 

for den teoretiske viden der er om musik og hjerneaktivitet. Der findes i dag ikke nogen retningslinjer 

inden for brugen af musik som lydterapi, da tinnitus er et uforudsigeligt fænomen. Der er derfor heller 

ikke nogen evidens for, at det har en positiv effekt som lydterapi kontra de statiske støjsignaler der 

tilbydes i dag. Jeg vil belyse musikkens effekt på det hele menneske og behovet for musikterapi ud 

fra forskningsartikler og frekvensmålinger, og derved undersøge mulighederne for større inddragelse 

af musikterapi i praksis til tinnitus-patinter. Jeg vil undersøge, hvilke musikalske elementer der bør 

indgå i musik som terapi, for at kunne opnå en dæmpning af hjerneaktivitet associeret med tinnitus. 

Til slut vil jeg undersøge muligheden for at analysere tilstedeværelsen af disse elementer i lydcollager 

anvendt i tinnitus-terapi. 
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1.2 Forskningsspørgsmål 

Det overordnede forskningsspørgsmål er at vurdere følgende: 

Hvilke neurologiske sammenhænge er der mellem musik og tinnitus, og hvilke elementer 

definerer musikken i lydterapi til behandling af tinnitus for at opnå inhibition2? Hvordan er 

muligheden for at lave en analyse af tilstedeværelsen af de musikalske elementer? 

Specialets forskningsspørgsmål vil blive besvaret ud fra nedenstående spørgsmål: 

• Hvilke terapeutiske elementer ligger der bag og bør indgå i musik som terapi? 

• Er det muligt at analysere lydcollager til tinnitusbehandling og påvise tilstedeværelsen af 

musikalske elementer i musik som terapi? 

1.3 Afgrænsning 

Da den rette behandling af tinnitus er en omfattende proces, hvor der først ses valide resultater 

efter tre-seks måneder, har inddragelse af tinnitus-patienter og deres subjektive oplevelse, ikke været 

et muligt valg i dette projekt. Jeg har valgt at undersøge tidligere forskning og bruge en mere teknisk 

vinkling, for at få et indblik i, hvad der er af muligheder for implementering af musik som terapi. Det 

var på grund af den begrænsede skriveperiode var det derfor ikke muligt at fordybe mig ydereligere. 

I løbet af min specialeproces er jeg blevet introduceret for udviklingen af mere neurologiske 

behandlingsmetoder, men disse finder jeg ikke relevante for mit projekt. 

Jeg vil kort præsentere nogle af de forskellige tinnitus-features der findes i høreapparaterne i dag, 

men det er ikke noget jeg vil have fokus på. For at få mere information herom er man velkommen til 

at læse min projektorienterede rapport fra efteråret 20153. 

1.4 Baggrund 

Jeg var i efteråret 2015 i praktik hos Audio Solutions, der er en tinnitus-klinik lokaliseret i Odense. 

De har specialiseret sig inden for kombinerede lydcollager af naturlyde med klaver eller synthesizer, 

hvilket resulterer i at lydcollagerne dækker et større dynamisk område og har et bredere 

frekvensspektrum end kommerciel lydterapi. Lydcollagerne udarbejdes i samarbejde med den enkelte 

tinnitus-patient ud fra rådgivende samtale og efterfølgende tinnitus-matchning. Dette gør, at den 

                                                
2 forklares i nærmere afsnit  
3 ”Tinnitusbehandling – de mange muligheder”, projektorienteret rapport efteråret 2015 
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individuelle aktive deltagelse fra patient har en positiv effekt på det hele forløb. Til matchning 

anvendes en oscillator som kan genskabe tinnitussen ud fra patientens psykoakustiske beskrivelse af 

pitch og loudness. Dette giver en bedre fornemmelse for ens tinnitus, da denne også kan anvendes til 

at lade andre få en fornemmelse af, hvad det er for en auditiv fornemmelse der sker. Ud fra 

matchningen indgås der et samarbejde, om at sammensætte de mest optimale lydcollager af 

forskellige naturlyde og instrumentale lydstykker komponeret af klaver og synthesizer. Der indgår 

rådgivning og anbefalinger af sammensætningen ud fra teorien om eksempelvis lydterapi tilpasset 

tinnitussens frekvensområde. Dog har patientens præference for sammensætning størst betydning. 

Lydcollagerne har en varighed på 10-30 min. og bliver lagt over på en iPod. Patienterne anbefales at 

lytte til disse i 20 minutter dagligt efter behov, på dage med særligt generende tinnitus-perceptionen. 

1.5 Metode 

Specialet har til formål, at undersøge og analysere de musikalske elementer der bør indgå ved 

musik som lydterapi i tinnitusbehandling, og er delt op i to elementer. Gennem hovedteorien om de 

neurologiske aspekter om tinnitus sat over for musik, vil jeg sammensætte nogle musikalske 

elementer, der menes at bør indgå i musik som lydterapi. Disse vil jeg afprøve, gennem en FFT-

analyse af fem lydcollager fra Audio Solution. For at opnå resultater herom, arbejder jeg ud fra 

Blooms taksonomi (Rienecker & Jørgensen, 2010), der er delt op i seks punkter fra viden til skabe. 

2. Videnskabelig ramme 

Dette speciale strækker sig over 14 kapitler, udarbejdet ud fra en kvalitativ tilgang inddelt i 2 dele. 

Mit kvalitative studie går ud på at vurdere, observere, måle og analysere på udvalgte lydcollager 

anvendt i praksis som tinnitusbehandling, ud fra teoretisk viden om musik som terapi. Teorien skal 

kunne sættes op imod min empiriske data, hvor der vil være muligt, kritisk, at analysere min data, ud 

fra en kort konceptanalyse af tidligere studier med musikterapi anvendt i tinnitus-praksis. Jeg vil 

dermed observere enkelte tilfælde, med henblik på at konkludere noget generelt. 

Specialets struktur har jeg valgt at udarbejde ud fra Blooms taksonomi for at bevare en rød tråd. 

Den amerikanske psykolog Benjamin Bloom har udarbejdet en model over opstillingen af viden i et 

hierarki, der bevæger sig fra det kendte mod det ukendte, og dermed også fra det simple mod det 

komplekse. Det er en illustrator for, at man skal se viden som noget der eksisterer i flere niveauer, og 

at man ikke kun skal have viden, men også have fokus på at kunne anvende denne (Rienecker & 
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Jørgensen, 2010). Det er ifølge Bloom vigtigt at arbejde fra punkt et til seks (Rienecker & Jørgensen, 

2010 (Bloom, 1958)). 

I) Første element er at huske og viden. Det handler her om, at kunne genkende, huske og 

beskrive information (Rienecker & Jørgensen, 2010). I kapitel 1) Indledning og 2) 

Videnskabelig ramme er handlingsordene at beskrive og identificere. Den viden jeg 

besidder vil blive gennemgået i min indledning og den videnskabelige ramme. 

II) Andet element er at forstå, hvor det handler om at kunne forstå hvad information og viden 

betyder (ibid.). I Teoridelen er handlingsordene at forklare og fortolke. 

III) Tredje element er at anvende, hvor man skal kunne vise at kunne overføre informationer 

til nye situationer eller problemer, svarende til det kendte (ibid.). I Empiridelen er 

handlingsordene at undersøge og afprøve. 

IV) Fjerde element er at analysere, hvor man skal kunne nedbryde nye og ukendte problemer 

ned til delproblemer og dermed påvise sammenhænge (ibid.). I kapitel 11) Analyse er 

handlingsordet at sammenligne. 

V) Femte element er at vurdere, hvor man skal kunne vurdere værdien af informationer eller 

ideer og derefter argumentere for disse vurderinger (ibid.). I kapitel 12) Resultater, 

anvendes denne taksonomi til bedømmelse af den indsamlede data og handlingsordene er 

at kritisere og bedømme. 

VI) Sjette og sidste element er at skabe, hvor det i sidste ende handler om at kunne kombinere 

alle deleelementerne og skabe nye helheder og ideer, for derigennem at kunne udvikle ny 

viden (ibid.). I kapitel 13) Diskussion og Perspektivering og 14) Konklusion anvendes 

denne sidste taksonomi, hvor handlingsordene er at konkludere, udlede og planlægge. 

 

Niveau og tilsvarende afsnit 

I Viden  à Indledning 

II Forståelse  à Teori + Forskning 

III Anvendelse  à Metode 

IV Analysere  à Analyse 

V Vurdere  à Resultater 

VI Skabe   à Diskussion & Perspektivering 

à Konklusion 
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2.1 Begrebsdefinition 

Der er en række termonologier der er blevet anvendt igennem dette speciale. Disse defineres kort 

i følgende afsnit. 

Tinnitus:  tinnitus kan inddeles i subjektiv og objektiv tinnitus, hvor subjektiv er uden ekstern 

lydkilde, mens objektiv skyldes en lydkilde. I dette studie har jeg fokus på den subjektive tinnitus. 

Lydcollager: komponerede lydstykker sammensat af naturlyde som udgør baselementerne og 

musikstykker i form af klaver eller synthesizer, som udgør selve detaljerne i lydcollagen. 

Tinnitus-matchning: dette er en del af udredningen af tinnitus, hvor der via en oscillator i samarbejde 

med patienten, bliver sat ord på de psykoakustiske forhold som loudness og pitch. Dette er et 

standardelement i udredningen i USA. Det er dog ikke en udbredt undersøgelsesform i Danmark. 

Psykoakustisk, læren om menneskets perception af lyd. Der holdes skarpt adskilt mellem, hvad der 

sender ind, fysiske forhold, og variablerne for opfattelsen, de psykofysiske forhold. Fysiske størrelser 

versus de psykofysiske paralleller: Frekvens – Pitch og Lydstyrke – Loudness. Der anvendes 

forskellige betegnelser om fysiske og psykofysiske elementer, da pitch og loudness eksempelvis ikke 

har samme egenskaber som frekvens og lydstyrke. Pitch afhænger af lydstyrken, loudness vokser 

ikke som lydstyrken og afhænger af frekvenserne. 

Sensation level: hvor meget lydstyrken i decibel af en stimulus er over høretærsklen, betegnes dBSL. 

Tinnitus-instrument: en kombination af høreapparat og tinnitus masker. 

Musikterapi: Der findes i dag uddannede musikterapeuter der arbejder ud fra definition: 

”Musikterapi er en gensidig refleksiv proces, hvor klient og terapeut samarbejder om at forbedre 
klientens helbred eller livskvalitet, ved brug af musikoplevelser og deres relation som drivkraft for 

forandring… støttet af den uddannede musikterapeuts teoretiske viden og forskningens dokumentation” 4 

I dette studie bruger jeg dog betegnelsen musikterapi som begreb for brug af musik i lydterapi, 

på trods af at det ikke følger definition. Musikterapi i tinnitus-regi er egentligt en form for 

musikmedicin, da det kan være en del af en behandling men også behandling i sig selv. Det er en 

passiv form for musikterapi, der kan administreres af patienten selv. Denne betegnelse synes jeg ikke 

kører i spænd sat over for betegnelsen lydterapi. Det vil sige at min betegnelse musikterapi i andre 

henseender relaterer sig til musikmedicin i anden praksis. 

                                                
4 Ilan Sanfi, Cand.mag. og ph.d.-studerende, forsker i musikterapi i pædiatrien (Brüscia, 2014) 
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2.2 Litteratursøgning 

I litteratursøgningen blev databaserne PubMed og ComDisDome anvendt. Der er så vidt muligt 

anvendt de nyeste artikler, men søgningen har ikke været begrænset af bestemte tidsrammer. 

Søgningen er fortaget ud fra engelske betegnelser, enkeltvist og kombineret. Søgeordene er som 

følgende: ”tinnitus”, ”music”, ”music therapy”, ”neurology”, ”Jastreboff”, ”Vernon”, ”Tinnitus 

Retraining Therapy”, ”sound therapy”, ”masking”, ”noise”. 

Ved at gøre brug af disse søgekriterier er en række forskellige artikler og bøger fundet. Ud fra 

disse blev litteraturlister også gennemgået, for at finde øvrige relevante referencer.   
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Teoridelen 

Forskning i tinnitus 

Subjektiv tinnitus defineres i dag som fornemmelsen af lyd, som sker inde i hovedet, men som 

ikke stammer fra en lydkilde uden for kroppen. Det vil sige alle spontant, tilbagevendende opfattede 

lyde, på nær tale og musik (Eggermont, 2012). Tinnitus er en forholdsvis udbredt lidelse i Danmark, 

da omkring 10-15% af befolkningen har tinnitus i varierende grad, hvoraf kun 1% har en stærkt 

generende tinnitus (hoereforeningen.dk). Den subjektive loudness-opfattelse af tinnitus ligger som 

regel på 3-8 dB SL, og ikke meget over høretærsklen. Tinnitus-pitch, den subjektive tonehøjde, 

associeres ofte med typen af hørenedsættelsen og det implicerede område i den forbindelse, men det 

er ikke altid, at der ses hørenedsættelse ved tinnitus. Tinnitus er endnu ikke 100% kortlagt, men 

forskning tyder på at der både kan ligge anatomiske og neurologiske aspekter bag lidelsen. Der findes 

flere teorier om, hvor og hvordan tinnitus opstår, og der kan laves en opdeling af teorierne i to 

hovedgrupperinger: perifere og centrale auditive systemmodeller. To af modellerne heraf vil jeg 

komme ind på i kapitel 4. Primært menes at tinnitus er psykologisk og neurologisk betinget, da det 

antages at tinnitus er en lyd der opstår i hjernen, hvilket betyder at megen behandling er rettet mod, 

den måde hjernen modtager og behandler støjsignalerne fra specifikke hjerneområder, i form af 

tinnitus. Der er delte antagelser om, at gradvis tiltagende tinnitus karakteriseres som havende 

symptomer der ikke er af særlig stærk gene, mens pludselig tiltagende tinnitus har en stærkere 

påvirkning, hvilket kan resultere i stærkere negative gener. Tinnitus kan i dag ikke fjernes, men genen 

kan dæmpes, ved at rådgive og motivere den enkelte patient til at flytte fokus. Dette bygger på teorien 

om den neurale plasticitet, der går ud på hjernens evne til at ændre sig. På grund af denne plasticitet, 

er det muligt for hjernen at tilvænne sig denne tinnitus. En oversigt over de teorier, der findes i dag 

kan ses i tabel 1, hvor de to centrale auditive systemmodeller, den Neurofysiologiske Tinnitus-model 

og Thalamo-Kortikal Dysrytmia model er de to primære modeller, der er fokus på i denne opgave, da 

disse involverer nogle specifikke hjerneområder. 
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I oversigten ses angivet to årsagsmodeller i og omkring det auditive system, mens der angivet fire 

centrale årsager. Mange af de første teorier om tinnitus, gik på at det var en perifer auditiv lidelse, da 

der er tale om en auditiv opfattelse. Der blev dog aldrig evidensbaseret, og på grund af cochleas 

placering, blev fokus flyttet længere ind i hjernen. Der er derfor opstået flere teorier om at der er tale 

om en neurologisk lidelse, da følgesymptomer som angst, depression og stress ofte ses i forbindelse 

med tinnitus. Fælles for de fire centrale auditive systemmodeller er, at tinnitus skyldes aktivitet i 

hjernecentrene. Jeg har i dette projekt valgt at have fokus på de to tinnitus-modeller, den 

Neurofysiologiske model og den Thalamo-Kortikale Dysrytmia model. For at få en forståelse af de 

neurologiske teorier der ligger bag tinnitus, og på sigt musik, er det først nødvendigt med en 

gennemgang af hjerneområderne og nogle af de vigtigste systemer ved tinnitus. 

3. Hjerneområderne 

Hjernen er en kompleks størrelse, der er delt op i mange områder med hver deres funktion og 

aktivitet. Hjernen kan opdeles i 3 hoveddele: hjernestammen – pons, medulla oblangata og 

mescencephalon - (reptilhjernen), mellemhjernen (pattedyrshjernen) og storhjernen/hjernebarken 

(neocortex) som indeholder de to hjernehemisfærer som er forbundet via corpus callosum. På trods 

af, at mange psykofysiske fænomener synes at afhænge af den cerebrale cortex, er der intet enkelt 

område der kan udgøre kompleks mental aktivitet, da mange neuroner arbejder sammen om dette. 

Perifere auditive system modeller 
Spontane otoakustiske emissioner Hyperaktivitet i ydre hårceller 
Auditorisk dynfunktion Beskadigede ydre hårceller 

Hæmning af neuroner i NCD 
Øget spontan neural aktivitet 

Centrale auditive systemmodeller 
Den Neurofysiologiske Tinnitus-model Aktivering af det limbiske system og ANS 

Tinnitus forårsager irritation, stress og angst 
Ond cirkel 

Thalamo-Kortikal Dysrytmia model Som følge af høretab 
Thalamus og cortex 
Neural aktivitet 

Auditiv plasticitet Cochleær skade 
Øget aktivitet i centrale auditive baner 
Fantomsmerter i det auditive system 

Nucleus Cochlearis dorsalis (NCD) Hyperaktiv spontanaktivitet 

Tabel 1, Tinnitus-teorier 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

19 

Hjernebarken indeholder den vigtigste funktionelle celletype: kortikale neuroner. Disse er opdelt i 

hvorvidt de aktiverer eller hæmmer dem neurale aktivitet, og indebærer perception og 

kommunikation i hjernen. Placeringen af de forskellige områder kan ses på figur 1. 

 

Figur 1, Hjerneområder (Bidstrup et al., 2006) 

De områder der er relevante for dette projekt er primært det limbiske system, thalamus og det 

præfrontale cortex. Det præfrontale cortex, bedre kendt som frontallappen, er en af de 4 hjernelapper, 

som er placeret i panderegionen. Den præfrontale cortex er særdeles aktiv ved indlæring af nye ting, 

og det er dette område der vælger, planlægger og gennemfører vores handlinger. Tæt på den 

præfrontale cortex ligger det limbiske system, som er et af de vigtigste områder ved tinnitus, hvilket 

jeg vil komme nærmere ind på (se figur 3). I mellemhjernen ligger thalamus og hypothalamus 

placeret. Thalamus er involveret i sensoriske og motoriske funktioners koordination og integration, 

mens hypothalamus er hormonproducerende og varetager den overordnede styring i det autonome 

nervesystem. Hypothalamus er derudover også den hormonelle forbindelse til det limbiske system. 

Ud fra Adjamian et al.’s (2012) studier menes der, at være tre primære hjerneområder i sammenhæng 

med tinnitus: temporale områder som er relevant for behandling af opfattede elementer af tinnitus, 

præfrontal cortex og limbiske regioner som er involveret i behandlingen af de emotionelle og 

motiverende elementer af tinnitus-opfattelsen. 

Det auditive system ligger placeret i temporallappen tæt ved det limbiske system og 

hjernestammen, hvor alle de vigtige centre ligger, deriblandt alle kernerne, som kontrollerer hjernens 

niveau af bevidsthed, hvad enten kroppen er vågen, sover eller bevidstløs. Nervus 

acousticusvestibularis løber i mellemhjernen og er lokaliseret tæt på det område der regulerer sult, 

mæthed, stofskifte, bevidsthedsniveau, og områder som kontrollerer den overordnede 

hormonregulering. Der er en tæt forbindelse mellem disse områder, der på forskellig vis koordinerer 
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med hinanden, og dermed også påvirker hinanden. Tinnitus er en auditiv opfattelse (men ikke auditiv 

opstandelse), og det er nødvendigt at tage en kort gennemgang af de auditive baner. 

3.1 De ascenderende baner 

Lydens vej til det auditive cortex i 

temporallappen, går igennem øret og ind i 

cochlea, hvor det fra hårcellerne i cochlea 

videresendes til det centrale auditive 

system til videre forarbejdning og analyse 

via nervus cochlearis. Kernerne relateret til 

det ganglion cochleare område i de indre 

øre, er lokaliseret i den dorsale del af pons 

og medulla oblangata (Moss & Møller, 

2010); den mellemste og nederste del af 

hjernestammen, se figur 2. Via de 

ascenderende baner løber nerven ind i 

meatus acusticus internus og igennem dura 

til pons. Nervus cochlearis ender i nucleus 

cochlearis ventralis og dorsalis, som er to 

afgrænsede kernegrupper. Efter synapse 

fortsætter hørebanen op igennem pons og 

mescencephalon, hvor det ender i corpus 

geniculatum mediale og op til cortex cerebri. To 

gerne der kan sætte i forbindelse med tinnitus er dorsal cochlear nucleus og inferior colliculus, se 

tabel 1 (Sweetow, 2013). De ascenderende baner kan deles op i to grupper. 1) Den klassiske vej, der 

er tonotopisk opdelt (Moss & Møller, 2002), hvilket svarer overens med frekvensernes organisering 

i cochlea. Signalet sendes fra cochlea til hjernebarken via en masse nervefibre igennem kernerne via 

hørebanen. 2) Den ikke-klassiske vej, går derimod ikke igennem et tonotopisk opdelt system. I stedet 

for at neuronerne stimuleres med lydsignaler, som ved den klassiske vej, modtager de signaler fra 

andre sansesystemer, som føle- og berøringssanserne. Dette gør det til en mere kompleks vej, og den 

fører da også til det sekundære auditive cortex, hvorfra der er mange andre forgreninger til forskellige 

hjerneområder, heriblandt det limbiske system (Moss & Møller, 2002). Ifølge Aage Møller, er det i 

Figur 2, Hørebanen (Moss & Møller, 2010) 
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de ikke-klassiske baner, tinnitus-aktiviteten menes at foregå (Møller, 2011), hvilket er én af mange 

teorier om tinnitus, heriblandt hyperaktivitet i nucleus cochlearis dorsalis (Sweetow, 2013), og det er 

også i denne bane at lateral inhibition menes at opstå, hvilket der vil komme mere om senere. Det 

auditive system, inklusiv cochlea, spiller ifølge Jastreboff en sekundær rolle i fremkomsten af 

tinnitus, men er stadig det område der giver det første signal, der starter hele kaskaden af påvirkninger 

af hjerneområderne, hvilket resulterer i udviklingen af tinnitus (Gold et al., 2000). Områder der 

særligt menes at blive aktiveret er det limbiske og autonome nervesystem. 

3.2 Det limbiske og autonome nervesystem 

Det limbiske system ligger placeret mellem hjernestammen og hjernebarken, og har til funktion 

at de to områder kan kommunikere med hinanden - den anses som formidleren mellem det bevidste 

og ubevidste element. Det består af et stort antal neuroner, som fordeler sig til mange andre dele af 

CNS, blandt andet præfrontal cortex og mellemhjernen (se fig. 3), og er særligt knyttet til vores 

følelser og til den harmoniske del af musik. Alle udtryk for emotioner og længsler formidles og 

integreres i det limbiske system, og har derudover en direkte indflydelse på neuroendokrinerne og 

den autonome funktion og kontrollerer lagring i hukommelsen og genkaldelse (Jastreboff, 2000 

(Swanson, 1987)). Systemet består af flere strukturer i hjernen, heriblandt hippocampus, amygdala 

og hypothalamus. I det limbiske system findes også Herschls gyrus, der er et område liggende tæt 

ved lystcenteret. Ifølge Myskja (2005) har flere studier peget på at Herschls gyrus stimuleres af 

konsonante intervaller, hvilket vil sige forholdet mellem tonerne som opleves harmonisk, og dermed 

er vigtig for opfattelsen af musik. En placering af de forskellige områder i forhold til det limbiske 

system ses på figur 3. 

 

Figur 3, Dopaminbanerne i det limbiske system (Bidstrup et al., 2006) 
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Tæt ved og en del af det limbiske system ligger særligt områderne nucleus accumbens, amygdala 

og hippocampus, der alle er involveret i emotionelle tiltag. Nucleus accumbens betegnes som 

belønningsområdet og menes at spille en væsentlig rolle inden for funktionerne, såsom glæde, latter, 

belønning, aggression, frygt og placebo effekt (Myskja, 2005). Amygdala har betydning for den 

emotionelle farvning og bearbejdning af sanseindtrykkene, og det er også her der sker en koordinering 

af blandt andet akustiske erindringsbilleder. Amygdala har afferente forbindelser til temporallappen 

og efferente forbindelser til hypothalamus. Den kan påvirke hypothalamus som styrer frigivelsen af 

stresshormonet adrenalin, hvilket giver en kropslig respons. Hippocampus er vigtig for indlæring og 

korttidshukommelsen, og menes at stå for overførelsen af korttidshukommelsen til langtids-

hukommelsen, i andre dele af hjernen. 

Det limbiske system samarbejder med den auditive nerve på et ubevidst plan i CNS, hvor der 

videresendes og lagres information om emotionelt ubehag eller opmærksomhed overfor specifikke 

lyde (Jastreboff, 2000). Det limbiske system har også til opgave at aktivere det autonome 

nervesystem, der består af nerveceller beliggende uden for CNS, og som regulerer de ubevidste 

funktioner. Det autonome nervesystem kan opdeles i to systemer: 1) det sympatiske nervesystem der 

stimulerer hjertet, kontraherer arterierne, udvider bronkierne, hæmmer fordøjelsessystemet og 

forbereder hele kroppen på fysisk aktion, og 2) det parasympatiske nervesystem der har den modsatte 

opgave, og forbereder kroppen på fødeindtagelse, fordøjelse og hvile (Jastreboff, 2000 (Brooks, 

1987)). Da mange områder er involveret, vil kraftig aktivering af det autonome nervesystem føre til 

en bred påvirkning af kropsfunktionerne. Typisk vil symptomerne være en indikation på at den 

sympatiske del overtager, da det vil kunne fremkalde hjertebanken og en generel forberedelse på, at 

kroppen skal i fysisk aktion. En overreaktion af det sympatiske nervesystem, vil gå ind og påvirke 

eventuel søvn, skabe angst og/eller stress, hvilket er klassiske gener hos tinnitus-patienter (Jastreboff, 

2000 (Coles, 1996)). En høj grad af aktivering af den sympatiske del af det autonome nervesystem 

kan fremkalde den såkaldte ”fight-or-flight” respons5, hvilket resulterer i stress, angst og forringet 

livskvalitet. En øget aktivering af det limbiske system oveni, kan resultere i en øget fokus rettet mod 

tinnitus, hvilket gør at patienten kan ende i en ond cirkel (Møller, 2011) som kan fremkalde negativ 

fokus og emotionelle reaktioner, der kan være svære at bryde ud af. Stærkt opfattet tinnitus kan hos 

nogle patienter føre til depression og i værste tilfælde selvmordstanker. 

                                                
5 Fysisk reaktion der opstår som respons på en ubehagelig opfattelse af noget ubehageligt/skadelig 
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Forskning af hjerneskanninger på tinnitus-patienter støtter op om antagelsen om, at opfattelsen af 

tinnitus skyldes det limbiske systems manglende evne til at annullere tinnitus-perceptionen. Ifølge 

disse antagelser, stammer tinnitus-perceptionen fra læsioner i de auditive baner. Normalt skulle 

sådanne lyde blokeres via feedback koblingerne fra de limbiske regioner, inden det ville nå det 

auditive cortex. Støjdæmpningen vil slå fejl hvis de emotionelle reaktioner pga. overaktivitet i 

amygdala, derimod fortrænger dæmpningen, hvilket vil resultere i at patienten ikke vil kunne ignorere 

sin tinnitus. Gentagende stimulation, i både de thalamiske og paralimbiske6 veje, kan i værste tilfælde 

føre til tonotopiske ændringer i det auditive cortex, hvor indbyrdes innervering af temporallappen 

giver anlæg til, at tinnitussen vil sætte sig i hukommelsen og kunne genkaldes (Argstatter, 2012). En 

af hypoteserne er, at tinnitus kan være forårsaget af en øgning i fyringsraten eller en ændring i den 

synkroniserede fyring (Eggermont, 2004), hvilket Adjamian et al. (2012) netop, med tinnitus-

patienter, har påvist, med en unormal tilstedeværelse af spontane mønstre ved hjerneaktivitet målt 

med MEG. 

3.3 Hjerneaktivitet ved tinnitus  

En måde hvorpå aktiviteten i hjernen kan måles, er ved hjælp af hjerneskanninger. Tilbage i 

1920’erne blev de første Elektroencefalografi (EEG målinger)7  foretaget, hvor frekvenserne fra 

hjernens elektriske impulsaktivitet kunne måles. Disse frekvensmønstre viste sig, som lydfrekvenser, 

at være målelige i svingninger pr. sekund. Siden 1960’erne har frekvenserne kunne knyttes til indre 

uro, ved at anvende avancerede biofeedback-apparater (Myskja, 2005). Måling af hjernebølgerne via 

EEG giver en forståelse for aktiviteten der sker ved forskellige stimuli, og således også ved tinnitus-

opfattelse. EEG målinger er inddelt i lave (0,5-4 kHz) og høje frekvenser (8-12 kHz). 

Hjernebølgemønstrene kan inddeles i følgende fem hovedgrupper af niveauer: 

• Gamma – 36-44 Hz. På det højeste niveau af hjerneaktiviteter, findes de eneste frekvenser der 

produceres i hele hjernen. Gamma-aktiviteten forener sig med de neurale processer der opstår, 

når hjernen bearbejder information fra forskellige områder. Høj gamma aktivitet er forbundet 

med god hukommelse og indlæring, og ved pressende og stressende situationer stiger denne 

aktivitet (Baguley & Fagelson, 2016). 

• Beta – 13-22 Hz. På dette næsthøjeste niveau er der tale om hurtige frekvenser der er knyttet 

til hjerneaktivitet som opmærksomhed, uro, anspændthed, vågenhed og intellektuel 

                                                
6 Særligt netværk af nerveceller, hvis aktivitet er forbundet med selvkontrol 
7 EEG registrerer de elektriske impulser, som opstår i hjernebarken 
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virksomhed. Ved overaktivering af betabølgerne ses ofte en sammenhæng mellem stress og 

manglende evne til at slappe af. Afhængigt af, i hvor høj grad hjernebølgerne bevæger sig fra 

beta- til alfaniveau, er det muligt at vurdere afspænding (Myskja, 2005). 

• Alpha – 8-12 Hz. Her er der tale om et niveau, hvor hjernebølgerne i særlig høj grad findes 

ved afspænding og indre fantasier. Tankerne får her lov at fare, og tilstanden blokeres af 

sansestimulering, stærke emotionelle reaktioner og rationelle tanker. Disse bølger udløses 

lettest med lukkede øjne, hvor de også måles til at blive stærkere og mere rytmiske. Især ved 

indre billeder, producerer alfabølger drømme, dagdrømme og meditationsbilleder. 

Overstimulering af sanserne, kan gå ind og blokere for evnen til at udløse disse alfabølger og 

dermed også den dybe afspænding (Myskja, 2005). 

• Theta – 4-7 Hz. Disse hjernebølger ledsager dybere meditations- og søvnlignende tilstande. 

Målinger viser at der sker stærk EEG-udslag på theta-niveau ved søvn, og trancelignende 

tilstande domineres i dette område. Bevidstheden er frigjort fra begrænsningen i de normale 

tankemønstre, i forhold til beta- og alpha-niveau (Myskja, 2005). 

• Delta – 0,5-3 Hz. Dette er de langsomste hjernebølger, der måles ved dyb, drømmeløs søvn 

og bevidstløshed. Dette niveau er vigtigt for menneskets evne til regeneration, og det er også 

efter en nats søvn ved theta-niveau at kroppen føles udhvilet (Myskja, 2005). 

Både electroencephalography (EEG) og magnetoencephalography (MEG) repræsenterer summen 

af aktivitet af mange neuroner, og reflekterer synkronaktiviteten i hele den neurale population. Hos 

nogle mennesker med tinnitus anormaliteter i MEG’en er udtalt i optagelser fra temporale områder 

hvor langsomme bølger i delta aktivitet (0,5-5 kHz) øges og alpha aktivitet (8-12 kHz) reduceres 

(Baguley & Fagelson, 2016). Anormaliteterne er stærkt korreleret, med det niveau af tinnitus-relateret 

lidelse (Adjamian et al., 2012). Reducerede sensoriske input til central neuronerne, kan ændre deres 

receptive områder, og gøre dem sensitive over for inputs, fra omkringliggende områder qua neural 

plasticitet. I det auditive system, kan dette føre til en overrepræsentation af bestemte 

frekvensområder, hvilket kan forårsage fantomopfattelsen af tinnitus (Adjamian et al., 2012). Dette 

er ligesom fantomsmerter efter en amputeret fod, arm eller lignende. Det normale auditoriske 

alpha/theta rytmer er reducerede efter en permanent behandling af den interne tinnitus lyd. Flere 

studier påviser netop, at reorganisationen af det auditoriske cortex opstår efter høretab, i form af 

reducerede afferente input til det centrale auditive område, som regel i sammenhæng med ødelagte 

hårceller i cochlea. Muhlnichkel et al. foretog i 1998 et studie, hvor det ved hjælp af MEG, blev påvist 

at mennesker med tinnitus havde en forvrængning i det tonotopiske kort i auditorisk cortex, som er 
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relateret til opfattelsen af tinnitus. Der er blevet foretaget flere dyrestudier, omhandlende forholdet 

mellem ændret neural aktivitet og tinnitus. 

3.4 Opsamling 

Teorien i dag er at auditive lidelser kan have en sammenhæng med tinnitus, i form af 

hårcelleskader og synkrone fyringsmønstre, dog på et neurologisk niveau. Dette sætter stadig 

spørgsmålstegn ved tinnitus-patienter, som har nedsat hørelse, pga. fyringsraten og de reducerede 

afferente inputs. Der er flere studier, der peger mod en hyperaktivitet i de auditive baner, som 

eksempelvis dorsal cochlear nucleus og inferior colliculus (Sweetow, 2013). Den tætte forbindelse 

mellem hjerneområderne, gør at der er flere steder hvor tinnitus kan have onset. Et af teoriens primære 

områder med øget hjerneaktivitet, er det limbiske system (Jastreboff, 2000), der er aktivt ved 

oplevelse af stress og angst, mens det præfrontale cortex er aktivt ved opretholdelse af vedvarende 

opmærksomhed. Netop disse to områder, er en del af den Neurofysiologiske Tinnitus model, som 

danner baggrund for den teori der opbygges behandlingsmetoder på i dag. 

4. Tinnitus-modeller 

I dette afsnit vil jeg foretage en gennemgang, af de to førende tinnitus-modeller om det centrale 

auditive system: den Neurofysiologiske model og den Thalamo-kortikale Dysrytmia model. Disse to 

modeller ligger til grund for de behandlingsmetoder og tanker der er gjort sig herom, hvilket vil bliver 

gennemgået i næste kapitel. 

4.1 Den Neurofysiologiske model (NFM) 

Den neurofysiologiske model blev fremlagt af Pawel Jastreboff i 1990, der postulerede at der er 

flere systemer i hjernen der er involveret i tinnitussens fremkomst, mens cochlea og det auditive 

system kun spiller en mindre rolle (Gold et al., 2000). Modellen bygger på, at hjernens bearbejdning 

af lyd foregår på et ubevidst plan, hvor relevante lyde filtreres i thalamus og bliver videresendt til den 

bevidste del af hjernen, mens unødvendig lyd filtreres fra – eksempelvis støj. Det foregår i det 

limbiske system, som aktiveres ved negativ association, hvilket medfører irritation og/eller angst. 

Derved kan der opstå reaktioner i hjernen, som kan føre til de stærke reaktioner der opstår ved tinnitus. 

Dette hænger sammen med at de psykoakustiske karakteristika ved tinnitus hos den enkelte patient 

ikke relaterer sig til den subjektive opfattelse af tinnitus. Tidligere epidemiologiske studier viser at 

tinnitus forårsager ubehag hos kun 25 % af tinnitus-patienterne (Jastreboff, 2000 (McFadden, 1982)). 
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Den neurofysiologske model er udarbejdet ud fra ændringer i bearbejdningen af lyd, og en model 

over den gængse bearbejdning af lyd kan ses på figur 4. 

 

Figur 4, Bearbejdning af lyd (Jastreboff, 2000) 

Lyden bevæger sig, under normal vis, direkte fra de indre hårceller à den auditive hjerne à 

thalamus à for til sidst at ende i hørecenteret. Det limbiske system er normalt en mellemstation, men 

den kan gå ind og dominerer filteret i thalamus. Signalet fra de ubevidste dele af hjernen vil blive 

sendt videre til hjernebarken, hvor der vil ske en analyse og fortolkning af signalet, for til sidst at 

blive ført til den bevidste del af hjernen. De sanseindtryk, som eksempelvis lyd, der opfattes på et 

bevidst plan forstærkes dermed i det limbiske system af amygdala, og vil resultere i positiv eller 

negativ emotionel respons. Ufarlige sansninger kan på denne måde opfattes som truende, og det er 

vigtigt ikke at se tinnitus isoleret, men i en større sammenhæng. 

Med udgangspunkt i at tinnitus skyldes det centrale system, kan tinnitus’ opståen opdeles i 

følgende fire faser, med udgangspunkt i den neurofysiologiske model, se figur 5: 

1) Tinnitus-relateret nerveaktivitet igangsat i den perifere del af det auditive system (IHC i 

cochlea), da en tinnitus-kilde sender et uhensigtsmæssigt nervesignal til hjernen 

2) Opfattelsen af signalet forekommende i de subkortikale auditive centre (hørenerven i 

hjernestammen) 

3) Bearbejdning og analyse af signalet i de kortikale områder (auditive cortex og thalamus) i 

hjernestammen og hjernen 

4) Den vedvarende aktivering af det limbiske og autonome nervesystem 
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Figur 5, den Neurofysiologiske model, (Jastreboff 2000) 

Hos en patient uden særlig bevidsthed på sin tinnitus, og uden negative emotionelle oplevelser, 

vil den kun bevæge sig igennem de tre første faser. Nerveaktiviteten fra tinnitussen, vil blive anset 

for uinteressant og ligegyldig, og den vil blive filtreret bort i den ubevidste del af hjernestammen og 

hjernen, hvormed er undgås en bevidst sansning af lyden. Den fjerde og sidste fase er afgørende for 

opfattelsen af ubehag og stress, da det limbiske og autonome nervesystem, der er ansvarlig for det 

ubehag der forbindes med tinnitus bevæger sig i ring, og i længden forstærker sig selv (Jastreboff, 

2000). Bearbejdningen af sansningen af tinnitus-signalet, vil være anderledes ved inddragelse af 

fjerde fase i processen, da der sker en belastning og påvirkning af patientens livskvalitet. Sansningen 

vil nå til hjernebarken, og det bliver gjort til et bevidst element som der dannes fokus på. Dette kan 

for patienten medføre gene og negative emotionelle reaktioner i form af angst, stress, søvnmangel, 

depression osv. De negative oplevelser vil resultere i en høj aktivitet i det limbiske system, og 

patienten vil kunne ende i den føromtalte fight-or-flight tilstand, hvor det autonome nervesystem 

forbereder kroppen på at kunne undgå signalet på en effektiv måde. Det er nemt at falde i en ond 

cirkel, hvor oplevelsen og styrken af lyden øges, hvilket vil resultere i at de negative emotionelle 

reaktioner bliver endnu større. Så snart den onde cirkel er etableret, vil personen ubevidst rette sin 

opmærksomhed mod signalet. Der opstår en betinget reaktion over for tinnitus-signalet, da 

sansningen holdes ved lige og kan udløse de negative reaktioner (Jastreboff, 1990). Nyere studier, 

hvor der er anvendt functional brain imaging (FBI), bekræfter antagelsen i den neurofysiologiske 

model om, at det limbiske system er involveret i opfattelsen af tinnitus (Jastreboff & Jastreboff, 2000). 

Anvendelse af de føromtalte EEG og MEG målinger, kan ligeså bekræfte hjerneaktivitet i de 

pågældende områder. 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

28 

På baggrund af den neurofysiologiske model, udviklede Jastreboff i samarbejde med Jonathan 

Hazel behandlingsmetoden Tinnitus Retraining Therapy (TRT), hvor formålet er at opnå habituering, 

hvilket er en neural mekanisme der undertrykker gentagende neuron aktivitet. Jastreboff bekræfter 

derudover også, at eksistensen af behandlings-inducerede ændringer i de neurale netværk i de auditive 

baner, afspejler en øget evne til at blokere tinnitus-signaler og dermed tinnitus-perceptionen, ved små 

ændringer i maskerings-styrken ved behandling (Jastreboff & Jastreboff, 2000). Dette er en stadig 

gældende teori, som der arbejdes ud fra, men den er også af ældre dato, og der gøres hele tiden nye 

erfaringer. En anden model som relaterer sig til det limbiske system, og som der kan relateres til 

tinnitus-opståen er den thalamo-kortikale dysrytmia model. 

4.2 Thalamo-kortikal dysrytmia model (TKD) 

Den thalamo-kortikale dysrytmia model er en nyere neurologisk model, der omhandler det 

gensidige kredsløb mellem thalamus og cortex, for at være grundlaget for en række positive og 

negative symptomer på blandt andet tinnitus (Adjamian, 2012). Det grundlæggende ved denne teori 

ifølge Adjamian (2012), er en mindskning af excitatoriske eller en øgning af inhibitoriske input i 

thalamus, hvilket fører til overaktivitet, i de thalamokortikale neuroner. Dette er en model der 

benyttes ved flere neurologiske sygdomme og symptomer, men inden for det audiologiske postulerer 

modellen, at tinnitus er en konsekvens af forstyrrelser af sammenhængende aktivitet mellem thalamus 

og cortex, som følge af høretab. Den handler også om at, anormaliteter stammer fra neurale 

aktiviteter, som er indledt af input der har ødelagt afferente forbindelser mellem nervecellerne, og 

som forårsager ”over-hæmning” af thalamiske neuroner, hvilket reducerer deres excitatoriske 

fremgang (Adjamian, 2012). Der er flere meninger om, hvilken form for hjerneaktivitet der opstår 

ved denne model, men særligt gamma-niveau i auditorisk cortex menes at være nødvendig for bevidst 

opfattelse af tinnitus-lyden (Adjamian et al., 2012). TKD bygger dermed på en øgning i gamma-

aktiviteten ved tinnitus-perception, og i følge Llineas et al. (1999) (Adjamian et al., 2012) kan 

gamma-aktivitet ligge til grund for fantom opfattelsen af lyd. Et andet studie omhandlende 

hjerneaktivitet af Llinas et al. fra 2005, satte en hypotese om, at manglende input generelt som ved 

høretab, kan føre til en hyperpolarisering i thalamiske neuroner, hvilket kan trigge fyrings aktivitet 

ved 4 Hz (theta niveau). Teorien herom gik dermed på at langsom aktivitet i delta- og theta-

frekvensområdet, er en konsekvens af afferent skade, mens gamma-aktivitet er korreleret med 
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tinnitus. Der er tale om en bottom-up proces8, men den modsatte top-down proces9 kan også aktiveres, 

ved input fra den cortico-limbiske bane, hvilket modulerer emotionelle og motiverende processering 

(Adjamian et al., (2012). Ded tinnitus-perceptionen er der en sammenhæng med øget delta-niveau og 

sænket alpha-niveau, og med varierende grad af gamma-aktivitet. Dette kan hænge sammen med, at 

der i et studie af Adjamian et al. (2012) studier havde fokus på gamma-aktivitet omkring 40 Hz, hvor 

det i normalt er bredspektret, mellem 25 og 80 Hz. Modellen handler altså om, hvorvidt tinnitus er 

medansvarlig for forstyrrelser af sammenhængende oscillerende aktivitet mellem thalamus og cortex 

som følge af høretab. Der er uenighed om, hvorvidt forstyrrelserne medfører tinnitus eller en 

konsekvens af høretabet. Der er derfor stadig behov for mere forskning herom. 

4.2.1 Residual inhibition 

Det må antages at, en langsom bølgeaktivitet i MEG og EEG målinger, kan være et resultat af 

hypoaktivering af de kortikale neuroner. Formålet med behandling er at opnå dæmpning af disse 

aktiviteter, betegnet residual inhibition. Ved korrekt mathning af lydstimuli, matchet til tinnitussens 

pitch og loudness, er det muligt at opnå nedgang af tinnitus, hvilket kan opleves som en midlertidig 

stilhed. Dette betegnes også forward masking (Baguley & Fagelson, 2016). Effekten af dæmpningen 

er midlertidig, men en del patienter vil kunne opnå en kortvarig effekt, mens flere patienter kan opleve 

at deres tinnitus vil være dæmpet i længere perioder, ved at anvende den rette maskeringslyd sat ved 

tinnitus-niveau (dette vil jeg kom mere ind på i næste kapitel). 

4.2.2 Lateral inhibition 

Denne model har mange lignende træk med lateral inhibition, der er evnen for overstyrede 

neuroner til at sænke aktiviteten til naboneuronerne, ved at stoppe spredningen af 

aktionspotentialerne mellem naboneuroner i en lateral retning. De celler, der anvender lateral 

inhibition, er primært lokaliseret i hjernebarken og thalamus (Møller, 2011). Dette foregår i de ikke-

klassiske ascenderende baner, og menes at kunne nedsætte tinnitus-perceptionen. Dette sker ved 

tinnitus-opståen qua cochleær skade, hvor neuronerne opfatter lyd, som ikke er til stede. Tinnitus 

menes at kunne dæmpes ved at stimulere med lyd der er inden for tinnitus-frekvens(erne) (Møller, 

2011; Pantev et al., 2012). Ifølge Pantev et al. (2012) er det ved at tilpasse musikkens energispektrum 

                                                
8 Bottom-up, informationer fra sanserne  
9 Top-down, erfaring og objekterne modtages med 
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omkring den individuelle tinnitus-frekvens, muligt at opnå lateral inhibition til de auditive neuroner 

der er involverede i tinnitus-perceptionen (Pantev et al., 2012). 

4.3 Opsamling 

Der er tale om to neurologiske tinnitus-modeller med fælles onset: det limbiske område. Der er 

enighed om, at der er tale om en neurologisk lidelse der går ind og kan aktivere emotionelle 

reaktioner. Der er uenighed om hvorvidt tinnitus-perceptionen kan sænkes. NFM arbejder med 

behandling på et psykologisk plan, da formålet er at opnå habituering gennem rådgivning, mens 

TKDM arbejder for at opnå inhibition (dæmpning). Der er dog både tale om residual inhibition 

(Baguley & Fagelson, 2016) og lateral inhibition (Møller, 2011; Pantev et al., 2012), hvilket afhænger 

af den enkelte teoretiker. 

 

Forskning i lydterapi 

5. Behandling med lydterapi 

Der er stor forskel på hvordan tinnitus-patienter oplever og påvirkes af deres tinnitus. Der er ingen 

sammenhæng mellem påvirkningen af psykoakustiske karakteristika af tinnitus - hvis der er tale om 

gennemsnitlig loudness af tinnitus og pitch og hvis maskeringsevnen er ens hos personer, som oplever 

tinnitus i forhold til dem der lider under det (Jastreboff, 2000). Effekten af en behandling kan variere, 

qua konsekvenserne ved tinnitus, som livskvaliteten, og er en stor udfordring, med hensyn til at opnå 

tilfredsstillende resultater for den enkelte patients livskvalitet. I Danmark findes der forskellige 

muligheder for behandling, da der kan søges på de audiologiske klinikker, lokale 

kommunikationscentre, hos private psykologer eller via Høreforeningen. Behandlingen kan ske på et 

teknisk, kognitivt og medicinsk plan. De fysiske og tekniske elementer har en stor plads i klinisk 

praksis, og er en metode hvormed musik kan implementeres i behandlingen. 

Jeg vil i følgende afsnit foretage et sammendrag af tre behandlingsmetoder med anvendelse af 

lydterapi: tinnitus-instrument, Tinnitus-Retraining Therapi og Neuromonics Tinnitus Treatment. For 

af få en uddybende beskrivelse af den subjektive beskrivelse af tinnitus-perception og de tre 

behandlingsformer, vil jeg henvise til bilag 1. 
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5.1 Sammendrag af tre behandlingsformer  

I klinisk praksis findes der tre behandlingsmetoder, hvor forskellige udformninger af lydterapi 

indgår: Tinnitus-Instrument (TI), Tinnitus Retraining Therapy (TRT) og Neuromonics Tinnitus 

Treatment (NTT). 

Tinnitus instrument er et aktivt redskab, hvor lydterapien anvendes alene. Særligt er korrekt 

tilpasning efter sensation level vigtigt, da maskeringslyd sat på et forkert niveau kan forringe udbyttet 

(Vernon, 1990; Baguley & Fagelson, 2016). Dette gælder ifølge Vernon (1990), især hvis 

maskeringsniveauet er sat for højt, da det ikke vil kunne blive accepteret af patienten. Hvorimod for 

lavt niveau vil være lettere for patienten at vænne sig til, men derved kan det være vanskeligere at 

opnå en tilstrækkelig inhibition. Niveauet bør dermed sættes under tinnitus-niveau (Vernon, 1990). 

Vernons studier er af ældre dato, men hører under et af Pantev et al.’s (2012) studier om lydterapi, 

med henblik på netop at kunne opnå lateral inhibition, ud fra den thalamo-kortikale dysrytmia model. 

Patienten instrueres i at sætte intensiteten, med henblik på at opnå komplet maskering, og anbefales 

at anvende TI’et nogle gange ugentligt, i 20 minutter; alt efter behov. Det er en behandlingsmetode, 

hvor patienten er aktiv i egen behandling, og lydinstrumentet kan ses som et aktivt redskab. Nyere 

studier viser, at ved at kende tinnitus-pitch, vil det være muligt at opnå dæmpning af tinnitus i 

varierende grad, og korrekt matchning vil ofte føre til residual inhibitation (Baguley & Fagelson, 

2016). 

Tinnitus Retraining Therapy er baseret på den Neurofysiologiske Tinnitus-model (Jastreboff, 

2000), og er en behandlingsmetode, implementeret på de danske kommunikationscentre. Her er 

rådgivning den primære behandlingsmetode, mens lydterapien er sekundær. Succesfuld rådgivning 

kan fjerne negative associationer med tinnitus, hvilket er nødvendigt for at lette tilvænning af tinnitus-

perceptionen (Henry et al., 2006; Herraiz et al., 2007). Lydterapien her sættes under mixing-point, 

hvilket vil sige at lydterapien ligger under tinnitus-niveau, og patienten instrueres i at anvende 

maskeringen i 8 timer dagligt. 

Fælles for begge ovenstående behandlingsmetoder er, at de anvendes bredbåndsstøj som 

lydstimuli. Hazell (1999) har tidligere anbefalet naturlyde, som havet og skoven osv., til lydterapi 

ved TRT, på trods af det dynamiske output (Hazel, 1999), da lyde som havet har et frekvensspektrum 

mindende om rød/Brownian støj (Hazell, 1999). Der er ikke senere lavet nogle opgørelser, om det 

blev anvendt herefter. Dette kan hænge sammen med at en af de grundlæggende regler, for brug af 

lydterapi for at opnå succes med TRT-behandling, er at lydsignalet ikke må vække nogle negative 
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emotionelle reaktioner eller virke generende (Henry et al., 2006), hvilket der var en holdning til, ville 

kunne ske ved anvendelse af dynamiske lyde (Jastreboff, 2000). En gennemgang af de udbudte 

signaler kan ses i bilag 2. 

Der er også kommet en behandlingsmetode på markedet, hvor der anvendes dynamiske 

lydsignaler: Neuromonics Tinnitus Treatment. Denne behandlingsmetode arbejder med musik som 

lydterapi, blandet med hvid støj. Formålet med denne terapi-form er, at auditiv træning skal fremme 

ændringer i det auditoriske og neurale system, som kan påvirke aspekter af tinnitus-perceptionen og 

emotionelle responser (Møller, 2011). Ud over lydterapien, er der med denne behandlingsmetode 

også behov for rådgivning (Baguley & Fagelson, 2016 (Tavora-Vieira & Davis, 2011)), som 

indeholde elementer fra de to tinnitus-modeller.  

  På figur 6 ses en afbildning af maskeringsniveauet ved lydterapi tinnitus-perceptionen ved 

henholdsvis brug af tinnitus instrument10, TRT og NTT. 

 

Figur 6, Maskeringsevne ved 3 typer tinnitus-lydterapi (Gelfand, 2009) 

Ved TRT anvendes lydterapien som et værktøj, mens det ved brug af tinnitus-masker alene, 

anvendes som et aktivt redskab, hvor den primære forskel er brugen af rådgivning. Den største forskel 

på de to behandlingsmetoder er tilstedeværelsen af rådgivning, som er en mere kognitiv 

behandlingsform. Mange studier peger på at rådgivning er et vigtigt element i behandlingen (Gelfand, 

2009; Sweetow & Sabes, 2010), men jeg vil gøre opmærksom på at det afhænger af, hvilke 

konsekvenser der ses hos den enkelte patient. En patient med søvnbesvær og irritation over sin 

                                                
10 Lydterapi alene 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

33 

tinnitus, har ikke nødvendigvis ligeså stort et behov for kognitiv behandling frem for en patient med 

depression. Der er dog behov for rådgivning i varierende form. 

Tinnitus instrument og Tinnitus Retraining Therapy er begge metoder der generelt arbejder med 

sindet, hvor TRT vælger at anvende to behandlingsmetoder hertil. Hvor tinnitus-instrumenter 

anvender komplet maskering, for at aktivere inhibition, gør TRT brug af maskeringsniveau under 

tinnitus-niveau, for at på sigt kunne medføre habituering af tinnitus-perceptionen. NTT tager en 

middel løsning, hvor der anvendes dynamiske signaler, der varierer i intensitet, og dermed i 

maskeringsniveau, og put vil være varierende, hvor tinnitussen vil kunne høres på nogle tidpunkter. 

Her er formålet, som ved tinnitus-instrumentet, at opnå inhibition. Studier med sammenligning af de 

to behandlingsmetoder viser at de begge kan være effektive terapiformer mod tinnitus, men at masker 

kan være mere effektiv hos patienter på kort sigt, hvorimod længerevarende behandling med TRT 

giver størst udbytte (Henry & Schechter et al., 2006). Studier viser at, hvor der ved TRT-behandling 

ses størst synlig effekt efter 6 måneder, ses der ved brug af tinnitus instrument effekt efter kun 3 

måneder (Henry et al., 2006; Gelfand, 2009), hvilket kan hænge sammen med de psykoakustiske 

faktorer der kan spille ind; loudness og pitch. NTT er et nyere tiltag, hvor der endnu mangler studier 

for en længerevarende effekt. 

Der er mange behov, der skal dækkes ind når der tales tinnitusbehandling med lydterapi, og det 

er derfor vigtigt med individuel behandling. Alligevel er det et begrænset udvalg af støjsignaler, som 

der findes i høreapparater i dag. Hvor der tidlige har været anbefalet og anvendt statisk bredbåndsstøj 

i lydterapibehandling, er der begyndt at komme fokus på dynamiske lyde. 

6. Støjsignaler  

Jeg vil i følgende afsnit, gennemgå de typer signaler der i dag findes på markedet, for at kunne 

argumentere for en overgang, fra statisk til dynamisk stimuli ved lydterapi. Alle naturligt producerede 

toner består af følgende elementer: 1) grundtonen, 2) harmoniske overtoner, 3) andre medklingende 

toner, 4) subjektive toner og 5) støj. Ved lydterapi-behandling er der tale om elektronisk producerede 

lyde, i forskellige afstøbninger, og der er hidtil anvendt forskellige typer støjsignaler hertil: 

smalbåndsstøj og bredbåndsstøj. Elektronisk producerede lyde, udarbejdet ud fra nogle matematiske 

algoritmer, indeholder som regel kun grundtonen og harmoniske overtoner, hvor andre forstyrrende 

elementer er sorteret fra. Støjsignalerne kan variere, alt efter udbyder af eksempelvis høreapparat. I 
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mit projektforløb i efteråret 2015, undersøgte og målte jeg frekvensspektrummet i tinnitus-

programmer på fem høreapparater fra forskellige producenter.11 

Statiske støjsignaler har ikke nogen beroligende effekt, og kan derimod virke distraherende 

og/eller generende. Det kan derfor være en fordel, at gøre brug af mere dynamiske/modulerede 

signaler. 

6.1 Dynamisk versus konventionel støj 

Dynamiske lyde er opbygget af computer-genererede algoritmer, som øger den kortsigtede 

variation i amplitude af en lydstimuli (Henry et al., 2004). Modulerede signaler er karakteristisk hos 

fraktaltoner12, naturlyde og andre musikalske stimuli. 

 

Figur 7, Tre signalers bølgeforme (Pickles, 2013) 

På figur 7 ses en bølgelængde i tid af tre signaler: en rentone og to dynamiske lyde; amplitude- 

og frekvens modulerede signaler. A) er et plot af en rentone, hvor både amplitude og frekvens er 

konstant. B) er en amplitude-moduleret rentone – amplituden varierer over tid, mens frekvensen er 

konstant. C) er en frekvens-moduleret rentone – frekvensen varierer over tid, mens amplituden er 

konstant. For begge de modulerede signaler gælder det, at hvor hurtigt amplituden/frekvensen 

varierer over tid, kan beskrives i forhold til modulationsraten og hvor hurtigt/hvor meget 

amplituden/frekvensen varierer kan beskrives som modulations-dybden. Signalerne der varierer i tid 

er interessante for hjernen og fremkalder stærke kortikale responser (Reavis et al., 2010), hvilket er 

en positiv effekt ved tinnitusbehandling. 

                                                
11 Widex, Oticon, Phonak, GN Resound og Siemens 
12 Zen lyde 
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Studier peger på større effekt, ved anvendelse af dynamiske lyde ved tinnitusbehandling. Feldman 

fremlagde i 1971 to vigtige aspekter i tinnitus (Henry et al 2004 (Feldman 1971)): a) dæmpning af 

tinnitus ved brug af ekstern lyd er ikke frekvens specifik, og b) 

”the inhibitory effect of the external stimulus outlasts the duration of the stimulus, i.e., the tinnitus after 
cessation og the stimulus.”.13  

Den resterende hæmning af tinnitus blev påvist af Feldman ved brug af smalbåndsstøj til at vare 

400-1200 msek. Denne observation påviser at, der findes en neurologisk mekanisme der trigges af 

bestemte auditive stimulus, til at hæmme den neurale aktivitet som forårsager tinnitus. Der var 

indikation på at effekten primært bygger på intensiteten af varigheden af den auditive stimuli, og ikke 

i særlig høj grad frekvensen. Feldman arbejdede videre på sine teorier, og i 1983 fandt han forskellige 

intensiteter og varigheder af stimulus der skabte effekten af hæmning af tinnitus - forward masking 

– hvor maskerings-signalet dæmper tinnitussen med det samme (Henry et al 2004 (Feldman 1971)). 

Reavis et al. (2010) beskriver at, elektrisk og akustisk undertrykkelse mest effektivt opnås, ved at 

anvende dynamisk modulerede signaler. at temporale mønstrede lyde, som for eksempel amplitude- 

og frekvensmodulerede signaler, kan producere synkroniseret og faste kortikale svar, i modsætning 

til steady state lyde, der for det meste producerer onset og offset reaktioner i cortex, og dermed bliver 

en mere attraktiv stimulus for denne kortikale effekt (Sweetow, 2013). Zeng et al. bekræfter dette, og 

beskriver videre at temporale karakteristika af et elektrisk genereret signal er vigtig for undertrykkelse 

(Sweetow, 2013). Disse menes kun at have en kortsigtet effekt på tinnitussen. Et argument for ikke 

at anvende dynamiske lyde er ifølge Sweetow & Sabes (2010), at steady state14 støj og andre hurtige 

rytmer giver mere maskering, på grund af korte indbyrdes stimulus intervaller. Der er dog ikke videre 

enighed om dette argument. Dynamiske signaler er lavet på baggrund af at statiske støjsignaler 

inddeles i smalbånds- og bredbåndsstøj, se bilag 1. Lyde, der er for langsomme, kan give udsving i 

aktivitet, mens dem der er for hurtige ikke giver synkronisering. Inden for en bestemt ramme, fyrer 

neuronerne synkront med lydstimulation, og kan producere synkroniseret, fast neural aktivitet i det 

auditive cortex. Al denne forskning peger mod at dynamiske lyde, som indeholder 

amplitudemodulation, er en funktion ækvivalent i korte impulser i ansporingen af den resterende 

hæmning. Det har altså større effekt på tinnitus-lindring end statiske lyde (Henry et al., 2004). Der er 

argument for dynamisk akustisk stimuli, som populært kunne være musik. Dynamiske lyde i form af 

naturlyde, som havet, ild, regn osv., har tidligere været anbefalet (Hazell, 1999), men et nyt tiltag på 

                                                
13 Feldman, 1971 (Henry et al., 2004) 
14 Rentoner eller bredbåndsstøj 
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markedet med dynamiske lyde, er Widex’ zen terapi. Widex anvender dynamiske lyde i form af 

fraktaltoner, der er et nyt tiltag på høreapparatmarkedet inden for tinnitus management. 

6.2 Modulerede dynamiske lydstimuli 

Widex’ zen-terapiform har været på markedet de sidste 5 år. Det er et redskab til lydterapi, som 

har til formål at lindre tinnitus-perceptionen og fremme afslapning. Dette er en frontløber for den 

mere kommercielle musik som lydterapi der er på markedet, som eksempelvis Beltones Calmer, 

Resounds Relief, Oticons Tinnitus Sounds, Phonaks Tinnitus Balance osv. 15. Widex’ tinnitus-filosofi 

går ud på at tilbyde en blanding af lydterapi med fraktaltoner (med eventuel forstærkning), rådgivning 

og stresshåndtering (Epstein, 2014). Formålet er at reducere tinnitus-ubehaget og forbedre 

livskvaliteten. Widex gør brug af forskellige strategier, til også at imødekomme de typiske 

medfaktorer til tinnitus, såsom stress, angst og søvnproblemer. Her handler det om førnævnte evne 

til at habituere, hvor hjernen lærer at behandle tinnitus som en ligegyldighed, frem for en gene.  

Fraktaltoner er udviklet ud fra et matematisk system, som afspiller forskellige pling-lyde 

tilfældigt, som er baseret på nogle forskellige teorier om musiks afslappende effekt. De anvender 

harmoniske, men uforudsigelige toner og frembringes af en iterativ proces, hvor en algoritme er 

anvendt flere gange, til at behandle tidligere output (Epstein, 2014). Tonerne er behagelige, men 

associeres ikke med musik som har melodier der kan blive ørehængere, og som dermed vil kunne 

genkendes eller genkaldes af lytteren. Der er en melodisk kæde af toner, der gentages tilstrækkeligt, 

til at kunne genkendes, men som varierer tilstrækkeligt til at være uforudsigelig. Derudover gør 

algoritmen også, at der ikke sker pludselige skift i toneart eller tempo (Sweetow, 2013). I stedet for 

den klassiske smalbånds- og bredbåndsstøj, er det lyde der menes at sænke angst- og stress-niveauet 

på en bedre måde. De arbejder ud fra teorien om, at musik aktiverer flere strukturer i hjernen, hvor 

både tinnitus og stressrespons udspringer. Modsat almindelig musikterapi, har fraktaltonerne ingen 

begyndelse og ende, men kører i stedet tilfældigt rundt uden melodi. Dette gør det muligt, at lade 

lydene blive i baggrunden, uden at der sker aktiv lytning, hvilket menes at fremme habitueringen 

(Epstein, 2014). Tonerne afspilles kun ved 3-5 dB sensation level, i forhold til det individuelle 

sensogram. Der er senere blevet foretaget studier, om fraktaltonernes effekt mod tinnitus, hvilket jeg 

vil samle op på i afsnittet om tidligere forskning. 

                                                
15 Applikationer med afslappende musik 
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Der er kommet et større udbud af mobile app’s med dynamiske lydstykker fra både 

høreapparatproducenter og andre, som henvender sig til tinnitus-patienter. Sådanne app’s kan både 

indeholde almindelig bredbåndsstøj, naturlyde og/eller komponerede syntheizer lyde16. Det er ikke 

muligt at sige noget om, hvordan disse er bygget op om af syntese, og der kan derfor være elementer 

i der ikke nødvendigvis har nogen positiv effekt. Synthesizeren er skabt ud fra nogle matematiske 

algoritmer som for eksempel additiv, subbtraktiv og frekvens modulation. 

Der er nu blevet åbnet op for, teoretisk set, at musik kan implementeres i tinnitusbehandling, og 

jeg vil nu gennemgå noget teori om musik som terapi. 

7. Musik som terapi 

Musik hører under kategorien dynamisk stimuli. Dette teoretiske hovedafsnit, om musik som 

terapi, vil indeholde en gennemgang af, hvilken effekt musik har på det hele menneske, efterfulgt af 

en kort gennemgang af forskning med musik anvendt i sundhedssektoren. 

Musik spiller i varierende grad en rolle i alle menneskers hverdag. Der er en fællesforståelse for, 

at der er nogle faste elementer heri: rytme, melodi, toner, harmoni, tonevariation, klangfarve osv. 

Disse elementer kan deles op i to termer: baseelementer og attributter. Musik har været anvendt som 

behandling og terapiform af sygdomme og lidelser i flere lande i årtusinder, for eksempel i Indien, 

Grækenland og Kina. Smukkest, og mest effektivt, var i den arabiske kultur, hvor der blev spillet 

musik på strenginstrumenter kombineret med lyden af vand fra fontæner. Dette blev anvendt på 

hospitaler og healing-centre (Myskja, 2005). The World Federation of Music Therapy (2011) 

definerer musik terapi som: 

“the use of music and/or its musical elements (sound, rhythm, melody and harmony) by a qualified music 
therapist, with a client or group, in a process designed to facilitate and promote communication, 

relationships, learning, mobilisation, expression, organisation and other relevant therapeutic objectives in 
order to meet physical, emotional, mental, social and cognitive needs.” 17 

Der skal mere fokus på de musikalske elementer, og dette blev i 1990’erne påpeget af Maranto 

(Wigram et al., 2002). Der har været uoverensstemmelser i fysiologiske resultater fra undersøgelser, 

og at der endnu ikke, på daværende tidspunkt, var et tilstrækkeligt kendskab til de fysiske og psykiske 

påvirkninger ved musik (Wigram et al., 2002 (Dileo-Maranto 1994a, 1994b)). Der har tidligt i 

                                                
16 Elektronisk producerede akustiske lyde; zen/mindfulness musik 
17 Definition of music therapy; 2011 (http://www.wfmt.info/WFMT/FAQ_Music_Therapy.html) 
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forløbet været kenskab til, at der lå nogle specifikke krav og elementer bag musik i brug som terapi, 

men også at musik har forskellig påvirkning. 

7.1 Musikkens påvirkning 

Musik påvirker alle niveauer: fysiologisk, psykologisk, eksistentielt, spirituelt og socialt. Alt efter 

hvordan musik anvendes, har det også forskellig effekt. Der er netop forskel på, at anvende musik 

som adspredelse og midlertidig afledning fra ubehag, og musik som terapi, hvor det er en fokuseret 

medicinsk intervention. Ved musik, anvendt som terapi, er hensigten at opnå længerevarende 

forandringer; fysiologisk og/eller psykologisk. Adfærdsmæssige konsekvenser, ved musik, kan 

forklares ved at have kendskab til, hvordan auditiv stimulation påvirker de neurale processer. Dette 

gælder både de neurale interaktioner og overførslen af neurale transmitter-stoffer som endorfiner. 

7.1.1 Hjerneaktivitet 

Fra øret bevæger lyde sig til det auditive cortex, hvor det primære auditive cortex skelner mellem 

høj skarphed i lydstyrken og nøjagtig skelnen mellem tonehøjde. Musikcenteret ligger placeret i 

frontal cortex, som er hjernebarken og det yderste lag i den frontale del af hjernen. Perceptionen af 

musik er kompleks, da der indgår forskellige elementer som tonehøjde, intensitet, varighed, rytme og 

hukommelse. Studier viser, at ikke kun de auditive områder i hjernen, men et større neurologisk 

netværk bliver stimuleret. Alle disse elementer er spredt over hele hjernen, og der indgår flere 

områder til opfattelse af lydsignalet ud over hørebanen og auditiv cortex. Den højre hemisfære 

opfatter primært toner, melodier, mønstergenkendelse, forestillingsevnen og evnen til at danne 

billeder, hvilket er psykologiske responser. Mens den venstre hemisfære håndterer de mere logiske 

processer, og giver os evnen til at koncentrere os om én ting af gangen – singletasking. Når det 

kommer til musik, har hjernen uddelegeret de væsentlige specialiserede musikalske grundelementer. 

Den højre hjernehalvdel er specialiseret i at opfatte rumlige musikalske elementer som pitch og 

harmoni, mens den venstre hjernehalvdel opfatter melodien. Der er behov for en intakt forbindelse, 

mellem de to hemisfærer, for at opnå en komplet opfattelse af musikken (Heslet, 2003 #1), og 

musikstimulation kan øge aktiviteten i hjernebarken, der er forbundet med indlæring og koordination, 

og styrke forbindelsen mellem de to hjernehemisfærer. Koordinationen mellem de to 

hjernehemisfærer (Myskja, 2005) gør at stimulation med musik, fremmer effekten af vores 

hukommelse og evnen til at løse komplekse opgaver. Det er dog kun har en kortvarig effekt. 
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Hjernens funktion er koordineret af mønstre i elektriske bølger, EEG registrering, der kan 

påvirkes af musik. For eksempel har målinger vist at, at langsom rytme i klassisk musik får hjernen 

til at skifte fra Beta til Alpha aktivitet, og rytmisk musik kan producere den laveste frekvensaktivitet. 

Hjerneaktiviteten kan bevæge sig imellem de forskellige aktivitetsniveauer, afhængigt af 

musikstimulation. På den måde kan der ses, hvor i hjernen der sker aktivering ved stimulation med 

musik. En anden måde at måle aktivitet i hjernen, er via Positron Emissions Tornografi (PET)18 

målinger. Et sådan eksempel kan ses på figur 8. 

 

Figur 8, PET hjerne-skanning under hvile (venstre) og ved stimulati med musik (højre) (Epstein, 2014) 

Her ses et billede af hjernens aktiverede områder ved musikstimuli, hvor et bredt område af 

hjernen er aktiveret. Det er påvist at musik giver bedre synkronisering, resonans og koordination 

mellem de to hjernehalvdele, ved stimulation af corpus callosum – nerveforbindelsen mellem de to 

hjernehalvdele. Behagelig musik reducerer aktivitet i amygdala og styrker aktiviteten i nucleus 

accumbens og thalamus (Argstatter et al., 2012 (Menon, 2005)), mens en anden hypotese går på, at 

emotionelle responser ved musik opstår i hjernestammen (Murrock, 2016 (Pereira et al., 2011). Der 

er tale om de samme områder som menes at være aktiveret ved tinnitus-opfattelse. 

Studier påviser, at det ikke er al musik der har en effekt på hjernen, men kun nogle bestemte 

rækker melodisekvenser (Heslet, 2003 #1). Der må antages, at være krav til opbygningen af musik, 

for netop at opnå den ønskede aktivering. Baselementer som vibration, lyd, tone og klangfarve er et 

fast element i musik, hvorudover der er flere elementer der indgår, alt efter hvilken form for musik 

der er tale om. Lyden er elementer der bevæger sig frem til det auditive cortex, hvor der i primær 

auditiv cortex (i højre temporal lap) sker behandling af melodi og tonehøjde, ved skelnen mellem høj 

skarphed af loudness og præcis skelnen mellem pitch. For at skelne mellem lyd og musik, er der 

behov for resonans, som i musik er vibrationer. Tonen er lyden af en konkret lyd, mens klangfarven 

er tone-kvaliteten karakteriseret af bestemte musikalske instrumenter. Et andet baseelement er 

                                                
18 PET er en diagnostisk undersøgelse, hvor der dannes billeder af fysiologiske processer 
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intensiteten, der er afgørende for den samlede effekt af musikken, som enten høj og forstyrrende eller 

blød og beroligende. Kontrasten mellem blød og høj musik, er det der gør det interessant. Hvor hurtigt 

sekvenserne, af musikalske pitch, leveres er bedre kendt som tempo, som er vigtigt for at kunne afgøre 

de glade og triste associationer i musikken. For eksempel karakteriseres glad musik, som havende 

hurtigt tempo, mens trist musik har et langsomt tempo. 

Musikkens stimuli af hjernen, sætter noget i gang i mennesket, og musik påvirker alle mennesker 

forskelligt – både på et fysisk og et psykisk plan. Dette vil jeg gennemgå i de efterfølgende to afsnit. 

7.1.2 Fysiologisk  

En klassisk fysiologisk effekt ved musik, kan være trangen til at bevæge kroppen til rytmerne og 

danse. Dette skyldes at musik på et fysiologisk niveau kan få hjernen til at udløse nogle endorfiner, 

som har den samme effekt på kroppen som morfin. De fysiologiske responser opstår ved at musik 

passerer igennem det auditoriske cortex til det limbiske system, hvor der sker stimulation af det 

autosomale nervesystem (Murrock, 2016; Wigram et al., 2002 (Darner 1966; De Jong et al. 1973; 

Ellis and Brighouse 1952)). Dette hænger sammen med J. Whites (1999) teori om, at forskellige 

former for musik kan påvirke frekvens og dybde af vejrtrækning, hjerterytme, blodtryk og 

hjertemusklens behov for ilt (Engwall & Duppils, 2009). Der findes derimod også studier, der har 

påvist ringe eller ingen effekt på hjerterytmen ved musikstimulation (Wigram et al., 2002 (Barger 

1979; Bierbaum 1958; Coutts 1965)).  Andre studier, (Myskja, 2005; Heslet, 2003 #1), postulerer at 

musik kan have en effekt på kroppens hormonregulering i thalamus og i det limbiske system, under 

stress og på immunsystemet. Dette ses for eksempel hos hjertepatienter, hvor blodtrykket menes at 

kunne sænkes med musik (Wigram et al., 2002 (Bonny and McCarron 1984)). Dette kan sættes i 

relief med, at som god musik er harmonisk, ligeså arbejder kroppen med homeostase19, for at være i 

balance og harmoni. 

7.1.3 Psykologisk 

Musikterapi har en afslappende effekt, da signalhormonerne i hjernen bliver påvirket, hvilket kan 

have en lindrende effekt på stress. Stress kan eksempelvis fremmes, gennem tankemønstre omkring 

ubehag, som ved gene og fokus på tinnitus. Ved stress er adrenalin kirtlerne involveret, hvor der er 

målt øget kortisolniveau hos patienter med kronisk stress. Ved at måle kortisolniveauet, som reguleres 

i hypothalamus og hypofysen, i spyttet, har kan des påvises at niveauet falder ved musikterapi 

                                                
19 organismens evne til at opretholde et konstant inde miljø, f.eks. pH-værdi i blodet og stoffer mellem celler  
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(Wigram et al., 2002 (Dileo, 1999)). Aktivering af koder ved stimulering af det limbiske system 

trigger positive følelser, hvilket er holdepunktet for, at denne del af hjernen er disponeret for samklang 

og konsonans, og at stimulering med harmonisk musik kan danne grundlag for integration af 

sanseoplevelser (Myskja, 2005). Det er den musik der går ind og påvirker os psykisk, som er den 

form for musik der anvendes som led i behandling ude i klinisk praksis. Flere studier viser, at patienter 

der lytter til musik får det bedre, og generelt føler sig mere afslappede og oplever mindre angst og 

stress. 

7.2 Opsamling   

Musik har en bred vifte af effekt på hjernen, og dermed kroppen og følelserne. Det har en 

harmonisk effekt på sindet, som kan få kroppen i balance – lige som meditation. Vores perception af 

musik er kompleks, da det indeholder forskellige musikalske elementer, som er spredt over hele 

hjernen. Musik koordinerer neocortex’ funktioner og får det bedste fra begge hjernehalvdele, da det 

har en effekt på corpus callosum, og påvirker følelsesområdet. Musik har også en effekt på det 

ubevidste: sænker vejrtrækningsfrekvensen, kronisk stress og blodtryk efter en operation (Myskja, 

2005). Der er flere funktioner ved musik, der angiver at det kan have en gavnlig effekt på sygdomme 

og/eller lidelser. Som nævnt har musik en evne, til at påvirke vores kroppe psykisk og fysisk. Aktiv 

lytning har tendens til at vække og aktivere hjernen og distrahere, mens passiv lytning har en tendens 

til at berolige og skabe en afslappende følelse (Myskja, 2005). Musik er derfor også god, i form af 

lydterapi i flere aspekter, men også ved tinnitus, da der netop her er tale om mere psykologiske gener 

i form af stress, angst, manglende evne til at slappe af og søvnproblemer. Musik findes i forskellige 

afstøbninger, men allerede når det deles op i dur og mol, kan der skelnes mellem hvilken type der har 

præference hos den enkelte. 

Der sker en langsom implementering af musik ude i klinisk praksis, med positiv effekt heraf. 

Netop effekten ved at berolige krop og sind er baggrunden for at musik er begyndt at blive 

implementeret ude i sundhedssektoren som lydterapi. Det er vigtigt at være kritisk og bevidst om, 

hvilken musik der tilbydes. Musik menes at have en kun moderat og relativ kortvarig effekt, og det 

skal derfor anvendes ved konventionel behandling – hvilket derved har en positiv effekt (Heslet, 2003 

#1). Det er nødvendigt at være kritisk ved valg af musik, og ikke nøjes med at tænde for en radio på 

en tilfældig kanal. 
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7.3 Lydmiljøer i klinisk praksis 

Der er kommet øget fokus på, at anvende musik ved behandling af sygdomme og lidelser, særligt 

på syghuse, hvor det er vigtigt at musikken opfylder bestemte krav, med fokus på den ændrede 

opfattelse af musikken hos patienterne (Heslet, 2003 #2; Hansen & Nørregaard, 2004;). Ofte er 

musikstykkerne valgt vilkårligt, ud fra kravet om at det skal være afslappende. Andre vigtige krav 

kunne være at det skal være fredfyldt, afdæmpet, basisk rytme eller med bevidst brug af mørke og 

lyse toner. Sådanne terapeutiske elementer indgår til patienter, der eksempelvis skal til at sove og/eller 

vågne op, med formål at berolige sindet efter operationer (Heslet, 2003 #2; Hansen & Nørregaard, 

2004). Der er mange stressfremmende lyde på hospitalerne, som alarmer, maskiner og travlhed på 

gangene. Dette kan gå ind og fremme angst og øge stressniveauet hos nogle patienter, hvilket kan 

skabe øget ubehag. 

Cand.mag. og ph.d.-studerende Ilan Sanfi forsker i musikterapi i pædiatrien, og har opstillet de 

forskellige måder, hvorpå musik kan anvendes i terapiform: 

Musikterapi, der er systematisk brug af musikoplevelser og den terapeutiske relation til at 

imødekomme terapeutiske mål udført af en uddannet musikterapeut, 

Musikmedicin, der gør brug af præ-indstillet musik administreret af personalet, patienten selv, 

eller pårørende, for at imødekomme terapeutiske mål, og til sidst er der 

Helse-musik, som er musik spillet af professionelle musikere på hospitalsafdelinger/ -stuer e.l.  

Musikterapi kan altså foregå på flere niveauer, hvor patienten enten kan være aktivt deltagende 

eller anvende musikken som et redskab. Inden for sundhedssektoren anvendes musikmedicin.20 

Bruscia definerer denne metode som: 

”… the use of music to influence the patient’s physical, mental, or emotional states before, during or 
after medical treatment”21 

I pædiatrien anvendes en aktiv form for musikterapi, hvor børnene er aktivt deltagende. Derimod 

anvendes der på sygehusene musikmedicin og mere receptiv musikterapi, der er en psykoterapeutisk 

tilgang, hvor musikken indgår i terapien, som et værktøj, ud over den primære behandling. En af de 

førende udbydere af musik, som del af lydmiljøer til eksempelvis hospitalerne er MusiCure: 

”MusiCure er specielt komponeret original musik, skabt med særlig henblik på at virke afstressende, 
beroligende og oplevelsesskabende. Mere end 16 års udvikling og studier af resultater fra klinisk forskning 

                                                
20 Jeg omtaler musikmedicin som musikterapi i dette studier; se terminologien 
21 Ilan Sanfi oplæg, 1. marts 2016 (Bruscia, 1998) 
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udgør fundamentet for skabelsen af MusiCure, og musikken anvendes i dag i en lang række forskellige typer 
af behandling og forskningsprojekter i mange lande”22 

Siden 1999 er der blevet forsket i MusiCure på operationsstuer, opvågning for post anæstesi, 

neonatal og psykiatrisk afdeling, med gode resultater (Thorgaard et al., 2005). MusiCures 

musikstykker er komponeret af Niels eje, og designet til et terapeutisk og afslappende formål. Ud 

over harmoniske klassiske instrumentalstykker, anvender de også lyde som dyrelyde, lyde af vejret 

som vinden, og andre naturlyde såsom havet. Der er lavet flere studier omkring anvendelsen af 

MusiCure på de store sygehuse i Danmark, Sverige, Holland og USA (soundfocus.dk). Et af disse i 

praksis, er blandt andet af Torben Egelund Sørensen, der har lavet et pilotstudie om psykiatri-patienter 

med angst, hvor musik som medicin blev undersøgt, ville kunne have en positiv effekt på patienter 

med angst. Dette blev testet på 30 patienter ved hjælp af kvalitative interviews, hvoraf 26 patienter 

kunne berette om positiv effekt. Musikken blev enten brugt alene, eller i forbindelse med anden 

medicin (Egelund Sørensen, 2004). Et andet studie er foretaget af Per Thorgaard et al., hvor der på 5 

forskellige opvågningsstuer blev foretaget en undersøgelse af patienternes opfattelser af særligt 

designede musikstykker med naturlyde (Thorgaard et al., 2004). Dette studie blev foretaget ved hjælp 

af spørgeskemaer, hvoraf 267 ud af 325 patienter tilkendegav glæde ved musikken (Thorgaard, 2004). 

Ved musikstimulation på sengeafdelingerne, er det muligt at tune al den baggrundsstøj fra, og have 

fokus på musikken, hvormed eventuelt stress- og angstniveauet sænkes (ligeså sænkes blodtrykket 

og hjerterytmen). Der er her tale om to forskellige danske studier, der alle tilbagemelder gode 

resultater med musik implementeret ude på afdelinger, med det formål at lindre angst og stress. Som 

baggrundsmateriale for ovenstående studier, er fælles, at musikken bliver anvendt som en form for 

medicin, i forbindelse med andre behandlingsmetoder. Det kan ikke stå alene, hvilket igen stemmer 

overens med teorien (Heslet, 2003 #1) om, at musik kun har en kortvarig effekt. Det giver et billede 

af, at patienterne foretrækker at lytte til musik, frem for eventuel støj fra hospitalsmaskiner, og at det 

har en psykologisk effekt ved at kunne dæmpe angst. Der er dog tale om en subjektiv opfattelse af 

musikken, og ikke nogle objektive målinger. 

Formålet med musikterapien i sundhedssektoren er at berolige sind og krop, og er et ekstra 

redskab ud over kirurgi og/eller medicin. Der er en livsnødvendig forbindelse mellem sindet og 

kroppen, og med fokus på patientens følelser, har hospitaler inddraget dette, da musik kan gå ind og 

bibeholde det fysiske element. Der er stor forskel på musik anvendt som baggrundsmusik på en 

opvågningsstue, der skaber en beroligende atmosfære, og musik anvendt som en del af en behandling. 

                                                
22 musicure.dk 
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Musikterapi er en behandlingsform uden bivirkninger, der kan gå inde og styrke effekten af klassisk 

behandling (Myskja, 2005). Et behageligt og optimistisk lydmiljø, er en livsnødvendig faktor der kan 

ændres. Specialdesignet musik og lydcollager kan give en positiv og drømmeagtig oplevelse, og det 

kan hjælpe til at tune de ubehagelige omgivelser fra hospitalet fra. I mange af de praksisser, hvor 

musik terapi indgår som led i en behandling, kan der strækkes stærke paralleller til tinnitus.  

Der er ikke nogle særlige krav til musikken der anvendes i sundhedssektoren, andet end at det 

skal være grundlæggende afslappende og afstressende, hvilket er et vidt begreb. Hvor musik viser 

sig at have en lindrende og dæmpende effekt på stress og angst i flere regi, må dette antages at kunne 

overføres til tinnitus, hvor disse symptomer også indgår. 

8. Tidligere forskning 

Musik, som lydterapi i behandling af tinnitus, blev sat som en præference tilbage i 1988 

(Sweetow, 2013), men blev alligevel ikke anvendt i klinisk praksis før i slut 90’erne / start 00’erne. 

Dette kan skyldes at betegnelsen og retningslinjerne for korrekt komponeret musikterapi, endnu ikke 

var evidensbaseret. Musikmedicin er langsomt begyndt at tage sit indtog inden for tinnitus, og der er 

lavet nogle enkelte studier om dette, som i følgende afsnit vil blive gennemgået. Der er tale om tre 

studier, med fokus på forskellige tiltag med musik anvendt i praksis. Disse studier vil jeg senere 

arbejde videre med i min analyse. 

8.1 Henry et al. (2004) 

Comparison of Custom Sounds for Achieving Tinnitus Relief 

Dette er et pilotstudie med subjektiv vurdering af forskellige tinnitus-lyde. 21 patienter med 

moderat generende tinnitus blev rekrutteret. Der blev i dette studie arbejdet ud fra teorien om at 

dynamiske lydstykker skulle kunne øge maskeringen og distrahere, og dermed mindske 

opmærksomheden på tinnitus-lyden. For subjektivt at placere patienterne i denne kategori, skulle de 

alle udfylde en TAS23 - dette kriterie skulle til for kun at inkludere eventuelle kandidater til musik 

som medicin. Patienterne endte med at inkludere 19 mænd og to kvinder, i alderen 45-80 år. 19 af de 

21 patenter havde en høretærskel på i gennemsnit 25 dB HL ved 2 kHz, med varierende hørelse ved 

3-8 kHz. De dynamiske lyde var kommercielt tilgængelige på CD, hvoraf tre af lydene, E-Water, E-

                                                
23 Tinnitus Annoyance Scale, gradueres 0-10 
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Nature og E-Air, var specielt udarbejde dynamiske tinnitus-dæmpende lydstykker. Patienterne blev 

placeret inde i en lydboks, hvor de skulle lytte til hvid støj og brugerdefinerede dynamiske lyde, med 

henblik på at lindring af tinnitus. Inde i lydboksen skulle patienterne rangere deres tinnitus-perception 

fra 0-6, under afspilning og maskering med de forskellige lydstykker. Hver lyd blev afspillet i 3-30 

sekunder, alt efter hvor hurtig patienten var til at få justeret et optimalt output for at opnå tinnitus-

dæmpning og rangere lyden. Ud fra gruppedataene gav alle lyde en form for signifikant reduktion af 

tinnitussen. To af de dynamiske lyde, E-Nature og E-Water, viste sig i sær at have en signifikant 

effekt og dæmpning af tinnitus. 

Der er her ikke tale om egentlig tinnitusbehandling, men mere en subjektiv opfattelse af, hvad 

præferencen er at lytte til, og hvornår dæmpningen var opnået. Dette blev foretaget gennem en 

psykoakustisk metode, method of adjustment (Moore, 2013), da patienterne blev bedt om at indstille 

stimulusstyrke til de opnåede dæmpning. Dermed ikke sagt at der er nogen effekt af lydterapien med 

lydene på sigt. Det giver et indtryk af, at det er fokus på behovet for mere dynamiske lyde, i stedet 

for de statiske støjsignaler. Derudover er studiet bygget på usikre subjektive målinger, da tinnitus-

patienter blev udsat for flere varierende lydstimuli i en lukket lydboks - efter min erfaring - hurtigt 

vil kunne finde det overvældende og, i værste fald, at deres tinnitus forværres. Det vil sige at den 

tilfældige afspilning af lydene både kan have en positiv og negativ fordel – men det er ikke en 

subjektiv måling der kan anses belæg for. 

8.2 Sweetow R.W & Sabes J.H. (2010) 

Effects of acoustical stimuli delivered through hearing aids on tinnitus 

Sweetow og Sabes (2010), har lavet et feltstudie, hvor de undersøgte og observerede Widex’ 

fraktaltoners effekt. Hypotesen i dette studie var, at fraktaltonerne effektivt ville kunne fremme 

afslapning og reducere tinnitus-perceptionen hos patienten. 14 participanter deltog, hvoraf de skulle 

give en tilbagemelding på deres zen-behandling efter 6 måneder. Widex-høreapparaternes tinnitus-

feature kan køre med og uden forstærkning. Participanterne testede brugen af høreapparaterne med 

forskellige programindstillinger: forstærkning alene, fraktaltonerne alene og en kombination af 

forstærker, hvid støj og/eller fraktaltoner. Studiet foregik efter de typiske TRT standarder, hvor der 

blev fulgt op på effekten af behandlingen: 1 uge efter tilpasning, 1 måned efter, 3 måneder efter og 6 

måneder efter. 13 af de 14 participanter meldte tilbage at deres tinnitus-ubehag, vurderet ud fra TAS, 

var reduceret. Dette gjaldt inden for alle programmeringstiltagende, og var et udtryk for at auditiv 

stimulering i sig selv havde en positiv effekt. 9 meldte tilbage, at deres tinnitus-perception var lavere 
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ved brug af fraktaltonerne alene, frem for forstærkning. Størstedelen af participanterne kunne melde 

tilbage, at det var nemmere at slappe af ved brug af fraktaltonerne, og der blev angivet en præference 

for disse toner, især ved langsomt eller medium tempo og afgrænset dynamikområde. 7 ud af 14 

participanter meldte tilbage, med en subjektiv nedgang af tinnitus-gene efter brug af fraktaltonerne i 

6 måneder. Det var dog ikke muligt for forskerne at afgøre, om lindringen skyldtes forstærkningen 

fra høreapparaterne, eller om fraktaltonerne havde en effekt. De resterende 7 meldte tilbage, at hvid 

støj alene med forstærkning havde den bedste effekt. Der blev slået fast at, tinnitus-håndtering skal 

inkludere korrekt rådgivning, da lydterapi alene ikke er tilstrækkeligt (Sweetow & Sabes, 2010)). 

Dette forstærker teorien om, at musik og lydterapi ikke kan stå alene, men er en form for sekundær 

medicin. Studiet er også et udtryk for at der er individuelle behov og præferencer, og at det at tilbyde 

valgfrihed hos patienten kan medføre gode resultater. 

8.3 Sweetow (2013) 

The use of fractal tones in tinnitus patient management 

I dette studie argumenterer Sweetow for brugen af musik, i form af fraktaltoner, ud fra diskussion 

om de forskellige former for støjsignaler, anvendt som lydterapi ved maskering af tinnitus. Han 

diskuterer i den forbindelse fordele ved musik som terapi, primært fraktaltoner, i forbindelse med en 

forstærker. Sweetow opstillede følgende argumenter: Maskering foregår med smalbåndsstøj tilpasset 

efter tinnitus-pitch, der dog er bedst ved tonal tinnitus. Maskerings-niveauet bør ikke sættes ved for 

højt niveau, da det vil gå ind og forstyrre for anden nødvendig auditiv stimuli, såsom tale. 

Diskussionen går på hvorvidt om maskeringen bør dække hele tinnitus-niveauet, for at opnå 

langtidseffekt ved dæmpning. Det største argument for begrænsning ved statisk, er at der ikke ses 

vedvarende effekt, og der er behov for bedre psykoakustiske målinger af tinnitus-perception, for at 

kunne give den optimale behandling.  

Som argumentation for musik som terapi, refereres der til et studie med over 2000 tinnitus-

patienter, hvor resultaterne vist at der var mere fokus på og større ønske om, at sænke stress frem for 

selve tinnitus-perceptionen. Dette har musik en god effekt på, da det påvirker flere fysiske og psykiske 

områder, som tidligere gennemgået. Forskning inden for de neurologiske områder og hjerneaktivitet 

ved musik-stimuli som havende en positiv effekt, og en af grundene til at musik menes at have en 

positiv effekt på stress, er pga. det brede område af neurale strukturer der aktiveres, herunder 

cerebellum, præfrontal cortex, det limbiske system og det auditoriske cortex, hvilke også sættes i 

forbindelse med tinnitus (Sweetow, 2013). For at opnå den rette afslappende effekt, er der ifølge 
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Sweetow behov for en langsom start, et langsomt tempo, en lav tonehøjde, ingen gentagelser og ingen 

emotionelle elementer. Flere krav opstilles, og ved tinnitus-management bør der ikke være nogen 

vokalist, ingen bas-elementer, det må ikke være opmærksomhedsskabende eller interessant, 

lydstyrke-niveauet skal tilpasses tinnitus-loudness, det må kun vække positive følelser og have en 

melodisk bevægelse (Sweetow, 2013). Det er vigtigt, at slå fast at det individuelle behov ikke må 

negligeres, da det er afgørende for optimalt udbytte af auditiv stimuli. 

Til sidst bliver det konkluderet at musik som terapi, i form af musikalske, afslappende toner, på 

nogle områder kan have en god positiv effekt, hvor brug af forstærker oven i, kan være et endnu bedre 

tiltag til tinnitusbehandling. 

8.4 Opsamling 

Sweetow & Sabes (2010) og Henry et al. (2004) er enige om at deres participanter udviste en 

præference for stimuli, der var modulerede i både de spektrale og temporale domæner. Der er tale om 

to studier, hvor den ene gør brug af naturlyde, der ud fra Murrock’s teori (2012) kun indeholder 

baselementerne, mens den anden undersøger brugen af fraktaltoner. Sweetow’s (2013) studie gik ud 

på at argumentere for dynamisk støjsignal i tinnitusbehandling, og begrunder med argumenter som 

manglende effekt ved statisk støjsignal, Der er dog ikke taget stilling til og lavet en undersøgelse om, 

de objektive tiltag til musikterapien.  

Objektive analyser af lydsignaler kan kompliceres af forskellige faktorer, og der kan derfor være 

behov for at anvende nogle tekniske analyseprogrammer, der anvendes matematiske algoritmer. 

9. Den psykoakustiske opfattelse 

Både fraktaltoner og synthesizer kan kategoriseres som musik, og der findes flere udbydere af 

sådan musik, med henblik på at have en afslappende og beroligende effekt. Der er nogle 

psykoakustiske forhold, der bør spille ind ved anvendelse af dynamiske lyde såsom musik, for at 

kunne opnå positiv effekt heraf. Ved at have kendskab, til nogle af de psykoakustiske forhold ved 

tinnitus-perceptionen er det muligt at give en optimal individuel tilpasning. Der findes i dag ingen 

universel masker, og ved almindelig tinnitusbehandling ude i praksis bliver der ofte tilbudt almindelig 

bredbåndsstøj gennem høreapparater, uden der er foretaget nogen matchning. 

Det er muligt, at kortlægge forbindelsen mellem lydens fysiske egenskaber og høresansens 

bearbejdning af disse på en entydig måde. Høresansen har kun et begrænset ansvar for, hvordan 
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mennesket bearbejder lyd og musik. Det er hjerneprocesser der afgør om lyden forbliver lyd eller 

opfattes som musik, og er en kompleks proces (Bonde, 2009). Det er derimod ikke muligt at foretage 

nogle signifikante målinger, da der ikke er tale om lineære og systematiske processer i hørebanen ved 

bearbejdning af lyd, men mere komplekse med flere hjerneprocesser involveret. Mennesket høresans 

og sanseapparat er ikke indrettet systematisk, og det er derfor ikke muligt at forbinde lydens fysiske 

elementegenskaber med psykologiske korrelater (Bonde, 2009). Dette gør at det ikke er muligt, at 

lave en fast procedure for, hvilke psykoakustiske forhold der skal være til stede, og hvordan de skal 

ligge. Det er mit studie ikke tiltænkt, at gøre brug af den subjektive analyse af psykoakustiske forhold, 

og jeg vil derfor i stedet anvende en mere teknisk tilgang ved at anvende Fast Fourier Transformation 

(FFT) via special-udviklede programmer hertil. På den måde vil det være mig muligt, at foretage en 

analyse af de akustiske og psykoakustiske forhold til min analyse. Inden jeg præsenterer metoden 

hertil, er det først nødvendigt med gennemgang af FFT og dertilhørende komponenter. 

9.1 Fast Fourier Transformation 

Fast Fourier Transformation er et af de mest anvendte redskaber til at foretage frekvensanalyse, 

og dens algoritme anvendes i mange signalanalyseprogrammer; heriblandt Audacity og Adobe 

Audition. FFT giver muligheden for, at gøre brug af filtre og at lagre faseinformationerne, hvilket gør 

transformationen i begge retninger mulig. Funktionen af FFT ses afbildet i figur 11. 

 

Figur 9, A) en bølgeform af kompleks akustisk lyd. B) Bølgeformen opdelt i to. C) Fourier analyse af bølgeformen 

(Pickles, 2013) 
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På figur 9 er der anvendt FFT på en bølgeform, hvilket viser, at der er flere højfrekvente 

komponenter, end det ses ved at anvende en bølgeform. 

For at kunne forstå FFT’s funktioner vil jeg kort gennemgå de matematiske elementer heraf. 

9.2.1 Fourier Transformation 

Ifølge Pickles (2013) er signalet en enhver tids-varierende spænding, som vil kunne opfanges af 

et elektrisk måleinstrument, som eksempelvis en mikrofon. Sinussignaler er et eksempel på et 

tidssignal, og det nemmeste signal der findes. Det karakteriseres ved frekvens og amplitude, og 

beskrives med ligningen: 

 

Ligning 1, Sinusoidt tidssignal 

f0 er frekvensen (antal perioder/sekund), φ0 er fasen og a er amplituden (signalets  maksimale AC 

spænding). Ved simple, periodiske signaler med uendelig varighed gælder formlen f0= 1/T. F0 kaldes 

også den fundamentale frekvens, grundtone eller første harmoniske tone. 

Den matematiske metode, hvorpå frekvensanalysen kan laves, er ved hjælp af Fourier 

Transformation, som varierer efter den analyserede signaltype. Fourier transformationen af et 

tidssignal, danner dets frekvensspektrum, sammensat af amplitude og fase af hver sinusbølge, som 

bruges til at repræsentere signalet. Dette fremgår af integralfunktionen, hvor F(fk) er signalet i 

frekvensdomænet og dermed vil kunne betegnes som en kompleks funktion, hvilket vil sige at 

formlen udvides til ikke kun at omfatte periodiske signaler, ved at gøre T uendelig (∞). 

Integralfunktionen af Fourier transformationen er således: 

 

Ligning 2, Integral (Randall, 1987) 

FFT spektrummet af sådanne signaler er i linjespektra, som ses i figur 10. 

 

Figur 10, Bølgeform (venstre) og Fourier analyse (højre) af en sinustone (Pickles, 2013) 

)2sin()( 00 ϕπ += tfatg
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Bølgeformen ved en sinustone vil ved en FFT analyse bliver plottet som et linjespektra. 

Sinustoner står dog sjældent alene, og der er ofte i stedet tale om komplekse signaler, der er en sum 

af forskellige sinussignaler. Hvor sinustoner er periodiske og uendelige, er komplekse sinustoner 

derimod aperiodiske, der ikke gentager sig. Dette er for eksempel hvid støj, der er et tilfældigt signal, 

som dækker alle frekvenser og er bredbåndet over lang tid. Ved mere komplekse signaler, når 

frekvenserne ligger oveni hinanden, og hvor frekvensen ikke måles kun ved at måle periodetiden T, 

kan der laves en matematisk it-baseret omregning fra tid til frekvens via FFT. Den grundlæggende 

idé, er at signalet repræsenteres ved en sum af sinusbølger. Ved aperiodiske signaler bliver 

frekvensvariablen kontinuert Fourierintegralet opnås: 

 

Ligning 3, Fourierintegralet 

Spektret er igen komplekst, men nu en kontinuert funktion af f, og dermed ikke et linjespektrum. 

Et billede af et sådan signal kørt igennem FFT ses på figur 11. 

 

Figur 11, Bølgeform (venstre) og Fourier analyse (højre) af hvid støj (Pickles, 2013) 

En bølgeform af et komplekst støjsignal bliver efter en FFT analyse plottet som et fladt signal, 

med ligeligt jævnt fordelt frekvenser i intensitet. FFT er den metode der i denne opgave, vil blive 

anvendt til at behandle mit indsamlede data. Denne metode benyttes i dag, som en af de primære 

signalanalysemetoder til signalbehandling, og gør det muligt på en simpel måde at omdanne en lyd 

til frekvenser og dB-værdier. Det menneskelige øre laver automatisk, og på et ubevidst plan, en 

beregning af lyd, ved at konvertere lyden ind til et spektrum af en serie intensitet, ud fra distinkte 

tonehøjder. Signalet når til hjernen, hvor der sker en perception af lyden. En lignende teknisk proces 

kan foretages via matematiske metoder, eksempelvis gennem fourier transformation, der konverterer 

bølgeforms-data i tidsdomænet til frekvensdomæne. Dette sker ved, at fourier transformation opdeler 

den originale tidsbaserede bølgeform, ned til en serie sinusoidale betingelser. Denne proces 

konverterer en bølgeform i tidsdomænet, som ellers er svær at beskrive matematisk, ned til en mere 

håndterbar serie af sinusoidale funktioner, der lægges sammen og giver en reproduktion af den 
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originale bølgeform. Ved at plotte amplituden af hver sinusoidal betingelse over for dens frekvens 

plottes et frekvensspektrum, hvilket er responset af den originale bølgeform i frekvensdomænet. 

FFT er en effektiv beregningsmæssig fremgangsmåde, til at opnå fourier transformation 

(dataq.com). Fordelen ved FFT er, at den arbejder hurtigt, hvilket sker ved at den mindsker antallet 

af beregninger til analysen af bølgeformen. Ulempen er det begrænsede område af bølgeformsdata, 

som der kan transformeres. Alternativet til FFT er DFT, hvilket tillader en præcis definition af det 

område som ønskes beregnet. Den er dog langsommere end FFT. I dette studie vælger jeg derfor, at 

anvende FFT. FFT algoritmen arbejder ud fra et fast antal værdier og laver en begrænsning i antallet 

af værdier i tid der evalueres. FFT anvender en algoritme der kræver, at intervallet, eller længden, af 

tiden der evalueres indeholder lige antal data, der går op i den logaritmiske skala. Ved FFT kan kun 

analyseres en fast tidslængde på 512, 1024, 2048, 4096 punkter og opefter. Begrænsningen betyder 

at et tiltænkt antal værdier ikke nødvendigvis kan evalueres. På grund af det begrænsede punktdata, 

kan koordinaterne alternativt flyttes til et andet program, og lave plottet derigennem. 

Til signalanalyse af data anvendes der et tidsvindue, der er en faktor for, hvordan karakteristikken 

af filteret kommer til at påvirke analysen. Ved signalanalyse er det en fordel at vælge at anvende et 

’vindue’, da der alternativt automatisk af programmet vil bliver valgt er rektangulært vindue. Dette 

er dog ikke brugbart ved sådan analyse, da signalet her langsomt flader ud ved nulpunktet. Til 

bearbejdning af data er det derfor en god ide at anvende et ’vindue’ der nærmer sig nulpunktet 

hurtigere. En anden fordel med at anvende et vindue er også for at undgå at der sker ”spredte” peaks, 

pga. de faste værdipunkter. Der findes mange former for ’vinduer’, eksempelvis Bertlett, Blackman, 

Hanning og Hamming. I dette studie, vælger jeg at anvende Hanning-vinduet, der er et klokke-formet 

vindue, der bringer signalet til nulpunktet ved kanten af vinduet. Dette producerer gode spektrale 

skarpe peaks, og en minimering af spredning. FFT’en anvender et vindue, for at minimerer 

spektrummets forstærkning når vinduet slutter. 

 

Empiridelen 

Eftersom at tinnitus er en neurologisk lidelse, er der behov for en behandlingsmetode der er rettet 

herimod. Dette anses musik teoretisk set for at burde kunne. Der er behov for nogle krav til de 

musikalske elementer der indgår i en musikalsk terapiform. I følgende kapitel vil det blive 
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gennemgået, hvordan undersøgelsen af musik er designet og udført. Der vil blive begrundet for mit 

valg af analyse af musikalske elementer og de begrænsninger der er herved. Min analysemetode er 

delt i to, hvor den musikalske analyse med påvisning af indhold af musikalske elementer er primær, 

mens konceptanalysen er sekundær. 

10. Metodevalg 

I denne undersøgelse blev der taget udgangspunkt, i den kvalitative forskningsmetode, da fokus 

var at udarbejde og undersøge nogle musikalske elementer til musikterapi. På baggrund af indsamlede 

data og teorierne om tinnitussens neurologiske aspekter, musiks effekt på kroppen og hjernen, og 

dynamisk lydstimuli i praksis, ønsker jeg at give et billede af, at det er muligt at opstille nogle 

musikalske elementer til anvendelse af musikterapi. 

Tinnitus kan variere i pitch og loudness, og der anvendes derfor som et smal- eller bredbåndssignal i 

behandling, der forventes at kunne dække frekvensområderne. Eftersom der hidtil er anvendt statisk 

bredbåndsstøj, er dette for - udover at sikre at hele frekvensspektret er dækket - at undgå, at vække 

nogle negative emotionelle responser (Jastreboff, 2011). Et statisk signal er uden nogen form for 

variation, hvilket kan virke forstyrrende for nogle. Der er derfor begyndt at være en efterspørgsel af 

dynamiske signaler som natur- og zen-lyde. 

Første del af min analyse, går ud på at opstille nogle krav ved at foretage en konceptanalyse af 

musik anvendt i tinnitus-praksis. I følgende afsnit beskrives processen i at nå frem til de elementer 

der bør indgå, når der komponeres musik til lydterapi. For at kunne systematisere beskrivelsen af 

lydterapi, bør udgangspunkt tages i, hvordan beskrivelserne af lydene skal være ud fra de forskellige 

aspekter. Musik som terapi skal opfylde nogle forskellige krav, alt efter i hvilken praksis det skal 

anvendes. 

Anden del af min analyse, handler om at lade mine opstillede krav indgå i en analyse af de 

musikalske elementer, hvortil jeg vil anvende fem udvalgte lydcollager. Jeg vil undersøge om det er 

muligt at foretage en analyse af musikstykker og lignende lydcollager, med henblik på om de 

musikalske elementer indgår. Jeg har valgt at anvende audioredigeringsprogrammerne Audacity og 

Adobe Audition til behandling af mit data, da dets brugerflade gør det muligt for mig, på en simpel 

måde at få resultaterne afbildet. Det giver mig mulighed for på en simpel måde få en plottet bølgeform 

af signalet, og at indstille antal punkter i FFT-analysen af et frekvensspektrum, og derefter vælge det 
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ønskede vindue. Audacity giver mig endvidere mulighed, for at eksportere resultaterne af FFT 

analysen til Excel for videre bearbejdning. 

10.1.1 Musikalske elementer 

Faste begreber for musikterapi er endnu i dag ikke på plads, og dette har Murrock & Bekhet 

(2016) belyst, ved at foretage en konceptanalyse af musikterapi. Musik er sammensat af flere 

elementer, der kan deles op i baseelementer og attributter. Baseelementerne er grundmodulerne, og 

det der går forud for attributterne, som er musikkens parametre og detaljerne. Jeg vil i dette afsnit 

gennemgå de elementer der indgår i musik som terapi ud fra Murrock og Bekhets studier (2016), og 

som forventes at ville kunne overføres til musik som terapi ved lydterapibehandling mod tinnitus. 

Baseelementerne: Grundelementerne ved musikterapi er, ud over lyden/musikken der sendes ind i 

øret og som skaber vibrationer ved lydtransmissionen igennem hørebanen, følgende: 

Tone, betegner en periodisk svingning af lydbølger, frembragt af eksempelvis et instrument. 

Varighed, udtrykket for den enkelte tones udstrækning over tid. 

Lydstyrke, svingningens størrelse i intensitet. 

Klangfarve, bestemmes af antallet og styrkeforholdet af overtonerne. 

Tempo, afgøres særligt af menneskets pulsslag, som udgør en relativt rolig tempofornemmelse. 

Disse elementer indgår i terapeutisk musik og er hele fundamentet for de terapeutiske elementer. 

Det er også disse elementer, som går forud for, og som har en indflydelse på attributterne. 

Attributterne: De musikalske parametre der kan gå ind og påvirke forskellige hjerneområder, og 

dermed kan påvirke kroppen på det fysiologiske og psykologiske plan. De musikalske parametre der 

bør indgå for at få opfyldt detaljerne er: 

Melodi, enhver tonefølge der kan skabe opmærksomhed ved særlige tonefølger med et afgrænset 

og karakteristisk forløb, som er struktureret efter et genkendeligt princip. Melodi består ofte af flere 

fraser, og er afstanden mellem to toner (interval) og sekvensering af musikalsk tonehøjde, struktureret 

af dens længde og intensitet, og som har en emotionel indvirkning i form af humør og/eller følelser. 

Rytme, er opdelingen af musikalske bevægelser i tid. Det er i de fleste musikstykker taktarten der 

regulerer rytmen. Rytme er den vigtigste betragtning der bør indgå, når musik anvendes som terapi. 

Rytme har en indvirkning på den motoriske kontrol og funktion, baseret på dens gentagende mønstre 
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og forudsigelige cues, der fører til en synkronisering i skeletmuskulaturen og bestemmer timingen, 

kadencen og bevægelsernes dynamik. Dette er også et element, som fanger ens opmærksomhed. 

Harmoni, beskriver eksempelvis samtidigheden af samklang eller akkorder. Dvs. det vi i dag 

kender som dur og mol. Harmoniske frekvenser ville kunne skabe regelmæssige mønstre i 

hjernebølgerne, og er nemmere for hjernen at behandle. 

Tonehøjde, bestemmes af antallet af svingninger pr. sekund; betegnet frekvens. Tonehøjde er 

antallet af omgange en bestemt lyd vibrerer pr. sekund, hvor hurtigere vibrationer resulterer i højere 

tonehøjde, hvilket ofte associeres med glæde og begejstring, mens langsomme vibrationer resulterer 

i lavere pitch, hvilket associeres med depression og tristhed, og der er tale om aktivering af stærke 

emotionelle responser. 

Interval, er afstanden mellem to samtidigt klingende toner, svarende til forholdet mellem to toners 

frekvenser, og kan have en indflydelse på det fysiologiske i form af bevægelse, som kan have en 

lindrende effekt på nogle sygdomme, såsom hjerteproblemer. Ud over de direkte fysiologiske 

responser, kan der også opstå sekundær respons ved psykologisk responser i form af emotionelle 

reaktioner. 

Alle fem attributter hænger sammen og er indbyrdes afhængige. Ved at lade alle de musikalske 

elementer indgå i generel musikterapien, er det, ifølge Murrock og Bekhet, muligt at kunne opnå en 

tænkelig effekt heraf. Det forventes at ville være muligt at overføre nogle af disse musikalske 

elementer til en konceptanalyse af musikterapi ved tinnitusbehandling, og/eller finde nogle andre 

elementer, for at at kunne opnå inhibition af tinnitus og eventuel lindring af angst og stress.  

10.1.2 Konceptanalyse 

Ved konceptanalyse udvælges en række relevante studier om et ønsket emne, der skal bedømmes 

og samles i et eller flere koncepter, som imødekommer den nuværende problemstilling eller mangel. 

Det er samtidig også en metode til at konkretisere de udvalgte ideer, for at de udgør et brugbart 

koncept. De vigtigste elementer bliver trukket ud, hvor fællestræk bliver sat over for hinanden for at 

gruppere de ideer, som samlet kan udgøre konceptet. Et eksempel på dette kan være, som anvendt af 

Murrock & Bekhet (2016), at første skridt i vurderingen er udvælgelsen af nogle baseelementer 

efterfulgt af attributter. Baselementerne i, her, et musikstykke, er de elementer der går forud for et 

bestemt koncept, mens attributterne er detaljerne (Murrock & Bekhet, 2016 (Walker & Avant, 2010)). 

Ved at opfylde kravene for baselementerne og attributterne i musikterapien, vil det være muligt at 
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kunne opnå effekt som konsekvens heraf. Konceptanalyse er en metode, hvorpå indholdet i musik 

som terapi kan beskrives, og dermed give en bedre forståelse for indholdet og kravene i musikken. 

Ved tinnitus er der nogle andre problemstillinger, da den auditive stimuli skal lindre et neurologisk 

symptom med psykiske konsekvenser som stress, depression, søvnmangel osv. De påviste elementer 

vil være mulige at lade indgå i en analyse, hvor formålet er at undersøge om disse er mulige at 

undersøge og finde, i musik anvendt i terapien. Til min empiri til konceptanalysen har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i tre nyere, større studier af musik som terapi i tinnitus-praksis. For at styrke disse 

studier, har vil jeg supplere om med teoretisk viden om musik og tinnitus. 

10.1.3 Analyse af musikalske elementer 

Ved at foretage en analyse af forskellige musikstykker, er det muligt at undersøge om de lever op 

til kravene om ideel lydterapi med musik. Psykoakustik handler om læren om menneskets opfattelse 

af lyd, og afhænger primært af lydens styrke, frekvensindhold og varighed. Det er en proces, der 

under normale omstændigheder vil ske i hjernen, men som er mulig at genskabe via en matematisk 

metode gennem digitale algoritmer. Dette gør det muligt at undersøge og analysere lydsignaler og 

overføre resultaterne til, hvordan opfattelsen kan forventes heraf. Til at indsamle empirien til den 

anden del af min verificering af de opstillede krav, vil der blive anvendt en måleopsætning koblet til 

Audacity. Dette program gør det muligt, på en forholdsvis simpel måde ved hjælp af Fast Fourier 

Transformation (FFT), at omdanne et lydstykke til frekvenser og dB-værdier og lægge dem i en 

bølgeform og et frekvensspektrum. Analysen vil jeg lave ud fra teorien om at dynamiske lyde, og 

især musik, menes neurologisk set at have en positiv effekt på flere hjerneområder, og da tinnitus 

menes i mange tilfælde, at have neurologisk ophav må der antages at være en korrelation herom. Til 

min analyse vil jeg gøre brug af nogle udvalgte lydcollager. Normalt kan patienten udspørges om, 

hvordan lyden lyder og om det har nogen dæmpningseffekt, men det er også muligt at lave en mere 

teknisk undersøgelse til at foretage en vurdering af indholdet – eller manglen på samme. 

10.1.4 Valg af lydcollager 

Empirien som jeg gør brug af hertil er udvalgte lydcollager fra Audio Solutions 24 , som 

specificerer sig inden for komponerede instrumentale lydcollager/musikstykker. Lydcollagerne er 

komponeret af klaver spil eller synthesizer (synth)25 og naturlyde26, og giver netop et dynamisk 

                                                
24 Tinnitus-klinik i Odense 
25 Elektronisk producerede akustiske lyde; zen/mindfullnes musik 
26 Hav, rislende bæk, skov, jungle 
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varierende lydbillede, som der ønskes implementeret i lydterapien27. Naturlydene fungerer som 

grundfundment, mens musikken er detaljerne. Lydcollagerne er forskellige fra hinanden, og er i 

samarbejde med den enkelte patient, komponeret ud fra matchning af tinnitus, pitch, loudness, ønsker 

og behov. Havet og skoven er grundfundamenterne, der indeholde henholdsvis lyden af bølgeskvulp 

i varierende grad og lyden af fuglekvidder fra trætoppene. Klaver og synthesizer er de instrumentale 

input, hvor klaveret udgør komponerede musikstykker uden nogen melodi, mens synthesizeren udgør 

en række beroligende elektronisk producerede lyde, der i daglig tale kendes som zen-lyde. 

Udvælgelsen af lydcollager blev foretaget igennem en subjektiv vurdering af to processer: første 

del gik ud på, at jeg via en auditiv vurdering udvalgte 10 lydcollager, der varierede i naturlyde og 

instrumentale elementer. Disse indgik i en analysemåling igennem Audacity, og efter endt måling 

kunne jeg ud fra en mere visuel vurdering af bølgeformene udvælge i alt fem lydcollager, som jeg 

ville lave min analyse ud fra. De fem lydcollager der blev udvalgt til at indgå i analysen blev te 

lydcollager med havet som grundfundament, hvoraf to havde klaver som instrumentalt element og en 

med synth, og to lydcollager med skov med fuglekvidder som grundfundament, hvor det 

instrumentale element udgjorde henholdsvis klaver og synth. 

10.2 Dataindsamling til musikalsk analyse 

Indsamlingen af data til min musikalske analyse foregik på DELTA i Odense. Der blev foretaget 

en simpel opstilling, hvor de udvalgte lydcollager blev målt individuelt. 

10.2.1 Opsætningens konstruktion 

Til mine datamålinger blev der anvendt en forholdsvis 

enkel opsætning, med kun to computere og en cakewalk 

USB audio capture. 28  Alle lydcollager lå på den ene 

computer, som fik tilsluttet cakewalken der fungerede som 

mellemled til den anden computer. Denne blev anvendt for 

at undgå at elementer skulle gå tabt under målingen. På 

figur 12 ses opsætningen, hvor Mac ‘en i baggrunden er 

computer 1, og lenovoen er computer 2. På computer 2 

                                                
27 Komponeret i programmet Pluginnet Kontakt 5 
28 Audio interfacer, transportabel brugerflade til optagelse af akustiske signaler 

Figur 12, Opsætningskonstruktionen 
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kørte programmet Audacity, der i første omgang blev anvendt, til at optage output-støjsignalet. Under 

normale omstændigheder vil der, inden lyd-måling, skulle foretages en kalibrering, men da der her 

var tale om en måling med direkte forbindelse mellem computer 1 og 2, blev dette ikke vurderet til 

at være nødvendigt. Lydcollagerne blev enkeltvist afspillet på computer 1 og blev via cakewalken 

videresendt til computer 2, hvor Audacity lavede en optagelse af signalet plottet i en bølgeform. 

For at kunne lave en god signalanalyse af lydcollagerne, er det vigtigt med en god optagelse, og 

dette forventes at være muligt med en direkte overlevering af det auditive signal gennem cakewalken. 

Da Audacity har en begrænsning i mængden af lyd til FFT analyse, blev der for optimal måling, 

foretaget optagelser i 60 sekunder af hver lydcollage. Der opstod en begrænsning, ved at Cakewalken 

var tilsluttet audiostikket i form af, at det umuliggjorde muligheden, for at kunne lytte direkte med 

på, hvad der blev optaget. Det var derfor nødvendigt, at slå cakewalken fra, mens det udvalgte stykke 

blev fundet. Optagelserne kunne genhøres fra Audacity efter endt måling. 

10.2.2 Opmærksomhedspunkter 

Komponeringen af de enkelte lydcollager foregik i programme Logic Pro, hvor collagerne blev 

gemt som wav-filer. Ved udlevering til patienter og undertegnet blev de komprimeret ned til mp4-

fil’er. Lydcollagerne blev igen omdannet til wav-filer ved overførslen og målingen gennem 

cakewalken til Audacity. Det er tænkeligt at den gentagende komprimering kan have medført, at 

elementer kan være gået tabt, og have forstyrret signal-opbygningen. 

Der blev ved måling af lydcollagerne justeret på lydstyrken. Det påtænkes ikke at have nogen 

betydning for målingen, da det ikke er lydstyrken, som der er fokus på; det kan dog have resulteret i 

overstyring ved målinger. Teoretisk set, skal intensiteten sættes efter tinnitus-loudness niveau, og da 

dette ikke er en faktor som er tiltænkt at arbejde med, påtænkes dette ikke til at være en afgørende 

faktor. For at undgå, at dette skulle have nogen indflydelse på den senere omregning af 

frekvensværdierne, blev den filtrerede data overført til Excel for videre bearbejdning. 

10.3 Databehandling af musikalsk analyse 

Lydcollagerne blev behandlet i henholdsvis Audacity og Adobe Audition, der begge gør brug af 

Fast Fourier Transformation (FFT) til at frembringe de endelige tal, som er baggrunden for 

målingerne og dermed muliggør analysen. Ud fra det visuelle billede af de forskellige lydcollage-

målinger, lavede jeg en subjektiv vurdering til udvælgelsen af, hvilke støjsignaler der skulle indgå 
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som materiale til analysen – dette på baggrund af sammensætning og variation. Jeg udvalgte her fem 

lydcollager, hvor jeg via Audacity havde bølgeformene af lydcollagerne af amplitude over tid. Efter 

målingerne i Audacity blev optagelserne overført til Adobe Audition, for at få en afbildning af de 

enkelte lydcollager i frekvensspektrum plottet med 4096 punkter i et Hanning vindue. På grund af de 

tidligere nævnte begrænsning i punkt-antallet, blev dataene gemt som tekstfil og efterfølgende samlet 

i fem forskellige excel-ark, bestående af frekvenser og lydstyrkeniveau i dB. Mine data forventes at 

være nummeret, og der vil være behov for et fast minimum på 120 dB, for at få absolutte værdier 

svarende overens med hinanden. Der blev derfor foretaget en omregning. Dette er også for at undgå 

negative værdier i lydstyrkeniveauet ved frekvensspektrummet. Mine nye absolutte frekvensværdier 

og lydstyrke-værdier, vil herefter blive plottet ind i et punktdiagram i logaritmisk inddeling. Ved brug 

af Adobe Audition er det ligeså, muligt at få et behandlet analyse af tonehøjde, gennem 

redigeringsværktøjet pitch correction. 

Analysen af min data vil foregå i to dele: en subjektiv og en objektiv vurdering, med henblik på 

at undersøge tilstedeværelsen af de påkrævede musikalske parametre. Min subjektive analyse vil 

foregå gennem auditiv vurdering, mens jeg til den objektive analyse har valgt at tage udgangspunkt i 

tre forskellige afbildninger af signalerne, for at få det bedst mulige billede af indholdet: amplitude-

udsving, frekvensspektrum og tonehøjde. 

10.4 Dataanalyse af musikalske elementer 

De forskellige afbildnings-metoder er forskellige måder, hvorpå det er muligt at analysere 

lydcollagernes modulation, energiindhold, frekvensindhold og tonehøjde. Inden for psykoakustik er 

frekvensanalyse et værktøj til måling af lyde, som giver mere information end ved kun en måling af 

lydintensiteten. Dette udarbejdes gennem et frekvensspektrum, der er en graf over intensitet som 

funktion af frekvens. Et komplet spektrum specificerer amplituden og fasen af hver rentone-

komponent i en kompleks lyd. Et spektrum og en bølgeform er forskellige måder, hvorpå lyden kan 

beskrives, og fourier transformation er en matematisk metode, som gør det muligt for 

frekvensspektrummet at blive beregnet på, hvis bølgeformen kendes. Tidssignalet skæres op i små 

bidder, frekvensspektrum laves af de enkelte bidder; hvilket er en forholdsvis simpel måde at 

transformere signalet på. Adobe Audition kan også bruges til at måle tonehøjderne i signalerne, og 

udarbejder linjespektra over den målte periode, hvilket findes under funktionen pitch correction. 

Dette er en funktion til at ændre et akustisk signal, ved først at detektere tonehøjden i signalet ved 
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brug af en programmeret algoritme, hvor tonehøjde derefter kan ændres, uden at ændre i signalet. 

Dette er ikke en algoritme jeg har anvendt, dog er værktøjet en måde, hvorpå det var muligt at få en 

objektiv afbildning af tonehøjden i signalet ud fra Adobe Auditions algoritmer. 

Den subjektive analyse gennem auditiv vurdering bliver anvendt ved de elementer jeg ikke finder 

mulige at analysere objektivt. Jeg vil ud fra egne vurderinger lave disse analyser. 

 

Analyse og Resultater 

11. Analyse  

I følgende kapitel, gennemgås analysen den indsamlede data i de to dele. Først foretages en 

konceptanalyse af tidligere forskning for at trække de baselementer og attributter ud, som antages at 

burde indgå i musik som lydterapi. Derefter vil der blive foretaget en analyse af fem udvalgte 

lydcollager, for at undersøge om det er muligt at påvise indholdet af en eller flere af de musikalske 

elementer, der forventes at måtte indgå i musikterapi med henblik på verificering af musik som terapi. 

11.1 Konceptanalyse 

Jeg vil i dette afsnit samle op på tidligere studierne og gennemgåede teorier, for til slut at 

udarbejde og samle elementerne heraf. Til min konceptanalyse har jeg, ud over den gennemgåede 

teori,  taget udgangspunkt i følgende tidligere studier, gennemgået i kapitel 8: 

Ø Henry et al. (2004) 
Ø Sweetow (2013) 
Ø Sweetow & Sabes (2010) 

Musik har en klart mere positiv effekt på flere elementer af kroppen end almindelig bredbåndsstøj, 

men det kræver, at det opfylder nogle specifikke krav. Der er ikke tale om musik i form af klassisk, 

jazz eller andet. Det er derimod vigtigt, at musikken netop er specielt komponeret til ikke at være 

andet end et baggrundselement eller værktøj for patienten. Der er de seneste 10 år, blevet gjort 

overvejelser om brugen af musik som led i lydterapi mod tinnitus, da netop afslapning og angst er to 

faktorer i tinnitus, som der er fokus på. Jastreboff og Hazell (2004) belyste dog negative elementer, 
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ved at anvende musik som lydterapi i behandling af tinnitus med TRT (Henry et al., 2006), da de 

mente at det kunne vække stærk emotionel respons og opmærksomhed; hvilket er en faktor der bør 

undgås ved tinnitusbehandling. Dette modsiger Sweetow, ved at påpege at musik, netop kan anses 

som værende gavnlig i form af akustisk stimuli som lydterapi, og har en større påvirkning af sindet 

end fysisk påvirkning (Sweetow, 2013). De fysiologiske ændringer, ved at lytte til musik, kan opstå 

i sammenhæng med afslapning og nedsat stress-niveau (Sweetow, 2013). Hazell postulerede i 1999 

at naturlyde burde indgå i TRT-behandling, men ud fra Murrock’s studier (2016) kan naturlyde ikke 

stå alene, da disse kun indeholder baselementerne, men ingen attributter, der kun opnås ved også at 

anvende instrumentelle elementer. 

Et gruppebaseret studie af Adjamian et al. (2012) er i overensstemmelsen med tinnitus-relaterede 

virkninger på lavfrekvent aktivitet, hvor en måling af delta-aktivitet i hjernebølgerne (1,3-4 Hz) var 

lavere under residual inhibition efter stimulation af en tone (Adjamian et al., 2012). Dette bekræfter 

dermed, at forskning har peget mod at rolig musik, blandet med uhørlige frekvenser omkring 3,5 Hz, 

har fået forsøgspersoner ind i deltaaktivitet, uden at søvnen er indtrådt (Myskja, 2005). Ud over de 

musikalske krav, er der også kravet om lydterapi generelt. Her er der lidt delte meninger, da der er 

konsensus om at lydterapien, skal dække tinnitus-frekvensen. Der er i USA megen fokus på, at stimuli 

skal tilpasses tinnitussens frekvens-niveau og sendes direkte ind i øret. Der er her specifikke krav om, 

at lydterapien skal foregå ved digitalt at filtrere frekvensbånd af en oktavs brede omkring tinnitus-

frekvensen fra (Pantev et al., 2012; Adjamian et al., 2012). Dette er for at kunne opnå henholdsvis 

residual inhibition (Vernon, 1999) og lateral inhibition (Møller, 2011). Videre hen er det blevet påvist, 

at bedre resultater ved lateral inhibition opnås ved netop, at have opmærksomhed på stimulus-signalet 

(Murrock, 2012). 

Der er bred enighed om at, musik som terapi, bør være på et lavt tempo på under hvilepulsen 

(Sweetow, 2013; Sweetow & Sabes, 2010; Myskja, 2005) - 60-72 slag i minuttet - for at have en 

tilpas beroligende effekt. Musik som terapi eller medicin, bør ifølge Sweetow (2013) have følgende 

baselementer og attributter: langsom opstart, langsomt tempo, lav og varierende tonehøjde og uden 

elementer, der kan vække følelser. Derudover bør det også køre i en flydende melodisk bevægelse, i 

nogen grad være uforudsigelig og uden voldsomme amplitude-skift, da pludselige skift i amplitude 

kan have en effekt af at virke foruroligende og give bagslag i lydterapien (Sweetow, 2013). Lav 

tonehøjde kan have en mere beroligende effekt end høj tonehøjde (Myskja, 2005). For at opnå residual 

inhibition, er kravet at tonehøjden er sat til at svare overens med tinnitussen, for at få størst effekt. 

Dette understreger igen behovet for tinnitus-matchning. 
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Den rette musik kan have en afslappende effekt uden at vække uro, men studier viser at, nogle 

typer musik kan have en beroligende effekt og øge koncentrationen hos nogle, mens det ingen effekt 

har på andre (Sweetow, 2013 (Furnham, 1999)). I et studie af de dynamiske fraktaltoner, var der hos 

partipanterne en præference for dur-tonearten frem for mol (Sweetow & Sabes, 2010), hvilket 

stemmer overens med de elementer i musik, der associeres med positiv emotionel respons. Til 

tinnitus-patienter anbefales netop musik der er behagelig, uden at være interessant og distraherende, 

som kan fremkalde positive følelser og afslapning, uden vokal, uden udtalte bas-beats og som kan 

fjerne fokus fra tinnitus, men stadig sat på et lavt niveau, hvor musikken blander sig ind i tinnitussen 

(Baguley & Fagelson, 2016; Sweetow, 2013). Der er altså i grove træk, behov for langsom, rolig, 

uforudsigelig musik uden start og begyndelse, som kan køre i baggrunden uden at være forstyrrende 

eller distraherende. 

Ud fra Murrocks Model of the concept of music therapy (2016) har jeg i sammenhæng med 

musikterapi med fokus på tinnitus kunne skabe figur 13, som indeholder de musikalske elementer der 

bør indgå for optimal musikterapi. 

 

Figur 13, resultater af anbefalede elementer i musik som lydterapi ved tinnitusbehandling 

Baselementer er de grundlæggende elementer inden for musikterapi, mens attributterne spiller en 

instrumentel rolle i at kombinere lyde (harmoni), indeholde høj eller lave toner (tonehøjde) og 

ændring i tonerne (amplitude). Ud fra litteraturen er disse attributter vigtige når musik anvendes i 

intervention for at fremkalde psykologisk og fysiologisk respons som en del af dæmpning.  

Da melodi har en evne til at fremkalde emotionel respons er dette et element der ikke må indgå i 

musik som terapi mod tinnitus, da det skal være neutralt og på ingen måde kunne fremkalde negativ 

emotionel respons. Dette er også et element der kædes sammen med genkendelighed og fængende, 

hvilket er to elementer der ligeså bør undgås. Rytme har jeg valgt at lade indgå i mine elementer, da 
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det har en evne til at påvirke det limbiske system. På trods af at det kan tiltrække sig opmærksomhed, 

bør det indgå i TRT, hvor det kan fungere som baggrundslyd pga. grundfundamenternes rolige 

rytmik, hvilket gør at det kan have en afslappende effekt.  

Eftersom det nu har været muligt at opstille de musikalske elementer der bør indgå i lydterapi 

som tinnitusbehandling, vil jeg undersøge om det er muligt at analysere sig frem til indholdet af disse 

elementer i eksisterende musikstykker. 

11.2 Analyse af musikalske elementer 

Jeg har udvalgt 5 lydcollager fra Audio Solutions, der alle er komponeret af en blanding af 

grundfundamenter i form af henholdsvis havet og skoven, og instrumentale elementer i form af 

henholdsvis klaver og synthesizer. Ingen af de fem lydcollager har det samme indhold i hverken 

grundfundament eller instrumentalstykket, da alle fire elementer er præsenteret i forskellige 

udformninger. Jeg vil i min analyse omtale de enkelte lydcollager ved angivne bogstaver fra A-E. 

Indholdet og varigheden af de enkelte lydcollager varierer, og vil derfor kort præsenteres her. 

Lydcollage A) er komponeret med elementerne hav og klaver. I denne lydcollage er 

grundfundamentet havet, dominerende i intensitet, mens den instrumentale element klaveret, er i 

baggrunden. Havet er lyden af aktiv bølgebrus fra stranden, som under stærk bølgegang - 36:07 min. 

Lydcollage B) er komponeret med elementerne hav og synth. I denne lydcollage er 

grundfundamentet havet, dominerende i intensitet, mens den instrumentale element synth, er i 

baggrunden. Havet har en dybere og mere rungerende bølgegang - 22:56 min. 

Lydcollage C) er komponeret med elementerne hav og synth. I denne lydcollage er 

grundfundamentet og det instrumentale element lige dominerende i intensitet. Havet er her rolige 

bølgeskvulp fra strandbredden - 10:05 min. 

Lydcollage D) er komponeret med elementerne skov og klaver. I denne lydcollage er 

grundfundamentet skoven, dominerende i intensitet, mens den instrumentale element klaveret, er i 

baggrunden - 36:07 min. 

Lydcollage E) er komponeret med elementerne skov og synth. I denne lydcollage er det det 

instrumentale element synth, der er dominerende i intensitet, mens den grundfundament skoven, er i 

baggrunden - 10:44 min. 
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Den dominerende part i lydcollagerne afhænger af patientens ønske, men har også betydning for 

den samlede opfattelse af signalet. Jeg forventer at det i analysen vil kunne ses, at der er forskel i, 

hvilke elementer der får lov at dominere. For at få et visuelt udtryk for, hvordan energien er bygget 

op over tid, har jeg i første omgang plottet en bølgeformsudregning ud fra tidsdomænet af alle fem 

lydcollager gennem Audacity, som ses på figur 14. Ved første øjekast giver bølgeformenes 

energiudtryk et billede af, at der er et konstant akustisk output i signalerne uden stilhed i signalet. 

 

Figur 14, Bølgeforme af hele lydsignalerne, Audacity 
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Lydcollagerne varierer i tid, og for at kunne lave en optimal analyse af signalerne og for at undgå 

begrænsninger i Audacity har jeg udvalgt én passage fra hver lydcollage på 60 sekunder. Jeg har valgt 

at lave min subjektive og objektive analyse ud fra disse passager, da ikke alle baseelementer og 

attributter kan analyseres objektivt ud fra hele datamålingerne alene. 

11.2.1 Subjektiv analyse 

Min subjektive analyse af lydcollagerne vil gå ud på følgende elementer: 

Ø Langsom opstart / uden begyndelse og afslutning - bølgeform 

Ø Langsomt tempo, 60-70 taktslag i minuttet 

Ø Uden udtalte bas beats 

Ø Harmonisk og flydende bevægelse 

Ø Neutral eller uden elementer der vækker negative følelser 

Ø Behagelig, afslappende og uforudsigelig 

Ved den subjektive analyse, er der ikke anvendt nogen datamåling, da jeg her arbejder ud fra min 

egen opfattelse og vurdering af lydcollagerne. Der er risiko for bias ved denne metode, da der kan 

opstå problematikker med at være neutral. Jeg forventer dog at have den faglige viden til at vide, 

hvad det er jeg skal lytte efter. Min subjektive analyse har jeg valgt at lave som en samlet analyse af 

alle fem lydcollager, da disse er elementer der forventes at være gennemgående ens. 

11.2.1.1 Analyse af opstart 

Jeg har til vurdering af opstarten af lydcollagerne taget udgangspunkt i de originale lydcollager 

fra figur 14. Fælles herfor er, at alle fem lydcollager har en opstart med en blød overgang til 

naturlydene alene, hvorefter de instrumentale elementer, henholdsvis klaver og synthesizer, går blødt 

i gang inden for et minut. Musikken har passager hvor den blidt udfaser, for derefter at vende tilbage, 

mens naturlydene er konstante, hvilket kan følges i modulationens indhyldningskurve af 

bølgeformen. For hav-lydende betyder dette en mere basset og blød fornemmelse, mens der ved skov-

lydene er mere distinkte og skarpe lyde fra fuglekvidder. De instrumentale elementer laver dermed 

pauser, mens grundfundamenterne er konstante. Pauser er en naturlig del af musikken, og skaber 

dynamik og med til at styrke musikkens virkning. Alle lydcollager har en blid afrunding, hvor der 

langsomt fades ud for alle elementer, uden brat cutoff. 
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11.2.1.2 Analyse af tempo og beats 

Ved tinnitusbehandling bør musikken have et lavt tempo. Der findes mange betegnelser for 

tempo, som er et udtryk for hastigheden i en takt eller en rytme. Tempo er det italienske ord for tid, 

hvilket også har forskellige tempobetegnelser, der ofte er angivet over noderne i klassisk musik, og 

dermed også direkte henviser til en følelse eller en sindstilstand som musikken gengiver. Tempo i 

lydterapi kan eksempelvis være betegnet således (cyrk.dk): 

 Largo – langsomt og bredt 

 Lento – langsomt, men moderat 

 Presto – hurtigt 

 Vivace – meget hurtigt 

Oplevelsen af tempo er baseret på sammenhængen mellem biologi og følelser, og hænger sammen 

med det bankende hjerte, åndedræt og puls. Tempoet i terapimusikken bør ligge nede omkring 

hvilepulsen, for at være langsom og rolig. I dag beskrives tempo i musik som beats pr. minute (BPM), 

eller taktslag, som ofte indgår i en objektiv analyse af et signal eller musikstykke. Denne betegnelser 

anvender jeg ikke i mit projekt, da de opgørelser jeg har fundet for dette ikke er en mulig anvendelig 

metode. Der blev forsøgt med måling af beats i Audacity og igennem programmet BeaTunes4. Det 

var ikke muligt at få nogle sammenhængende resultater, hvilket antages at skyldes at lydcollagerne 

ikke indeholder nogle beats i form af bas eller trommer. Der findes andre subjektive målinger, som 

førnævnte italienske signaler eller semiotik, men det er ikke noget jeg vil gå mere i dybden med, da 

jeg ikke finder det relevant for mit studie. Jeg vil derimod give min egen subjektive analyse heraf. 

Grundfundamenterne i form af hav og synth kører et vilkårligt forløb, uden noget fast tempo. 

Lydcollagernes tempo bliver derfor analyseret ud fra de instrumentelle elementer, klaver og 

synthesizer. Klaverets anslag og synthesizerens bevægelser bestemmer tempoet, hvilket ligger på et 

roligt og stabilt niveau. Fornemmelsen af musikken ligger på omkring 65 slag i minuttet i gennemsnit. 

Det vurderes til at være et tilstrækkeligt lavt niveau der opfylder kravet om lavt tempo. 

11.2.1.3 Analyse af harmoni 

Harmoni, samklang, opnås ved at anvende ét instrument alene, som i dette tilfælde med klaver 

eller synthesizer. Dog er der i disse lydcollager naturlyde oveni, men da der ikke er af nogen bestemt 

toneart der går ind og blander sig i instrumental-stykket, fungerer det i stedet som en del af 

baggrunden. Intervallerne er harmoniske når overtonerne mødes, hvilket skyldes at det menneskelige 

øre arbejder mest med overtonerne. Så længe hele overtonerækken er til stede, vil øret selv kunne 
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forestille sig en grundtone dertil. Behagelige lyde kaldes også konsonans, og har en høj grad af 

harmoni og ingen stødtoner. Harmonien afhænger af klangfarverne, der kan inddeles i dur og mol. 

Vestlig musik forekommer ofte i én af de to tonearter. Dur-tonearten har en opløftende og positiv 

stemning, mens mol-tonearten er mere trist og sørgelig. Der er forskellige præferencer for, hvilken 

toneart der foretrækker at lytte til, og bare fordi at mol hører under betegnelsen ”trist”, er dette ikke 

ensbetydende med, at den vil fremkalde triste følelser. Dette skydes at mol stammer fra det latinske 

udtryk mollis, som betyder ”blød”, mens dur stammer fra det latinske udtryk durus som betyder 

”hård”. Tonearten vil kunne præfereres, ud fra om den har et hårdt eller blødt udtryk. Lydcollagerne 

skifter mellem tonearterne, og har derfor en bredere modulation. Pga. det rolige tempo med 

grundfundamenterne i baggrunden har dette ikke nogen effekt på opfattelsen af musikken, og den vil 

ikke nødvendigvis kunne fremkalde nogle emotionelle reaktion. Hårdheden og skarpheden fra dur 

bliver skåret af ved at have hav-lydene inde over, mens skovlydene kan virke mere skarpe og diskant.  

11.2.1.4 Analyse af opfattelsen 

Rytmen er ikke i særlig grad tilstedeværende, og der er ikke nogle faste, gentagende elementer i 

lydcollagerne. De modulerede ændringer i tidsforløbet medfører den manglende rytmik. Havet kan 

dog have en indflydelse, og i de tre lydcollager A), B) og C) skaber havet og bølgernes bevægelse en 

dynamisk fornemmelse af bevægelse. Da dette ikke er et instrumentalt element men kun en del af et 

grundfundament, forventes dette ikke at kunne vække nogle følelser. Havde det derimod været til 

stede, og været blevet udgjort af et beat, kunne det have haft en (stærkere) stimulerende effekt på det 

limbiske område. 

Lydcollagernes emotionelle udtryk bliver vurderet ud fra henholdsvis klaver og synthesizer, da 

naturlydene af henholdsvis havet og skoven er neutrale. Ved at anvende naturlyde, kan dette give en 

visuel fornemmelse af at være ude af sin krop, og ude i naturen. Det kan derfor vække nogle positive 

følelser, ved at det forbindes med noget rart. Blandingen af naturlyde og instrumentale stykker har 

dog en sådan kombination, at de udligner hinanden og fungerer som noget afslappende baggrundslyd. 

Behageligheden i modulationen og harmonien heraf forbindes ikke med noget følelsesmæssigt, men 

har blot et beroligende effekt. Da lydcollagerne er individuelt udvalgt og sammensat, kan det antages 

at patienterne har sammensat lydcollagerne ud fra, hvad de personligt føler er rart, men også, hvad 

der vækker nogle positive og afslappende følelser hos dem. Der er ingen melodi i lydcollagerne, 

hvilket giver dem et uforudsigeligt islæt. Toneart forbindes med emotionelle reaktioner ved tilpasset 
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tempo. Hvilken følelse tonearten forbindes med afhænger også af tempoet, hvilket vil sige at en 

durskala med lavt tempo ikke har den samme opløftende effekt, som ved hurtigt tempo. 

11.2.2 Objektiv analyse  

Min objektive analyse af lydcollagerne vil gå ud på følgende elementer: 

Ø Ingen voldsomme amplitudeskift (udsving) - bølgeform 

Ø Akustisk FFT spektrum / frekvensanalyse 

Ø Lav og varierende tonehøjde 

Jeg vil gennemgå den objektive analyse af hvert musikalsk element individuelt, med henblik på 

at analysere, om det er muligt at lave en objektive måling af elementerne. Ved hver musikalsk element 

vil jeg gennemgå lydcollagerne i samme rækkefølge. Analysen vil blive lavet med henblik på, om det 

er muligt at finde elementerne, og om det kan sige noget om effekten heraf. Alle figurer kan ses i en 

større udgave i bilag 3-7. 

11.2.2.1 Analyse af bølgeformen 

Lydcollagerne er amplitudemodulerede, og bølgeform er en repræsentation af ændringer i 

amplituden over tid. Ved at analysere bølgeformen kan spektral data fremmes, men ikke erstattes, 

såsom ved frekvensspektrum. Det gør det muligt, at få en objektiv vurdering af amplitudeskift og 

udsving i et auditivt signal. Lydtryks-amplitude er relateret til energien, og højere lydtryk, svarer til 

mere energi i bølgeformen. Energien ville dog blive bedre analyseret via et spektrogram, men dette 

vil jeg ikke lade indgå i min objektive analyse, da energiindholdet ikke findes relevant for musik 

lydterapi. I figur 15 (& bilag 3) ses bølgeformene for de fem lydcollager. Amplituden af signalet er 

angivet lateralt, mens periodetiden angivet over ét minut er angivet horisontalt. Skalaen på en lodrette 

akse angiver begrænsninger i udstyrets ydeevne på 1 til -1, fra output af signalet fra computer 1, 

gennem cakewalken og som input til computer 2. Omfanget af ændringer i lydtrykniveauet måles fra 

0 og betegnes som amplituden. 
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Figur 15, Bølgeform/-udsving, Audacity 

15A) Lydcollagen indeholder havet, hvilket kommer stærkt til udtryk ved en energifyldt 

bølgeform. Der er en blød bevægelse, med mange men ikke kraftige udsving. Amplituden for det 

samlede signal har et minimum på 0,2, og laver nogle bløde udsving med en amplitude på 0,5. Disse 

udsving stemmer overens med bølgeskvulp. Fra 20-40 sekunder er der kraftige udsving, som når op 

på omring 0,75 og med enkelte udslag på omkring 0,9. Ved 45-60 sekunder er der flere små, men 

kraftige udsving, der dog ikke når over 0,5. Kraftigst udsving ses ved 61 sekunder, hvor amplituden 

laver et udsving op til 1, inden den minimerer sig igen. 
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15B) Der ses her lidt mere bratte amplitudeskift. Lydcollagen indeholder havet som den 

foregående, dog med færre bløde udsving, hvilket kan skyldes synthesizeren. Der er tale om et 

middelniveau på 0,25 og med et mere konstant niveau. På trods af bølgeskvulp er der ikke de samme 

markante indhyldningskurve, mens synthesizeren i baggrunden sørger for at mere konstant 

energiniveau. Udsvingene ligger på omkring 0,2, og med enkelte kraftigere udsving, hvor 

bølgeskvulpene dominerer. Der er tre punkter, ved 1, 21 og 43 sekunder, hvor der er et kraftigt 

udsving op til amplituden på 1, hvilket kan forventes at være et tegn på overstyring. 

15C) Denne sidste lydcollage med havet som grundfundament ligger med en amplitude på 

minimum 0,25, og har et fast energiindhold, mens der jævnt sker små udsving på op til 0,5. 

Synthesizeren sørger for et konstant energiniveau, mens havet stadig har et tilstrækkeligt niveau, til 

at give nogle markante udslag ved bølgeskvulpene. Det maksimale udsving ses ved -0,9 ved 4 og 54 

sekunder. 

15D) lydcollagen er energiforladt, og ligger med et amplitude-minimum på 0,1. Der er skarpe og 

markante amplitudeskift, med varierende amplitude-udsving på 0,5 og op til 1. Dette resulterer i at 

der ikke er nogle bløde indhyldningskurver, men mere distinkte udsving. 

15E) Den sidste lydcollage med skoven er mere energifyldt, og der er flere indhyldningskurver 

og dermed udsving i signalet. Dette kan skyldes synthesizeren, mens fuglekvidder må antages at 

komme til udtryk ved de mere distinkte udsving og de stærke amplitudeskift. Den har et minimum på 

0,2, hvor indhyldningskurve breder sig op til 0,4. Der er dog flere peaks der når op på 0,8 – 1. 

Opsamling: Grundfundamenterne går ind og styrer amplitudemodulationen, som ses markant 

ved skoven pga. de højfrekvente fugle, og ved havet med de bløde indhyldningskurver. Lydtrykkets 

amplitude er relateret til energien, og jo højere intensitet des mere energi i bølgeformen. 

Lydcollagerne har alle nogle bløde amplitudeskift uden voldsomme udsving, på nær D). Denne 

lydcollager har nogle skarpe peaks, hvilket resulterer i meget voldsomme amplitudesving og minimal 

energi. Dette kan skyldes der, subjektivt opfattede, meget højfrekvente lydsignal.  

Bølgeformen siger ikke meget om selve signalet, andet en amplitude, og det er derfor ikke 

anbefalelsesværdigt at anvende en sådan analyse alene ved spektral data, og det er derfor nødvendigt 

med analyse af spektrummet, foretaget via FFT analyse. 
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11.2.2.2 Analyse af akustiske spektrum 

Frekvensspektrummer anvendes til at give et billede af frekvensindholdet via FFT-analysen. 

Disse spektre er at en logaritmisk skala på op til 20.000 Hz på x-aksen, og lydstyrke niveau i dB på 

y-aksen. På figur 16 (& bilag 4) ses en afbildning af frekvensspektrummet ud fra Adobe Audition, 

plottet via 4096 punkter i et Hanning-vindue. Pga. negative værdier i lydstyrkeniveau, har jeg valgt 

at lave en omregning ud fra værdierne og overført dem til Excel-ark. Resultaterne heraf ses i figur 17 

(& bilag 5). 

 

Figur 16, Frekvensspektrum, Adobe Audition 

For at sikre alle værdier i plottet, blev værdierne gemt i en txt file og overført til Excel. For at 

undgå negative værdier ligger lydtrykket oppe på værdier nær de 100 dB, hvilket ikke er et niveau 

der anvendes i praksis, men et niveau disse målinger er lagt på, for at synliggøre frekvensforløbet. 
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Figur 16 og 17 er et udtryk for samme måling, hvor figur 17 har et lydtryk i positive værdier. 

Hvor hvid støj har en flad spektral tæthed, hvor alle frekvenser ligger på en jævn lydstyrke, er der her 

tale om varierende frekvensspektrum. Der er diskuteret i flere studier hvorvidt musikken bør tilpasses 

omkring tinnitus-pitch for at få det bedst optimale udbytte. Dette vil eksempelvis sige at ved et givent 

høretab vil musikken ligge omkring de manglende frekvenser. Disse lydcollager er ikke 

frekvensspecifikke, men dækkende et bredere spektrum i varierende grad. Jeg har valgt ikke at have 

fokus på intensitetsniveauerne, men anvender dem som guidelines. 

17A) Frekvensspektrummet har ved første øjekast en forholdsvist flad frekvensfordeling med en 

jævn intensitet. Signalet starter med en stigning i intensiteten i basområdet, med 10 dB, inden der 

sker varierende stigninger og dyk i intensiteten af frekvenserne i hele basområdet. Intensiteten jævner 

sig først ud i mellemområdet, hvor frekvenserne får en mere flad fordeling i intensiteten, inden det i 

det højfrekvente område flader ud, med en intensitet på 12-20 dB under de førnævnte områder. Der 

 
Figur 17, Frekvensspektrum, Excel 
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er tale om et signal med størst intensitet i frekvenserne 200-2000 dB med et bredt spektralt spektrum, 

varierende på op til 35 dB. Signalet har et cutoff ved 14.500 Hz. 

17B) Frekvensspektrummet angiver her et signal med flere stigninger og dyk i intensiteten end 

foregående, men mens der stadig er tale om havet som grundfundament, er det ikke overraskende at 

det er det lavfrekvente område, hvor intensiteten er størst. Signalet starter ud med et dyk i intensiteten 

på 16 dB allerede ved 130 dB, hvorefter det laver en stejl stigning. Signalet fortsætter med stejle dyk 

og stigninger frem til 1400 Hz, hvor det begynder at flade mere ud. I hele bas- og mellemrådet falder 

intensiteten med et par dB for hvert dyk og stigning, og ved udfasningen er signalet faldet med 28 

dB. Efter 1900 Hz sker der en flad udfasning af signalintensiteten, hvor det falder med yderligere 25 

dB, inden det ved 14.500 laver en kort stigning - hvilket antages at være støj. Dette højfrekvente 

intensitetsdyk bærer præg af teorien om at havet har et frekvensspektrum lignende Brownian/red 

noise29. 

17C) Frekvensspektrummet har som ved det foregående signal, en tendens til at bære præg af 

Brownian noise. Signalet ligger med en nogenlunde flad intensitet i basområdet, med enkelte dyk og 

stigninger på omkring 5-10 dB’s variation. Ved omkring 500 Hz begynder intensiteten at falde, med 

ganske få udslag indtil 1300 Hz, hvor intensiteten falder mere jævnt. Udslagene af stigninger og dyk 

flader ud, og ved 2775 Hz er det kun nogle minimale udslag der er tale om. Signalet forløbet 

nogenlunde fladt med små udslag indtil 12.700 Hz, hvor der sker et begyndende cutoff frem til 14.500 

Hz. Der er tale om et signal med en intensitetsvariation på 35 dB, med et jævnt faldende niveau. Det 

er endnu basområdet der er det dominerende, mens hele mellem og højfrekvensområdet ligger mere 

jævnt med lavere intensitet. 

17D) Dette frekvensspektrum bærer præg af at indeholde fuglekvidder fra skoven, hvilket ved 

første øjekast kommer til udtryk ved høj intensitet i diskanten. Der er ikke tale om et fladt signal, men 

der er, lige som ved foregående signal, en del dyk og stigning i intensiteten i hele bas- og 

mellemområdet. Der sker ikke noget markant fald i intensiteten i det område; det holder sig konstant 

fra 500 Hz, på trods af dyk og stigninger. Ved 2400 Hz sker der en stigning i intensiteten, der stiger 

med 20 dB frem til 4800 Hz, hvor den peaker, hvorefter der atter sker et dyk. Signalet udlignes ved 

8000 Hz, hvorefter at signalet er fladt, og først har et cutoff ved 14.500 Hz. Spektrummet varierer 

samlet set med cirka 30 dB i hele frekvensområdet. Intensiteten er størst i det højfrekvente område, 

                                                
29 Læs mere herom på bilag 2 
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men der ses også en markant høj intensitet i basområdet frem til 1000 Hz, hvilket må forventes at 

skyldes klaverspillet fra det instrumentale input. 

17E) Dette sidste frekvensspektrum har et lidt overraskende forløb. De det indeholder skoven og 

fuglekvidder var det forventeligt, at der ville være højst intensitet i det højfrekvente område. Dette er 

ikke tilfældet, og der er i stedet tale om et signal med meget varierende intensitet over hele 

frekvensspektrummet. Fra 100 Hz og frem til 3000 Hz, sker der varierende dyk og stigninger på 

omkring 12 dB, kun afbrudt af enkelte dyk og stigninger på 5 dB. Der er tale om mange udslag, da 

det laver et jævnt dyk i intensiteten over hele spektret. Ved 3000 Hz sker der en mere jævn stigning, 

kun afbrudt af et dyk på 1 dB, op til 4800 Hz, hvor der sker et peak i intensiteten på 12 dB. Dette 

peak minder om foregående signal, dog ved lavere intensitet. Herefter sker der et dyk og et cutoff ved 

6300 Hz. Intensiteten har en flad udfasning frem til 14.500 Hz, hvor der sker en kort stigning, hvilket 

må antages at være støj. Samlet set er der en variation på 60 dB i intensiteten over hele 

frekvensspektrummet, og på trods af at energiindholdet var pænt, er det ikke diskantområdet der 

dominerer, og det er det område med lavest intensitet. 

Opsamling: Sammenlignes resultaterne med de fem høreapparatproducenters apparater er 

dynamikområdet her større, med et cutoff ved 14.500 Hz, hvilket vil sige at højfrekvente tinnitus har 

mulighed for at kunne blive dækket. Dette afhænger selvfølgelig af outputtet, da det anvendte udstyr 

som f.eks. høretelefoner, kan have et varierende dynamikområde i output. Forskning viser også et 

behov for at frekvensintensiteten bør være stærkest omkring tinnitus-pitch (Baguley & Fagelson, 

2016; Sweetow, 2013), hvilket ikke er anvendt ved disse lydcollager. Alle lydcollagerne overraskede 

i frekvensforløbet, af intensiteten var højst i bas- og mellemområdet. Ved Lydcollagerne D) og E) 

indeholdende skov, kom diskanten kun til udtryk ved et relativt lavt niveau. 

11.2.2.3 Analyse af tonehøjde 

Tonehøjden er en af de større auditive egenskaber i musik, og den perceptuelle egenskab af lyde 

der svarer til frekvensskalaen, eller den kvalitet der gør det muligt at vurdere en lyd i et musikstykke 

eller om melodi er høj eller lav. Det er en psykoakustisk egenskab af lyd, mens selve opfattelsen og 

behandling af tonehøjden i andre henseender kan ses som cochleas evne til at danne relevante 

aktionspotentiale-mønstre i de frekvensspecifikke Spiral Ganglie Neuroner, der svarer til signalets 

frekvensindhold. Lydbølgerne i sig selv har ikke nogen tonehøjde, men det er muligt at måle deres 

svingninger, og der kan dermed plottes et frekvensspektrum, som gennemgået tidligere. Tonehøjden 

er en auditiv attribut hvor lyden kan deles op i lav og høj (cyrk.dk) og er en vurdering af, hvor hurtigt 
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lyden bevæger sig igennem luften. Det er en subjektiv vurdering, og kan opfattes forskelligt hos den 

enkelte patient. Denne afbildning er et passende udtryk for, hvad der objektivt set kan forventes af 

disse lydcollager. Kravet til musikterapi er, at der er tale om lave men varierende tonehøjder. 

Tonehøjden afhænger af lydstyrken, og ændring af eksempelvis dB SPL kan ændre tonehøjde. Det er 

vigtigt at sætte intensitetsniveauet korrekt efter patientens loudness opfattelse; dB SL. Lydstyrken 

har mindre betydning ved frekvenser under 1000 Hz og over 2000 Hz, og der er dermed kun et mindre 

område, hvor signalet er relevant. Dette skyldes at, dette er området hvor tale-niveauet ligger i, og 

her hvor den vigtigste information ligger. Hvor frekvens er en objektiv måling, er tonehøjde en 

subjektiv vurdering af en lydbølge. En måling blev via Adobe Audition foretaget og plottet gennem 

pitch correction, og nedenstående figur 18 (& bilag 6) er målingerne af tonehøjde i linjespektra (rød) 

ud fra lydcollagernes bølgeform (blå). BPM er angivet på x-aksen, mens tonerne er angivet på y-

aksen. Der er her behov for at huske, at den varierende intensitet i målingerne kan påvirke 

tonehøjderne i plottet, og resultaterne bør tages med forbehold for dette. 

 

Figur 18, Tonehøjde, Adobe Audition 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

75 

For at kunne få et indtryk af, hvilke frekvenser tonehøjderne ligger på, er tonehøjden analyseret 

ud fra tonebetegnelserne30; se bilag 7. Dette er med forbehold for variationer, og anses som en guide. 

18A) Lydcollagen indeholder havet der har varierende lave tonehøjder, mens klaveret har få høje 

tonehøjde. I denne lydcollage er der få tonehøjder på et lavt niveau, der ligger på et middelniveau på 

omkring 164-233 Hz. Det er et enkelt peak ved 1661 Hz med smal spredning. Der er ligeså en smule 

spredning ved de to peaks ved 165 Hz. De fem 5 tonehøjder mellem 69 og 233 Hz har kun minimal 

spredning uden betydning. 

18B) Lydcollagen har i forhold til foregående collage mange tonehøjder, på et varierende lavt 

niveau. Dette hænger sammen med at synth har mange tonehøjder. Amplitudemodulationen er 

generelt energifyldt, hvilket resulterer i mange spredte tonehøjder med spredning ved et nogenlunde 

lavt niveau på under 39 Hz. Der er kun tre tonehøjder ved omkring 233 Hz med en del spredning. 

18C) Denne sidste lydcollage med havet indeholder jævn intensitet fra både havet og synth, 

hvilket kommer til udtryk ved mange tonehøjder som ved B. Der ses to tonehøjder med ét sekunds 

spredning ved 1760 Hz, to ved 164 Hz med spredning, to ved 52 Hz med spredning og enkelte 

omkring 58 Hz. Denne lydcollage indeholder en del spredning, hvilket antages at være et resultat af 

bølgernes skvulpende rungen. 

18D) Lydcollagen indeholder skoven, hvilket antages at komme til udtryk med mere højfrekvente 

peaks. Dette er også tilfældet, da der er 4 tonehøjder ved 2217 Hz, med omkringliggende spredning 

med lav tonehøjde, og 4 ved 1245 Hz med omkringliggende spredning. Der er også tonehøjder i det 

lavfrekvente område, med én ved 698 med en enkelte spredning omkring 69 Hz og en enkelt ved 392 

Hz med smal spredning. 

18E) Lydcollagen indeholder både skoven og synth, og forventes at have en del varierende 

tonehøjder. Der er tale om et lydsignal med rigtig mange tonehøjder, men også en hel del spredning. 

I det højfrekvente område ligger der 5 peaks ved 2217 Hz med spredning. Der er derefter 2 peaks ved 

698 Hz. I det helt lavfrekvente ligger der ved 39 Hz i tonehøjde igennem hele signalet, på nær to 

peaks ved 69 Hz. 

Opsamling: Der er en klar sammenhæng mellem tonehøjden og det følelsesudtryk der tillægges 

musikken. Kravet ved denne terapiform er lav tonehøjde, hvilket stemmer overens med Myskjas 

(2005) studier omkring at lave tonehøjder kan have en beroligende effekt Tonehøjder har en 

                                                
30 musikmuseum.dk 
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betydning for den emotionelle respons, og hvor høje tonehøjder associeres med glæde, mens lave 

tonehøjder associeres med tristhed. En subjektiv vurdering af lydcollagerne giver dog et indtryk af at 

tonehøjderne har en beroligende og afslappende effekt.. Tonehøjder er tonernes frekvenser, og ud fra 

frekvensspektrummet hænger tonehøjden derfor sammen. Eftersom at frekvensspektrummet viste 

dominerende intensitet i bas- og mellemområdet, hænger dette sammen med de lave tonehøjder. 

Lydcollager med havet som grundfundament var dominerende i basområdet og havde varierende 

tonehøjder i det lavfrekvente område. Derimod havde skoven et mere højfrekvent udtryk i 

frekvensspektrummet, og dermed også flere høje tonehøjder. Derudover viste dig at også at klaver 

har få høje tonehøjder, mens synthesizeren har mange tonehøjder. Tonehøjderne varierer alt efter 

frekvensindholdet, og der ses en særlig større variation i tonehøjden i lydcollagerne der indeholder 

synth, i B) og E). I netop disse to lydcollager der der mange lave tonehøjder, hvor der i E) også er 

enkelte høje, hvilket er et resultat af den højfrekvente fuglekvidder. Intensiteten af 

grundfundamenterne kan være dominerende og dermed påtænkes at resultere i de høje tonehøjder. 

Dette vil sige, at kun A) opfylder kravet omkring få lave tonehøjder. Dog påtænkes disse resultater 

ikke at være signifikante, pga. intensitetsniveauet og manglende validitet for pitch correction.  

12. Resultater 

Det var muligt gennem en konceptanalyse at opstille nogle baseelementer og attributter der bør 

indgå i musik i lydterapi-behandling hos tinnitus-patienter. Der er tale om en del gennemgående 

elementer fra musik i terapi generelt, dog med nogle justeringer. Eksempelvis måtte melodi fjernes, 

da denne kan skabe sig opmærksomhed og virke distraherende for patienten, men også vække 

emotionelle reaktioner, som bør undgås. Derudover kom der nogle skarpere krav til bl.a. opstart og 

amplitudeforløbet. Elementerne blev som følgende:  

- Grundelementerne: tone, opstart, tempo, toneart, frekvenser og afslappende effekt. 
- De musikalske parametre: lav og varierende tonehøjde, rolig amplitude, harmoni og rytme 

Der er mange forhold der har betydning for oplevelsen af musik, og elementer som lav tonehøjde 

og rytme bør derfor indgå i musik som terapi, for at komplimentere de andre elementer. De 

musikalske elementer var mulige at lade indgå i en analyse af fem lydcollager, for at undersøge 

muligheden for at finde indholdet af disse. Der er tale om lydcollager med både grundefundamenter 

i form af naturlyde – havet og skoven – og instrumentale elementer i form af klaver eller synthesizer. 

Alle fem lydcollager er uden melodiske elementer og vokaliske stykker. De har en afslappende 

rytmisk opbygning som ikke virker distraherende. Ingen af lydcollagerne er tilpasset pitch ud fra den 
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enkelte tinnitus-patients subjektive opfattelse tinnitus-frekvens, men dækker i stedet for et bredere 

frekvensområde med spektralt tæthed som bredbåndsstøj. 

A) I forhold til bølgeformen er dette et roligt lydsignal med blød variation i amplituden. 

Frekvensspektrummet viser et rimeligt fladt signal, med ændring i intensiteten på 10 dB i bas- og 

mellemrådet, inden det bliver mere fladt i det højfrekvente område, og det er et signal uden nogle 

markante akustiske ændringer. Der er få, lave tonehøjder, med kun en enkelt tonehøjde ved 1661 Hz. 

B) Lydcollagens bølgeform har en del flere skarpe amplitudeskift, hvilket også kommer til udtryk 

i frekvensspektrummet, der har mange dyk og stigninger i intensiteten i basområdets frekvenser. 

Dette hænger også sammen med de mange lave, varierende tonehøjder. 

C) Denne lydcollage har en energifyldt amplitudemodulation, uden der er tale om stor variation. 

Frekvensspektrummet har et forholdsvist fladt progredierende intensitetsniveau, med få udslag i bas-

området. Den mest markante stigning ved omkring 1775 Hz, kommer også til udtryk ved tonehøjde-

målingen, hvor der her opstår to tonehøjder med ét sekunds spredning ved omkring 45 sek., hvilket 

på bølgeformen også er det mest energifyldte område. 

D) Bølgeformen og amplitudeudsvingene er her kraftige, og med lav men kraftig energiniveau. 

Frekvensspektrummet ved denne lydcollage har et intensitetsniveau ved et noget højere niveau, hvor 

der ved højfrekvensen sker et peak ved 4800 Hz. De høje tonehøjder opstår ved energifyldte 

modulationer, som kommer til udtryk ved tonehøjderne. Tonehøjderne kommer maksimalt op på 

2271 Hz, hvilket antages at hænge sammen med at peaket opstår ved et blød stigning, og ikke som et 

brat udsving. 

E) Denne sidste lydcollage, er den lydcollage med størst aktivitet. Bølgeformen er energifyldt, og 

med mange amplitudeudsving. Frekvensspektrummet indeholder mange dyk og stigninger i 

intensiteten i frekvenserne, særligt i bas- og mellemområdet, førend at det i det højfrekvente område 

laver et peak ved de 4800 Hz, som foregående lydcollage. I tonehøjde kommer de mange udslag i 

frekvensspektrummet frem ved mange tonehøjder i basområdet med megen spredning, og kun enkelte 

højfrekvente tonehøjder. 

Det er muligt at lave en analyse af de musikalske elementer og indholdet heraf ved at anvende 

programmerne Audacity og Adobe Audition. Dette skal ses med forbehold, da de bør indeholde flere 

objektive målinger for at være skarpere, og dermed kunne anvende det mere generelt. Dette gør det 

muligt at verificere et lydstykkes indhold og dermed effekt. 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

78 

13. Diskussion og Perspektivering 

I følgende kapitel vil projektets problemformulering: Hvilke neurologiske sammenhænge er der 

mellem musik og tinnitus, og hvilke elementer definerer musikken i lydterapi til behandling af tinnitus 

for at opnå inhibition? Hvordan er muligheden for at lave en analyse af tilstedeværelsen af de 

musikalske elementer?, blive belyst og diskuteret ud fra den indsamlede empiri og litteratur. 

Formålet med dette studie var at undersøge muligheden for at sætte nogle musikalske elementer 

op til musik i lydterapi-behandling til tinnitus-patienter, og om det er muligt at påvise tilstedeværelsen 

af et eller flere musikalske elementer i lydcollager anvendt i praksis. For at belyse projektets 

hovedspørgsmål er der foretaget en en litteraturgennemgang, konceptanalyse af tidligere forskning 

og en analyse af musikalske stimuli. Hjernens funktion er koordineret af mønstre i elektriske bølger, 

EEG registrering, og teorier peger på at tinnitus aktivitet menes at opstå på grund af hyperaktivitet 

og -stimulering i bestemte hjerneområder. Denne hjerneaktivitet sker ifølge den thalamo-kortikale 

dysrytmia model på et gamma-, alpha- og theta-niveau (Adjamian 2012; Baguley & Fagelson, 2016). 

Disse niveauer menes at kunne stimuleres og aktiveres ved musik, hvilket vil kunne føres til inhibition 

af tinnitus-perceptionen, i eksempelvis det limbiske system og præfrontale cortex. TKD modellen 

varierer fra NFT modellen på området omkring, hvor er bør gribes ind. Begge modeller påviser 

hyperaktivering i bl.a. det limbiske system (Jastreboff, 1990; Adjamain et al., 2012), hvor TKD måler 

dette gennem hjerneaktivitetsniveau og dermed lægger op til at behandlingen skal gribe ind på et 

neurologisk niveau. Mens NFT begrunder tinnitus til at være en overstimulering i hjerneområderne, 

som skal behandles ved at opnå ændringer på at mere psykologisk plan, ved hjælp af habituering. 

Dette betyder også at anvendelsen af lydterapi vil varierer i maskeringsniveau, stimuli-periode og 

frekvensområde (Jastreboff, 2000; Vernon, 1990; Baguley & Fagelson, 2016; Gelfand, 2009) ud fra, 

hvilken behandlingsmetode man anvender. Tinnitus er en neurologisk lidelse, og behandlingen bør 

rettes herefter (Adjamian et al., 2012; Arstatter, 2012; Pantev et al., 2012), og dette kan opnås ved at 

anvende musik i lydterapi. Målinger i hjernen viser at musisk stimuli aktiverer flere områder i hjernen, 

deriblandt også hyperaktive områder forårsaget af tinnitus. Der er studier, som peger mod, at 

behagelig musik reducerer aktivitet i amygdala og styrker aktiviteten i nucleus accumbens og 

thalamus (Argstatter et al., 2012 (Menon, 2005)). En anden hypotese går på, at emotionelle responser 

ved musik opstår i hjernestammen (Murrock, 2016 (Pereira et al., 2011). Forskningen tyder dermed 

på, at der er mange forskellige hjerneområder der kan aktiveres ved musik, men at forskellige områder 
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aktiveres, alt afhængigt af musik- og stimuli-type. EEG-målinger har eksempelvis vist at langsom 

rytme i klassisk musik får hjernen til at skifte fra beta- til alpha-aktivitet, og rytmisk musik kan 

producere den laveste frekvensaktivitet. Hjerneaktiviteten kan bevæge sig imellem de forskellige 

aktivitetsniveauer, afhængigt af musikstimulation. På den måde kan der ses, hvor i hjernen der sker 

aktivering ved stimulation med musik. Dette hænger sammen med den thalamo-kortikale dysrytmia 

model, da der ved tinnitus-perception her menes at opstå en dæmpning af alpha-aktivitet og øgning 

af delta-aktivitet. Ved at stimulere med musik, burde denne aktivitet dæmpes. 

Den højre hjernehalvdel er specialiseret i at opfatte rumlige musikalske elementer som tonehøjde 

og harmoni, mens den venstre hjernehalvdel opfatter melodien. Der er behov for en intakt forbindelse, 

mellem de to hemisfærer for at opnå en komplet opfattelse af musikken (Heslet, 2003 #1). 

Musikstimulation kan øge aktiviteten i hjernebarken, der er forbundet med indlæring og koordination, 

giver bedre synkronisering, resonans og koordination mellem de to hjernehalvdele, ved stimulation 

af corpus callosum. Studier peger mod at musik kan ændre stres og angst (Thorgaard, 2005; Egelund 

Sørensen, 2004; Hansen & Nørregaard, 2004). Teoretisk set burde dette betyde, at musik kan have 

en dæmpende effekt på tinnitus-perceptionen. Hvorvidt musik har en kortvarig eller langvarig effekt 

er der dog uenighed om (Heslet, 2003), og der er derfor et behov for mere forskning herom. 

Ud fra en konceptanalyse af tidligere studier om musik som terapi i tinnitusbehandling, var det 

muligt at opstille følgende musikalske elementer der bør indgå: 

- Grundelementerne: tone, opstart, tempo, toneart, frekvenser og afslappende effekt. 
- De musikalske parametre: lav og varierende tonehøjde, rolig amplitude, harmoni og rytme 

Musikalske elementer der indgår i musik som terapi generelt, men som ikke anbefales til 

tinnitusbehandling er melodi og rytme, da disse kan have en distraherende effekt og kan vække 

emotionelle responser. Rytme kan have en beroligende effekt, som ved lyden af havet med langsomt 

tempo, og det bør derfor kun indgå som element, hvis det ikke kan virke distraherende. Musikken 

som terapi skal fungere som baggrundslyde, men kan også indgå i aktiv lytning, da Murrock henviser 

til bedre resultater ved at have fokus på signalet (Murrock, 2016) som ved lydterapibehandling med 

et tinnitus-instrument, mens Myskja henviser til at aktiv lytning kan virke distraherende, hvorimod 

passiv lytning har en beroligende effekt (Myskja, 2005) som ved TRT-behandling. Dette adskiller de 

to behandlingsmetoder mellem at være et aktivt redskab og et værktøj.  

Konceptanalyse er en brugbar analysemetode, hvorpå der kan trækkes de vigtigste elementer ud 

og sammenligne, med henblik på at konkretisere de udvalgte ideer, sådan at de udgør et brugbart 
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koncept. I denne analyse blev der kun anvendt 3 studier suppleret op med teorier inden for konceptet. 

For at kunne opnå mere pålidelige og signifikante analyser og resultater er der behov for et studieantal 

på omkring 12, for at kunne sige noget mere generelt og styrke evidensen. Dette kræver dog 

forskning, og dette er en mangel inden for tinnitus-område. Dette ville også gøre det muligt at give 

nogle dybere analyser af for eksempel lydcollager.  

Min analyse af de musikalske elementer byggede på objektive og egne subjektive bedømmelser 

af lydcollagerne, og der var bevidst fravalgt at foretage subjektive undersøgelser på tinnitus-patienter. 

Dette skyldes dels at lydcollagerne er tilbudt og anvendt i praksis med succes, og dels at der i forvejen 

findes flere studier med subjektive analyser. Megen evidens påbyder objektive målinger og 

vurderinger for at kunne verificere, og dette fandt jeg derfor et behov for at underbygge. Jeg synes 

derudover også at det var relevant at undersøge muligheden for at lave sådanne objektive målinger af 

musikalske elementer, da videnskaben i dag gerne vil verificere teknisk og objektivt. Det var muligt 

at foretage de objektive målinger, og dermed påvise tilstedeværelsen af nogle af de musikalske 

elementer, dog med forbehold for begrænsninger. Mine målinger byggede på en FFT-analyse, der 

normalt foregår psykoakustisk, hvilket der eksempelvis var en begrænsning ved tonehøjde-målingen 

da dette normalt er en subjektiv opfattelse, som blev forsøgt at blive analyseret objektivt gennem et 

matematisk program. Ved at analysen var mulig, gav dette et billede af, hvad der kan forventes af 

signalet – med forbehold for den varierende subjektive opfattelse hos brugerne. Analysen pegede 

imod behovet for individuel behandling, da lydcollagerne havde mange ligheder, som 

frekvensspektrum og tempo, men også forskelligheder i form af bølgeform og pitch. Der er behov for 

flere subjektive vurderinger, hvor der eksempelvis kunne anvendes en større brugergruppe af tinnitus-

patienter med ønske om dynamisk stimuli-behandling. De subjektive vurderinger må ikke stå alene, 

men skal suppleres op med objektive analyser, for at sikre at stimuli lever op til opbyggede krav.  

Et overraskende fund i dette projekt var behovet for tinnitus-matchning, for at opnå optimalt 

behandlingseffekt (Baguley & Fagelson, 2016; Sweetow, 2013). Med matchning menes, i fællesskab 

med patienten, at genskabe tinnitus-pitch og loudness i et computerprogram, for at kunne give optimal 

behandling ved stimuli-frekvensområdet tilpasset tinnitus-pitch. Dette er ikke en del af dansk 

procedure, på nær hos Audio Solutions, hvor dette element indgår for netop at give en bedre 

fornemmelse for patienten, hvad det drejer sig om, men også at tilpasse lydterapien herefter; på 

teoretisk basis. Der er behov for mere forskning herom, også for på sigt at få matchning ind som en 

fast procedure i Danmark, som i eksempelvis USA. Ved sådan et tiltag ville et frekvensspektrum af 

stimulussignalets kunne indgå i en objektiv analyse. 



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

81 

Der er flere problemstillinger der bør belyses nærmere, for at kunne tilbyde korrekt behandling, 

bl.a. opmærksomhed på den akustiske stimuli. Der er uenighed om, hvorvidt patienten skal have 

opmærksomhed og fokus på lydterapien, og dermed anvende det under afslapning (Baguley & 

Fagelson, 2016; Vernon) eller om det skal være baggrundslyd uden at trække fokus (Jastreboff, 2000). 

Ligeså er der uenighed om, hvor lang stimuleringsperiode der er behov for, for at opnå positivt 

udbytte. Fælles for behandlingsmetoderne er at det anbefales at omgive sig i et rigt lydmiljø for at få 

optimal auditiv stimulering.  

Det må antages at være op til audiologen og den enkelte klient i samarbejde og gennem samtaler, 

at vurdere, hvor behovet ligger. Er der tale om tinnitus alene, med følgelidelser som søvnproblemer 

og irritation, kan auditiv stimuli efter behov være tilstrækkeligt til, at øge livskvaliteten. Er der 

derimod flere kritiske punkter, som eksempelvis stress, depression eller angst, kan det være 

nødvendigt at gøre brug af mere rådgivning og konsultativ bistand, for at komme ud af den onde 

cirkel, som må være forventes at være tilfældet. Rådgivning spiller en stor rolle, da behandling uden 

en professionel ikke er tilstrækkeligt (Sweetow & Sabes, 2010; Baguley & Fagelson, 2016; Sweetow, 

2013). Der er behov for en rådgiver der skaber aktiv deltagelse, og som gør lydterapien til et aktivt 

redskab. Det er dog stadig nødvendigt at tilpasse det enkeltes behov, og ikke henvise til et 18 

måneders forløb, da det kan have en overvældende effekt. For mange patienter kan et kortere forløb 

med optimal rådgivning og opfølgning være nok, og dette er Audio Solutions filosofi, hvor 

patienterne anbefales at anvende lydcollagerne efter behov, nogle gange om ugen, i 20-30 minutter. 

Dette hænger meget sammen med NTT-behandlingsmetoden.  

Mit projekt peger mod at mine fund stemmer godt overens med Widex’ tinnitus-filosofi, om bl.a. 

tempo, opstart, amplitudemodulation mm. Dette hænger givet vis sammen med at jeg har anvendt og 

henvist til to studier af Sweetow (2010;2013), som netop har forsket en del i disse fraktaltoner. På 

trods af dette gør det ikke mit studie svagere, da dette blot påviser relevansen heraf. Jeg har med mit 

projekt kunne påvise at det er muligt at opstille nogle krav til musikalske elementer og lade disse 

indgå i en analyse af anvendte lydcollager anvendt i tinnitus-praksis. Resultaterne skal ses med 

forbehold, da de pga. af den smalle datamængde ikke kan ses som signifikante. Ved at kunne sikre 

optimal musik som terapi i tinnitusbehandling og dertilhørende følgelidelser, vil dette også gøre det 

muligt at lindre stress, angst, søvnproblemer og depression alene. Dette bør dog fungere som 

sekundær behandling, der kan supplere eventuel medicinsk eller kirurgisk behandling og/eller 

rådgivning og motivation. Hermed er det tænkeligt, at der vil ske større implementering af 

musikterapi som tinnitusbehandling. Det er vigtigt at motivere.  
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14. Konklusion 

Dette specialeprojektet har beskæftiget sig med musikalske elementer ved musik i lydterapi, med 

formål at analysere musikterapi i tinnitusbehandling. Ved at have kendskab til mekanismerne bag 

musikterapi, er det muligt at give den optimale behandling og dæmpe tinnitus og andre symptomer. 

Da tinnitus betegnes som en neurologisk lidelse hænger der flere psykologiske aspekter bag. Ved 

korrekt musikterapi vil det dermed være muligt at aktivere og stimulere nogle af de områder der er 

aktiveret ved tinnitus, for at opnå lateral inhibition og lindring af tinnitus-ubehag, og mindske 

eventuelle sekundære konsekvenser som stress, angst og/eller søvnproblemer. 

Anvendelsen af musikterapi i praksis bliver mere udbredt, og der ses flere og flere tiltag inden for 

sundhedssektoren, hvor musikterapi eller musikmedicin implementeres, for at optimere 

lytteforholdene for patienter. Musik har mange unikke kvaliteter, og de fleste mennesker har da også 

et positivt forhold til musik. Musik kan bruges terapeutisk til at imødekomme kropslige og 

psykologiske behov, hvor det kan vække følelser, minder og associationer. Det anvendes ofte gerne 

til at berolige og fremme afslapning, eller til at stimulere og aktivere. Mange følgelidelser til tinnitus 

opstår i sindet, og forskellige hjerneområder kan være implementeret, og på grund af musiks evne til 

at påvirke sindet har det en positiv effekt som lydterapi. Musik har både en opmærksomhedsafledende 

og følelsesmæssig funktion, og det kan påvirke mange områder i hjernen, heriblandt hjerneområder 

med aktivitet forårsaget af tinnitus (Argstatter et al., 2012). Der er behov for krav til musikken for at 

opnå evidens af den dæmpende effekt på tinnitussen. Gennem tidligere forskning i musik som terapi 

i tinnitus-området, var det muligt at opstille nogle krav til de musikalske elementer der bør indgå, og 

ud fra min analyse blev kravene som følgende: 

- Grundelementerne: tone, opstart, tempo, toneart, frekvenser og afslappende effekt. 

- De musikalske parametre: lav og varierende tonehøjde, rolig amplitude, harmoni og rytme. 

Disse elementer var mulige at undersøge og påvise tilstedeværelsen af igennem en analyse af de 

udvalgte lydcollager. Analysen blev foretaget gennem FFT-funktionen i Audacity og Adobe 

Audition, hvilket gjorde det muligt for mig, at lave nogle objektiv analyser af lydsignalerne ud fra 

deres bølgeforme, frekvensspektrum og tonehøjder, der viste at der var en stor koalition mellem 

energi og amplitude i bølgeformen, frekvensspektrummet og tonehøjderne. Til sammenligning med 

hvid støj, var der mere energi og variation i lydcollagerne, hvilket er et resultat af dynamikken, der 
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kan gøre det mere interessant at lytte til. De subjektive analyser blev foretaget gennem auditive 

vurderinger, og fortalte noget om, om de levede op til kravene om harmoni, melodi og tempo. Audio 

Solutions opfyldte størstedelen af disse krav, og det var gennem tilstedeværelsen af de musikalske 

elementer muligt at verificere lydcollagerne. Derudover viste det sig, at indeholde af kombination af 

naturlyde og instrumentale musikstykker, havde en god og beroligende effekt, hvilket åbner op for 

muligheden for, at musikterapien bør kombineres med naturlyde, for at fjerne eventuelle emotionelle 

triggere. En bedre subjektive analyse kunne være opnået ved at inddrage tinnitus-patienter hertil. Et 

overraskende fund i tidligere forskning, var teorien om, at lydterapien bør matches omkring tinnitus-

perceptionen (Baguley & Fagelson, 2016; Sweetow, 2013). Forskning påviser et behov for at 

maskeringsniveauet er under eller på niveau med tinnitus-loudness for at opnå forward masking, og 

dermed dæmpning på sigt (Baguley & Fagelson, 2016). Dette understreger særligt relevansen for 

objektive målinger, da dette ikke er muligt at vurdere korrekt uden. 

I den anvendte litteratur fremgår der nogle overraskende fund i, hvordan effekttiden kan variere 

ud fra lydterapi som primær eller sekundær behandlingsmetode. Forskning peger på at den primære 

behandlingsmetode i TRT, rådgivning, har en vigtig faktor i udbyttet. Dog viste studier også, at der 

ved anvendelse af tinnitus-instrument og lydterapi alene, ville være en korte effektperioden. Dette 

kan givetvis hænge sammen med hvilke faktorer der ellers ligger bag den nedsatte livskvalitet, som 

kan være alt fra søvnproblemer til depression. I sværere sager må det forventes at tage længere tid, 

førend at der ses nogen særlig effekt. Denne viden fastslår vigtigheden af, at patienter opsøger faglig 

viden, og ikke nøjes med musikterapi fra internettet, hvor de ikke får den nødvendige rådgivning eller 

optimal frekvensmatchning. Der er behov for korrekt rådgivning om tinnitus, musikterapi og hvordan 

patienterne skal forholde sig, og særligt der behov for brugerinddragelse, hvor patienten bliver en 

aktiv del af sin behandling, og sættes ind i mekanismerne bag tinnitus og lydterapi.  

For at kunne opnå et mere signifikant resultat af mine analyser er der behov for mere subjektive 

vurderinger af lydcollager fra tinnitus-klienter. Der er ligeså behov for at undersøge præferencer for 

lydcollagerne, og om der er en præference, for at kunne processen blive mere strømlinet. Dette kunne 

foretages via interviews eller spørgeskemaer, hvor der undersøges en præference for musikstykker 

sat over for den enkelte patients tinnitus-perception. Dette gør dog at der er behov for matchning ude 

i klinisk praksis. Ved fremtidige subjektive undersøgelser, kunne der eksempelvis laves en 

psykoakustisk analyse med lydcollager, og da ville det være oplagt at anvende bekesy-metoden 

(Moore, 2013) ved tilpasning af stimuli til musik som terapi, for at patienten selv kan sætte sin stimuli 

efter tinnitus-perceptionen.   
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Bilag 1 

Tinnitus-instrument 

Maskering er en akustisk behandlingsform, som foregår ved auditiv stimulering under tinnitus-

niveau. Formålet med maskeren er, at opnå umiddelbar inhibition af tinnitus, enten ved helt at dække 

patientens tinnitus eller ved at reducere den opfattede loudness af tinnitus. Målet er ikke at fjerne 

tinnitussen, men at dæmpe den og gøre den tålelig. Maskering er blevet anvendt i klinisk praksis siden 

starten af 1975, baseret på Vernon’s egne teorier og forskning (Vernon, 1990). Den klassiske 

lydterapi sker endnu i dag med hvid støj, der har konstant spektral tæthed og lydstyrke, hvor alle 

frekvenser er dækket ens over tid (da.wikipedia.org). Allerede tilbage i 1981, gik Vernon ud og 

postulerede at valget af den rette maskeringslyd kan hjælpe 60-80% af tinnitus-patienterne. 

Lydterapien kan foregå, gennem et lydinstrument i form af en tinnitus-masker31, et høreapparat32 

eller en kombination; alle tre typer betegnes som masker, når det anvendes primært til tinnitus 

behandling (Vernon 1990). Tilbage i 1990’erne anbefalede Vernon (1990) maskeringslyd i form af 

bredbåndsstøj på 2-12 kHz, hvor lyden blev sendt direkte ind i det tinnitus-ramte øre. (Dette kan dog 

kun anbefales hos patienter med en rentonet tinnitus, da en hissende tinnitus ikke går godt i spænd 

med hvid støj, da det kan virke forstærkende). Niveauet af tilstrækkelig stimulation fra maskeren er 

hovedsageligt valgt af patienten selv, da vedkommende instrueres i grænsen mellem komplet 

maskering og acceptabelt støjniveau. Komplet maskering er det ideelle valg, hvis det kan 

gennemføres med et veltolereret niveau af støj. Patienterne bliver ikke instrueret i at bærer maskerne 

gennem en hel dag, men anbefales at befærde sig i lydrige miljøer og få auditiv stimulering, og bruge 

maskeren efter behov i 20 minutter, nogle gange om ugen. Hvis patienterne ikke oplever deres tinnitus 

som generende på nogle dage, er der ikke behov for at anvende maskeren. Det er en 

behandlingsmetode, hvor patienten er aktiv i egen behandling, og lydinstrumentet kan ses som et 

aktivt redskab da det står alene. 

Ved brug af kun lydterapi gennem en masker, findes der ingen protokol i rådgivning da det er en 

lidt mere ustruktureret behandlingsmetode (Henry et al., 2006). Der gives dog som regel rådgivning 

                                                
31 Et høreapparat uden forstærkning 
32 Forstærkning alene 
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i, at optimere brugen af lydterapi for at fremme aflastningen af tinnitus. Ud fra den enkelte patients 

tinnitus-relaterede problemer, kan der også foretages rådgivning i form af 1) at sørge for at dæmpe 

frygt og bekymring for potentielt dårligt helbred og psykologisk forgrening af deres tinnitus ved at 

forklare, forsikre og berolige, 2) at give baseprincipper for at forebygge forværring af tinnitus, 3) at 

forklare om høretab og dets relation til tinnitus og 4) at reducere stress i livet (Henry et al., 2006). 

Det skal understreges at rådgivning ved lydterapi kan variere i klinisk praksis, både inden for indhold 

og varighed, men bør stilles til rådighed til patienter ved problemer. Rådgivningen er derfor 

informativ og kan variere i forskellig grad, men der vil ikke ske indkaldelse til opfølgning. Det er 

derfor en behandlingsform hvor patienten inddrages mere og er medbestemmende. Dette er en stor 

forskel fra TRT behandling, hvor maskeren anvendes hele dagen, og hvor rådgivning er den primære 

behandlingsmetode. 

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) 

En af nyere tids mest anvendte behandlingsmetoder mod tinnitus, er Tinnitus Retraining Therapy. 

Den er baseret på den føromtalte Neurofysiologiske model af Jastreboff tilbage i 1990. Den er senere 

blevet klinisk udviklet og standardiseret af Jastreboff og Hazel i 1993 (Herraiz et al., 2006; Baguley, 

2003). Formålet med denne behandlingsmetode er, at patienten skal lære at habituere til sin tinnitus 

ved at fjerne negative reaktioner og minimere opfattelsen af lyden. Habituering er en normal og 

nødvendig funktion for hjernen, der går ud på at kunne vænne sig til ændringer. Jastreboff’s teorier 

bygger på, at selvom hjernen kan opfatte svage lydmønstre, kan den ikke håndtere mere end få 

bevidste handlinger af gangen, hvilket kan opdeles i fire faser: 1) hjernen går ind og blokerer 

unødvendig stimuli, 2) gør så mange opgaver som muligt automatiserede, 3) prioriterer handlinger 

og 4) tager én handling af gangen, hvor den vigtigste kommer først (Jastreboff, 2000). Blokeringen 

af unødvendige signaler, skal ske på et ubevidst plan ud fra tidligere erfaringer. Denne funktion 

kommer af hjernens plasticitet, der gør at den er i stand til at frasortere og habituere fra betydningsløse 

signaler fra nerverne, hvilket er en stor del af Jastreboff’s neurofysiologiske model (Jastreboff, 2000). 

Signalerne der dæmpes for er fra det limbiske og autonome system. Behandlingen varer 18-24 

måneder, og består af to elementer: rådgivning og lydterapi. Ved TRT anses lydterapi, som et 

supplement, til den strukturerede rådgivning, og protokollen er ment til at skulle modificere auditiv 

processering på et ubevidst niveau, for at neurale ændringer, lettet af lydterapien, vil fremme 

habitueringen af tinnitus-perceptionen (Henry, 2006). 
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Rådgivning - habituering af reaktionen (Mirz, 2002): Der bliver foretaget en struktureret form for 

rådgivning som gentages, hvor formålet med rådgivningen er, at afmystificere tinnitussen ved at 

forklare om mekanismerne der ligger bag tinnitus og dens gene, mekanismerne bag habituering og 

om positive prognoser (Henry et al., 2006). Dette sker gennem en form for undervisning. Succesfuld 

rådgivning kan fjerne negative associationer med tinnitus, hvilket er nødvendigt for at lette tilvænning 

til det generende forårsaget af tinnitus (Henry et al., 2006; Herraiz et al., 2007). For at få lydterapien 

til at fungere optimalt, og for at opnå optimalt udbytte af lydterapien, er der behov for succesfuld 

rådgivning. Det er en længere behandlingsform, med tilbagevende konsultationer på 1 times varighed 

gennem 18-24 måneder, hvor der jævnligt skal ske opfølgninger hos en tilknyttet audiolog, hvilket 

gør at lydterapien mere er tiltænkt som et værktøj som supplement til rådgivningen. 

Lydterapi - habituering af sansningen (Mirz, 2002): Konceptet ved lydterapi, er indarbejdet i 

TRT rådgivnings-protokollen. Patienterne er instrueret i at berige deres lydmiljø hele tiden, med 

behagelige, komfortable typer af baggrundsstøj. Patienter i TRT behandling, får udleveret en masker 

der opstiller bestemte krav, udarbejdet af Jastreboff (2000): stabilt bredbåndsstøj, nøjagtig volume-

tilpasning på lavt niveau og åben løsning. Dette hænger sammen med Vernons tidligere krav til 

lydterapi. Lydens output bliver sat under mixing point, som er niveauet hvor omgivelses-lyde og 

tinnitus-perceptionen, under ubehagsniveau, nøjagtigt blender ind i hinanden. Under mixing niveau, 

vil tinnitussen kunne høres svagt. Dette er en forudsætning for TRT, da stimuli sat over mixing point 

vil ændre tinnitus-perceptionen, hvilket kan resultere i at patienten ikke kan vænne sig til sin tinnitus. 

Patienterne bliver instrueret i at håndtere deres lydinstrument, og anbefales at bærer deres apparater 

i mindst 8 timer dagligt.  

Der er udviklet en ny behandlingsmetode, Neuromonics Tinnitus Treatment, der anvender 

dynamisk lydterapi i form af musik  

Neuromonics tinnitus Treatment 

Neuromonics Tinnitus Treatment (NTT) er lydterapi ved brug bredbåndet afslappende musik, 

som er spektral tilpasset patientens hørnedsættelse (Gelfand, 2009). Formålet med denne terapi-form, 

er at auditiv træning skal fremme ændringer i det auditoriske og neurale system, som kan påvirke 

aspekter af tinnitus-perceptionen og emotionelle responser (Møller, 2011). Der er her tale om binaural 

stimulering ved brug af et special-designet instrument, hvor patienten selv anvender lydterapien 1-2 

timer dagligt (Gelfand, 2009), hvorimod Baguley & Fagelson (2016) anbefaler 2-4 timers daglig brug. 

Den akustiske stimuli indeholder musik der et filtreret efter hørenedsættelsen, sådan at den kan dække 
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nogle af de auditive mangler og begrænsninger i loudness tolerance (Baguley & Fagelson, 2016). 

Musikken har til formål, at være afslappende og reducere indvirkningen fra det limbiske og autonome 

nervesystem. Ud over afslappende musik bliver der også udsendt bredbåndsstøj, meget lig hvid støj. 

Ud fra protokollen bliver bredbåndsstøjen sat til og slået fra, og bliver altså ikke anvendt hele tiden. 

Ud over lydterapien, er der med denne behandlingsmetode også behov for rådgivning (Baguley & 

Fagelson, 2016 (Tavora-Vieira & Davis, 2011), der bygger på en blanding af de to tinnitus-modeller 

for det centrale auditive system. Dette er en behandling der strækker sig over 1 år (Newman & 

Sandridge, 2012), med løbende rådgivning til lydterapien.  

Dette er en dyr behandlingsform, da det kommercielt kræver et specielt apparat (Baguley & 

Fagelson, 2012), hvor der lige så vel kunne have været anvendt et transportabelt apparat som en iPod 

eller MP3-afspiller. Derudover skal patienten anvende instrumentet i 1-4 timer dagligt (der er som 

førnævnt uenighed herom), hvor vedkommende skal være helt afslappet – hvilket kan være svært for 

mange at have mulighed for. Derudover, er der en problematik hos patienter med et kombineret 

høretab, da der ikke er nogen mulighed for forstærkning ved anvendelse af apparatet og musik-

stimuli, da output sker gennem almindelige høretelefoner. Hvilken form for musik, som bliver 

anvendt ved denne lydterapi-form er ikke angivet, og der er ikke protokolleret nogle krav for 

musikken, andet end at det skal være afslappende. Denne behandlingsform er ikke udbredt i Danmark, 

men den er meget lig Audio Solutions arbejde.  
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Bilag 2 

Smalbånds og bredbåndssignaler 

På tabel 2 ses en oversigt over de fem høreapparatproducenters høreapparat, der indgik i min 

undersøgelse fra mit projektorienterede forløb, efteråret 2015.  

Widex Dream RIC 
 

Siemens Motion 
SX micon 

Oticon Alta PRO 
TI minirite 

Phonak Audeo GN Resounds LiNX2 

Høreapparatoversigt 

I nedenstående tabel 3 ses en samlet oversigt over de udbudte maskeringsmuligheder, der er 

programmeret i de fem høreapparater. 

 

Widex Oticon Siemens GN Resound  Phonak 

B
ro

ad
 b

an
d 

no
is

e White noise White noise White noise White noise White noise 
  Pink noise Pink noise Pink noise Pink noise 

  Shaped noise High frequency High frequency   

  Red noise Brownian noise    Efter hørenedsættelse 

N
at

ur
e 

so
un

ds
 

  Ocean 1 Wave 1 Ocean   
  Ocean 2 Wave 2 Breaking wave   
  Ocean 3  Wave 3 Calming wave   

    Wave 4 Beach surf   
      Shoreline   
      Wate creek   

Z
en

 

Aqua         
Grøn         
Sand          
Lavendel         
Koral         

Kommercielle maskeringssignaler 

Fælles for alle fem producenter er, at de har muligheden for at anvende hvid støj, tilføjet og 

anvendt efter Vernons teorier. Der er også anført andre støjsignaler, som jeg vil gennemgå i næste 

afsnit. Oticon, Siemens og GN Resound har alle tre muligheden for, at anvende naturlyde i form af 

bølger. Dette må antages at stamme fra Hazell’s teori om at, naturlyde er gode som lydterapi (Hazell, 

1999). Det må forventes at komme af, at havet har en beroligende, langsom og dyb lyd, som dækker 
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et bredere spektrum. Widex er den eneste producent der anvender zen-terapi i form af fraktaltoner, 

og deres filosofi har jeg været inde på tidligere. Jeg vil ikke arbejde videre med disse høreapparater, 

men jeg synes det er relevant at nævne dem, for at give et indblik i hvad der tilbydes i dag fra 

høreapparat-producenterne. Det er tydeligt at det er blevet mere populært, at anvende mere dynamiske 

lyde, men kun Widex er gået skridtet længere, og arbejder med dynamiske lyde opbygget af flere 

attributter. 

Det foretrukne støjsignal ved tinnitusbehandling er bredbåndsstøj, da det stimulerer alle de 

auditoriske neuroner, uafhængigt af deres karakteristiske frekvens, og er nemmer, at tolerere og 

habituere til, end eksempelvis smalbåndsstøj (Hazel, 1999). Hvid støj er som nævnt bredbåndsstøj, 

som der dækker et relevant frekvensområde, hvilket normalt er inden for menneskets hørbare område 

på 20-20.000 Hz. Dog er der begrænsninger i output i de kommercielle høreapparater, og dette 

dækkes derfor ikke i virkeligheden. På trods af, at det spektrale output varierer i forhold til 

producenter, tenderer de fleste maksimale output at spænde sig over 2½ oktav, og ligger inden for et 

frekvensspektrum på 1000-6000 Hz. Nogle apparater har justerbare støjbånd, for at muliggøre 

spektral shaping. Støjsignaler er stokastiske, hvilket vil sige med tilfældig amplitude og fase. Hvid 

støj er den klassiske lydstimuli, som nævnt i foregående kapitel, der indeholder alle frekvenser. De 

bruges til at karakterisere hørebanen, da de netop indeholder alle frekvenser; både fysiologisk og 

psykologisk. Da støj er stokastisk, kan den kun karakteriseres statistisk, det vil sige at jo længere 

målinger des bedre, da korte segmenter af støj ikke kan forventes at være repræsentative. Støj 

karakteriseres ved dens RMS effekt og effekt i hvert frekvensbånd. De forskellige støjsignaler dækker 

forskellige frekvensområder, hvilket giver dem unikke egenskaber. Frekvensområderne varierer alt 

efter støjsignal, og kun hvid støj er fastlagt til at have en spektral tæthed, mens både lyserød og rød 

støj dæmpes i oktaver, mens den modulerede Grey støj er udarbejdet ud fra en psykoakustiske 

loudness-kurve over et givent frekvensområde. Støjsignalerne ses i tabel 4.   

Støjsignalers frekvensoversigt 

Støj Frekvensspektrum Kort beskrivelse 
Hvid støj 20-20.000 Hz Konstant spektral tæthed 

Lyserød støj Lavfrekvent støj Dæmpes med 3 dB pr oktav 
Rød/Brownian støj Primær lavfrekvent støj Dæmpes med 6 dB pr oktav 

Lavfrekvent, dæmpet og blød 
Shaped/Grey støj Omvendt A-vægtet kurve, i hele 

frekvensområdet 
Moduleret. Giver en fornemmelse 
af spektral tæthed for lytteren 
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Frekvensområderne er baseret på teoretisk basis og kan variere fra producent til producent, 

hvordan støjsignalerne er formet og hvordan de dermed dækker. Jeg vil, igen, gerne henvise til min 

projektorienterede rapport fra efteråret 2015, hvor jeg har lavet en analyse af de fem kommercielt 

udbudte hvid-støjsignaler i de fem høreapparater. Jeg kunne her konkludere ud fra målingerne af 

frekvensspektrene, at det var tydeligt at der fra producenternes side anvendes forskellige filosofier 

for hvid støj, og dette på trods af at hvid støj teoretisk set betegnes som lyd der har konstant spektral 

tæthed og lydstyrke, hvor alle frekvenser er repræsenteret ens over tid. Dette må dog antages, at 

hænge uløseligt sammen med at producenterne har forskellige filosofier om, hvad god lyd er. Det er 

dog ikke kun bredbåndsstøj der udbydes i høreapparaterne i dag: tre (Siemens, Oticon og GN 

Resound) af de fem producenter tilbyder også naturlyde, og den fjerde, Widex, tilbyder fraktaltoner. 

Kun Phonak holder fast i de traditionelle støjsignaler, men har udvidet udbuddet med et støjsignal 

tilpasset hørenedsættelsen. 
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Bilag 3 

Bølgeform af lydcollage-udsnit på 60 sek. fra Audacity 
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Bilag 4 

Spektrum af lydcollage-udsnit på 60 sek. fra Adobe Audition 
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Bilag 5 

Frekvensspektrum af lydcollage-udsnit på 60 sek. fra Excel 
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Bilag 6 

Tonehøjde af lydcollage-udsnit på 60 sek. fra Adobe Audition 

 

 

B)  

A)  



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

101 

 

 

  

D) 

E)  

C)  



Anne-Sofie Arnoldus 
Speciale 2016 

Analyse af musik i lydterapi i tinnitusbehandling 

102 

Bilag 7 

Tonebetegnelser fra musikmuseum.dk 


