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Morbus Ménière

Symptomer
Morbus Ménière er en kronisk sygdom, der karakteriseres ved tilstedeværelsen 
af fl g. kernesymptomer:
• anfald af rotatorisk svimmelhed
• fl uktuerende hørelse
• tinnitus, ofte lavfrekvent

Øvrige symptomer vil/kan derudover være:
• kvalme, opkast og/eller diaré i forbindelse med svimmelhedsanfald
• progredierende høretab med skelneproblemer
• lydfølsomhed
• trykken/fyldningsfornemmelse ved øret
• generelle balanceproblemer
• udtalt træthed og behov for søvn/hvile efter anfald

Anfaldene vil hos den enkelte kunne variere i hyppighed, varighed og 
sværhedsgrad. Behovet for efterfølgende restitution kan ligeledes variere.

Sygdommen rammer lige hyppigt mænd som kvinder og debuterer hyppigst 
mellem 40 og 70 år. Der er ca. 2300 nye tilfælde om året i Danmark.

Konsekvenser
De enkelte symptomer kan hver især have konsekvenser i forhold til 
begrænsninger i livsførelse, risiko for uhensigtsmæssige handle- og 
reaktionsmønstre og dermed forringelse af livskvalitet.

Hørenedsættelse, tinnitus, lydfølsomhed
• Hørenedsættelse kan give forvrængning og skelnevanskeligheder, både 

i forhold til tale og øvrig lyd. Dette kan - i kombination med tinnitus/      
lydfølsomhed - få betydelige konsekvenser for den enkeltes deltagelse i 
sociale sammenhænge

Balanceproblemer
• kan medføre begrænsninger i mobiliteten i dagligdagen. Lyst og mod til 

bevægelse kan mindskes og på sigt resultere i generel nedsat kropslig 
styrke og kondition

Svimmelhedsanfald
• Udover det fysiske ubehag ved svimmelhedsanfald kan selve            

uforudsigeligheden medføre nedsat lyst og mod til at færdes uden for 
hjemmet

Øvrige symptomer vil/kan derudover være:



Psykiske reaktioner
• de ændrede livsbetingelser som følge af Morbus Ménière kan resultere i
 forskellige følelsesmæssige reaktioner, herunder stress-symptomer, angst 

og depression. En øget psykisk sårbarhed kan yderligere vanskeliggøre          
mulighederne for at håndtere sygdommen og hverdagen generelt

Samlet set kan Morbus Ménière opleves som en meget invaliderende sygdom med 
konsekvenser for både arbejds- og privatliv.

Det tværfaglige tilbud på IKH (Institut for Kommunikation og Handicap)
Vores tilbud til borgere med Morbus Ménière har en tværfaglig tilgang og varetages 
af et team af audiologopæder, psykolog, fysioterapeut og specialkonsulent.

Formål
At den enkelte bliver i stand til at håndtere Ménière-sygdommen og dens        
konsekvenser bedst muligt; herunder at bedre borgerens funktionsniveau kropsligt, 
psykisk og på deltagerniveau, så selvstændighed og livskvalitet kan bevares.

Indhold
Med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker udarbejdes et individuelt 
tilbud. Følgende elementer kan indgå:
• viden om Morbus Ménière; herunder gennemgang af ørets og balancesystemets 

anatomi og funktion
• viden om konsekvenser af høretab og tinnitus - samt generelle og individuelle 

håndteringsstrategier i den forbindelse
• samarbejde med Audiologisk Klinik i forhold til relevante tekniske hjælpemidler
• vejledning og rådgivning i forhold til uddannelse og arbejde
• fysisk træning; progressiv balancetræning, vestibulær rehabilitering, generel 

stimulering til kropslig aktivitet
• psykologsamtaler med fokus på de emotionelle aspekter og på psykiske reaktioner 

i forbindelse med sygdommen
• stresshåndtering og afspænding; med henblik på at give redskaber til håndtering 

af ændrede livsbetingelser

Henvisning
Borgere med diagnosticeret Morbus Ménière kan selv henvende sig med ønsket 
om et tilbud. Eventuelt kan henvisning ske via ørelæge, Audiologisk Klinik, jobcentre, 
sagsbehandler el.a.
Forløbet kræver bevilling af borgerens hjemkommune - vi formidler ansøgningen 
til kommunen.
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Institut for Kommunikation og Handicap
Peter Sabroes Gade 10
8000 Aarhus C
7847 9300

www.IKH.rm.dk
hoereafdelingen@ps.rm.dk
Sikker mail: ikh@ps.rm.dk

Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder undervisning, 
rådgivning og vejledning til børn og voksne med nedsat hørelse, deres 
pårørende og andre, der har brug for viden om hørehæmmede, døve og 
døvblinde.

Kig forbi vores facebook-side “Høreafdelingen, IKH, Århus, Region Midt”


