Foreningen for søvnsykdommer

Sjeldent syn,
sjelden diagnose
Å se nordlys i Sør-Norge er like sjeldent som å stå opp uthvilt når
man har idiopatisk hypersomni. En hel uke var det fokus på denne
sjeldne diagnosen på Frambu i utkanten av Oslo. De som var der
husker både uken og nordlyset over den trolske skogen. S 6-17.
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Å ha en kronisk sykdom som ikke synes utenpå, er en stor
Kan
utfordring. Hverdagens krav og plikter hoper seg opp. Det er
ikke så lett å få forståelse for at kroppen ikke vil, det hodet og Jonas
g jøre
hjertet vil. Kanskje vil du aller mest fortsette i jobben din,
men kroppen vil ikke det. Det er tøft å svare: – Jeg er uføretrygdet, når noen spør hva du jobber med. Ikke har du gips
eller krykker å vise frem heller.
I denne utgaven av Somnus har vi intervjuet en av våre
tillitsvalgte. Uføretrygdet, selv om hun helst ville stått i full
jobb. Småbarnsmor med utfordringer til oppover veggene og
mestrer hverdagene sine. Vi har intervjuet to av de mange
som var på seminar på Frambu om idiopatisk hypersomni.
Foreldrene til en en nydelig jente på syv år med en vanskelig
diagnose, en flott dame på 55 år med søvnvansker siden tenårene og som først nå har fått diagnosen. Hverdagene er forskjellige, men det handler om aksept og mestring.
Det er flest hverdager i livet. Kanskje kan vi andre lære noe av
dem.

‘’

Line bruker Pippi-metoden: – Det har jeg aldri prøvd før, så
det kan jeg sikkert. Hun snekrer skap og salongbord, syr og
strikker og fotograferer og g jør sitt beste for at søvnsykdommen ikke skal definere henne som mennesker og ikke dominere hele familien. – Folk må få være seg selv. Ikke bare være
lidelsen! Jeg presenterer meg ikke som Line-som-har-narkolepsi, liksom. Senere i
Det er flest hversamtalen kan jeg kanskje si at jeg har sykdager i livet.
dommer som g jør at
jeg kan falle sammen,
Kanskje kan vi
gå i bakken, sikle,
andre lære noe
sovne, alt det der. Men
jeg er og blir Line!

av dem.

Mestring av hverdagene er hovedtema når
Søvnforeningen og kompetansesenteret NevSom inviterer til
seminar. I juni var det seminar for diagnosen narkolepsi. Nå
har det vært samling for diagnosen Kleine Levine og
Idiopatisk Hypersomni. Informasjon om diagnosen og
mestringsteknikker, er det viktigste innholdet.
Somnus vil g jerne formidle også de gode positive
historiene om livet med en søvndiagnose. Av og til
handler det mye om de leie tingene, om medisinering, om rettigheter, om plager og manglende forståelse fra omverdenen. Men det må
ikke overskygge alt det positive som skjer og
historiene om Line og de andre viser oss at
mestring av hverdagsutfordringene er
mulig, tross alt.

Inger-Johanne Henriksen Serrano
Styreleder
SOMNUS NR 3 - 2014
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Tre millioner

U

ten at media eller andre har oppdaget det, har Staten gitt
pasienter med søvnapné en aldri så liten gave. Tre millioner
kroner er nå avsatt til legetakst for søvnapnéregistrering.

til legetakst for søvnutredning

Tekst: Harald Haave
Ill: ResMed

Hvert eneste år forhandles normaltariffen mellom Legeforeningen på
den ene siden og staten med forhandlingsleder fra Helse- og
omsorgsdepartementet,
Finansdepartementet,
Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden.
I årevis har man forsøkt å få innført
takster for søvnutredning. Hver eneste gang er dette blitt avvist.
I mellomtiden har køene for utrednings- og behandlingstrengende pasienter økt. Ved de fleste av landets
sykehus er det lange ventelister for
søvnutredninger; ved enkelte er det
opptil ett års ventetid for utredning
og det samme for behandling. Under
forhandlingene mellom Stat og
Legeforeningen er andre lidelser alltid kommet foran dette sykdomsfeltet, som påfører samfunnet enorme
økonomiske konsekvenser og redusert livskvalitet for de rammede. Men
så, sent på kvelden siste dag i forhandlingene 26 juni i år, kom gladnyheten til alle som venter på søvnutredning.

På kravliste i årevis

– Legeforeningen har i årevis hatt
dette på kravlisten i forhandlinger
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Polygrafiapparatet
T3 fra Nox
Medical
brukes
mye til
søvnregistrering hos
spesialister. (foto:
Nox
Medical)
med Staten. Det har
vært fremmet som ett av våre faste
krav, men vi har aldri fått gjennomslag for vårt syn. De regionale helseforetakene har etter hvert sett at
sykehusene ikke har maktet å ta unna
og at køene har vokst rett til værs.
Det var nok en medvirkende årsak til
at takstinnføringen skjedde i år. Nå
blir utredningen en del av det offentlige finansierte systemet. Vi trengte å
få taksten slik at registrering kan gjøres utenfor sykehusene. Behovet er
stort, sier Sverre Dølvik i
Praktiserende spesialisters landsforening.

3000 kroner

Den nye taksten er på 3000 kroner og
inkluderer tyding, teknisk assistanse
og bruk av utstyr, men ikke behandling.Til nå har sykehusene og noen
private søvnutredningsinstitutter utre-

det og behandlet pasienter med søvnapne. Avtalespesialister, unntatt spesialister i allmennmedisin, kan benytte seg av den nye apneregistreringen.
Avtalespesialister er private spesialistleger som har driftsavtale med
regionale helseforetak. Det er spesialister innenfor psykologi, psykiatri og
legespesialister. Ifølge Helse- og
omsorgsdepartementet er det over
1500 avtalespesialister i Norge,
inkludert somatiske legespesialister,
psykiatere og psykologer. Avtalespesialistene utfører omtrent 30 prosent av all poliklinisk behandling.

Flere års ventetid

Dølvik anslår at det er opp mot
700.000 pasienter som trenger å utredes for søvnapne. Sykehusene har et
par års ventetid. Noen private søvnutredningsinstitutter finnes også, men
alt i alt er kapasiteten altfor lav, ifølge Sverre Dølvik i Praktiserende spesialisters landsforening uttalt.
Også Allmennlegeforeningen har i
mage år uttrykt behov for søvnutredning og behandling utenfor sykehus;
nærmere bestemt hos spesialistene.
«Vi mener denne type utredning
burde utføres av avtalespesialister.
Det vil bidra til å redusere ventetiden». Det er en kjensgjerning at 90
prosent av alle kø-pasientene venter
på poliklinisk- og dagkirurgisk
behandling, som kan utføres i avtale-

Til nå har sykehusene og noen private søvnutredningsinstitutter utredet pasienter med søvnapne. Avtalespesialister,
unntatt spesialister i allmennmedisin, kan benytte seg av den nye apneregistreringen.
praksis langt mer kostnadseffektivt enn på
sykehusene. Med den nye taksten på plass
vil ventetiden for utredning for mange pasienter garantert reduseres.

Enorme mørketall

Beregninger tyder på at flere hundre tusen
nordmenn lider av søvnapne, men de færreste er diagnostisert. Søvnapné er en dødelig sykdom, pasienten har gjerne hatt søvnapné i flere år før han eller hun blir diagnostisert og behandlet. Beregninger tyder
på at flere hundre tusen nordmenn lider av
søvnapné, men kun 10-15 prosent er diagnostiserte.
Faren for hjerneslag, hjerteinfarkt, diabetes,
overvekt og depresjoner øker for hver eneste pustestopp over det normale. En ubehandlet søvnapné gir økt sjanse for arbeidsulykker og man er en fare for seg selv og
andre i trafikken. Disse pasientene kan
behandles på en enkel og lite kostnadskrevende måte med CPAP-maskin som koster
ca 8000 kroner og med det øker livskvaliteten til pasienten.
Midt oppe i gleden av at det endelig er
kommet på plass en ny takst som sikrer
søvnapné-pasienter bedre muligheter for
utredning, fremholder Dølvik at neste skritt
må være å få på plass finansiering for
behandling av de som trenger det.

– Endelig blir vi hørt!

Søvnforeningens leder,
Inger-Johanne Henriksen
Serrano, er svært fornøyd
med meldingen om at det
er lagt inn 3 millioner kroner som legetakst for
søvnutredning utenfor
sykehus.

– Dette har vi mast om i flere år.
Senest under vår politiske demonstrasjon i fjor foran og i
Stortinget, sier hun.
– Helseminister Høie lovet i
Stortingets spørretime å se på
saken og han har faktisk holdt
løftet sitt. Det er skaffet flere
utredningsplasser på private klinikker som utfører søvnutredning.
Nå har han tatt tak i kravet om at
legene trenger en egen takst for
søvnutredning utenfor sykehus,
sier foreningens leder. Hun er klar
på at dette har vært foreningens
hovedmål når det gjelder søvnapné, som er en dødelig folkesykdom: – Vi har arbeidet for å få
ned ventetiden og sørge for at

Dette betyr kortere køer og sikrere
diagnoser, sier Søvnforeningens leder
Inger-Johanne Serrano.
legene selv kan utføre søvnregistrering og lese av resultatene. Den
nye taksten vil bidra til kortere
køer og sikrere diagnoser. Nå må
bare de godkjente spesialistene
følge opp med å skaffe seg utstyre
og markedsføre at de faktisk kan
gjøre denne jobben og får betalt
for det. Nå gjenstår bare at allmennlegene også får den samme
taksten og muligheten til å utføre
søvnregistrering. Det ville virkelig være en gave til folkehelsen
og helsebudsjettet, sier Henriksen.
SOMNUS NR 3 - 2015
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FRAMBU

–V

i ser av egne tall at idiopatisk hypersomni øker hos barn og unge. Det kommer flere med KleineLevins syndrom. Flere har hypersomnier og nevropatiske
diagnoser. Flere faller ut av skolen. Tre har fått behandling for suicidalitet.
Antall med depresjoner øker.

Økning

i nye tilfeller av
idiopatisk hypersomni

Marit Aschehoug
tekst og foto

Spesialrådgiver i NevSom, Knut
Bronder, er klar på økningen i sjeldne
diagnoser etter svineinfluensavaksinen i 2009. Av de som har meldt inn
saker til Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE) og fått
avslag, er det to med Kleine-Levins
syndrom. 18 med idiopatisk hypersomni har fått avslag. 48 med narkolepsi har fått avslag. Hele 130 personer med ME har fått avslag. Bronder
stilte spørsmål om de mange med
ME har vært dårlig utredet for søvn.
–Vi vet ikke sikkert, men vi tror at
influensavaksinen også ga andre
søvnsykdommer enn narkolepsi.
Narkolepsien utviklet seg fortere etter
vaksinen. Alle symptomene kom
samtidig. Mange av symptomene på
ME og hypersomni er felles med narkolepsi.
Å leve med idiopatisk hypersomni er
utfordrende. Det finnes lite informasjon. Derfor er det godt å treffe noen

6
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som har det samme. – Dere lærer
mest av hverandre, sa Bronder.
– Jeg googlet og fant 263 artikler om
idiopatisk hypersomni mot 4400 om
narkolepsi. Vi begynner å få en oversikt over dem som har diagnosen,
men vi vet slett ikke om alle.
– Hvis man går inn på PubMed så
finner man 118 artikler om IH og
behandling. Der er det 16 artikler om
IH og medisiner. Hvorfor er det så
lite? Fordi det er få som forsker på
det, sa Bronder. PubMed er verdens
største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin,
helsestell og preklinisk vitenskap.
Den har referanser til artikler fra ca.
4 800 tidsskrifter internasjoSpesialrådgiver
nalt fra 1966 og
Knut
Bronder fra
fremover.
kompetansesenteret
De fleste referansene har eng- NevSom på Ullevål:
–Vi vet ikke sikkert,
elsk sammenmen vi tror at
drag.
influensavaksinen
PubMed oppdaogså ga andre søvnteres daglig.
sykdommer enn
narkolepsi.

Første samling om idiopatisk hypersomni

I september ble det første kurset på nasjonalt nivå for idiopatisk hypersomni (IH) holdt på
Frambu i utkanten av Oslo.
Tidligere hadde ingen ansvaret
for IH, inntil kompetansesente-

ret NevSom på Ullevål spurte om
å få ansvaret sammen med
ansvaret for Kleine-Levinssyndrom (KLS).
I fjor var det mest fokus på narkolepsi. I år har det både vært

Hverdagen

Symptomene på IH er at de faller fort i
søvn og sover i dyp søvn som det er vanskelig å våkne av. Mange sliter med flere
vekkerklokker og familiemedlemmer
som må hjelpe til. Selv om de sover mer
enn andre, så er de fortsatt trette når de
våkner. Sleep drunkenness er vanlig, og
søvnparalyse og hallusinasjoner er ikke
uvanlig for IH-pasienter. I motsetning til
narkolepsi, har ikke IH-pasientene lavt
hypokretinnivå
Mental tretthet er en av mange virkninger av IH. Myalgi i muskler og ledd er
vanlig, det samme er forvirring og konsentrasjonsproblemer. Den indre termostaten er i ubalanse, mange har kalde hender og føtter. Svimmelhet når man reiser
seg, hodepine, impotens er ikke uvanlig
ved IH. Vektforandring er vanlig. Man
har influensalignende symptomer og er
generelt dårlig form.
Det er vanskelig å tilrettelegge på skolen, fordi det ikke er kognitive vansker,
men en tilstand av konstant mangel på
søvn til tross for at pasienten sover mye.
Mange er ambisiøse, og vil gjerne pres-

helgekurs for KLS-pasienter og
pårørende og en hel uke med IH.
Hovedfokus på kurset var
samtaler.
NevSom ønsket å lytte og lære
av de som lever med diagnosen.

tere, men får det ikke til. Mange unge
mister venner og orker lite fritidsaktivitet. Man ser vanskeligheter i familien
og for de voksne, samlivsbrudd. Å planlegge kinobesøk, kan være vanskelig.
– Ring meg heller ti minutter før filmen
begynner, for da vet jeg om jeg greier
det, sa en av tilhørerne i salen og mange
nikket. Familielivet reduseres til lav aktivitet og få forpliktelser. Man har ikke
overskudd til å være sammen med familie og venner.

Alltid sliten

– Kan noen forestille seg hvor tøft det er
å leve med IH, å alltid kjenne seg sliten,
spurte Knut Bronder. Han nevnte en tråd
på Facebook der en ektemann mente at
kona med IH ville sikkert bli bedre om
hun bare trente mer.
Brått kom det 227 svar som visste bedre.
Alle i salen på Frambu nikket da
Bronder understreket hvor slitsomt det
var å få en masse gode råd fra uvitende
utenforstående om hvordan man kunne
bli mer våken og opplagt.

Nav ville ikke dekke tapt arbeidsfortjeneste
Kompetansesenteret
NevSom på Ullevål har
tatt i bruk alle midler for
å finne IH-pasienter og
invitere dem til
Frambukurset.
To av dem som ble invitert, og som er i jobb,
fikk avslag fra NAV for å
dekke tapt arbeidsfortjeneste den uken de måtte
være borte. De dro på
kurs allikevel og Knut
Bronder i NevSom tok på
seg arbeidet med å kontakte deres NAV-kontorer

og fortelle dem om riktig
skjema og riktig hjemmel.
Sendt feil internt
Det er ikke slik at pasienten må sykmelde seg og
overlate det økonomiske
tapet for kursuken til
arbeidsgiver. NAV skal
dekke det som opplæringspenger.
I NAV-avslaget heter det
at opplæringspenger bare
gis til pårørende til barn
med funksjonshemning.

– Søknadene ble sendt
feil internt i NAV og har
gått rundt i systemet,
forteller Knut Bronder.
- NevSom er som kompetansesenter godkjent
for å kunne kalle inn til
kurs i de diagnosene vi
dekker. De vi kaller inn
har krav på opplæringspenger, og det skal brukes samme skjema som
for pårørende til barn
med funksjonshemninger.
Vi fikk oppklart det hele,
forteller Bronder.
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FRAMBU

Møtte veggen
–J

eg har stått i full jobb helt fram til nå. Det sier Inger Johanne
Almås (55) fra Trondheim. – Jeg har jobbet mye, veldig mye.
Jeg har vært så heldig å ha en spennende jobb hvor jeg har
fått anledning til å bruke de aller fleste sidene av meg selv.

etter mange år i full jobb
Marit Aschehoug
tekst og foto

– Som datakonsulent og rådgiver har
det vært givende å hjelpe kunder
videre i sine forretningsprosesser,
drive med faglig og systemopplæring, holde presentasjoner og kurs og
supportere kundene ved feil og problemstillinger, for å nevne noe.
Allerede de først årene i jobb ble det
en del ekstra jobbing på kveldene,
men etter hvert har jeg måttet ta både
netter og hele døgnet i bruk, for å få
fullført alle oppgavene. Jeg valgte å
leve slik, for jeg kunne rett og slett
ikke se noen alternativer som ville
være bedre for meg, forteller Inger
Johanne. Nå er hun 50 prosent sykmeldt.
– Jeg vil så skrekkelig gjerne fortsette i jobben. Jeg elsker jobben
min, men nå sier kroppen stopp.
Inger Johanne Almås har alltid hatt
problemer med søvnighet.
– Det begynte allerede tidlig i puberteten, men jeg utviklet raskt mestringsstrategier som gjorde at ingen
reagerte. Jeg rakk sjelden å lese mer
enn et par ganger på prøvene og fant
ut det var mest effektivt å lese inn
stoffet på kassett og slik kunne jeg
repetere stoffet til jeg sovnet.
Siden jeg ikke visste hva tregheten
og den sterke søvntrangen har vært,
har jeg skjult problemene mest mulig

8

SOMNUS NR 3 - 2015

for omgivelsene. Jeg har strittet imot
søvntrangen og valgt å presse meg selv
til å være tilstede på de samme tidene
andre var på jobb, når det skulle foregå
aktiviteter i familien eller når noe sosialt skulle skje. Min mor sa en gang i
sin fortvilelse at «du er den staeste jeg
vet om!» Jeg har mang en gang tenkt
at staheten er jammen beste gaven jeg
kunne ha fått.

Søvn – mitt største ønske og
verste fiende

– Jeg har daglig båret på denne intense trangen til å sove og hver kveld
har jeg sovnet som en stein, sovet
tungt og ofte drømmeløst. Neste morgenen har jeg likevel vært uopplagt,
trøtt og sliten. Søvn har også alltid
vært min verste fiende, for jo mer jeg
har gitt etter for søvntrangen og sovnet på dagtid, jo mer uopplagt og
trøtt har jeg blitt av det. Grunnen til
at jeg har klart meg såpass bra så
lenge tror jeg derfor i stor grad kommer av at jeg har trosset sykdommen,
definert meg selv som frisk og tvunget meg selv til å være våken på dagtid så langt som mulig. Ikke alle kan
greie det. Jeg hadde jo ikke noe navn
på dette. Jeg visste ikke at det var en
sykdom, sier hun.
Så lenge Inger Johanne ikke visste at
dette var en definert sykdom følte
hun at hun ikke hadde noe annet valg
enn å lage minst mulig nummer av
det og dele det med færrest mulig.

– Jeg har opplevd å ikke bli trodd når
jeg har forsøkt å dele mine utfordringer med nære venner. Det var så
pass vondt at det var bedre å prate
minst mulig om det. Det viste vel i
realiteten hvor godt jeg hadde klart å
skjule det over mange år. Selv den
nærmeste familien trodde nok dette
tilhørte min personlighet å like å
jobbe så ekstremt mye, bruke så lang
tid på en del praktiske ting og alltid
sove mye i feriene, forteller hun.
– Det har vært et langt lerret å bleke
for å finne ut hva plagene mine
kunne skyldes. I 2008 var utfordringene blitt såpass store at jeg ba fastlegen om en søvnutredning. Etter tre år
med en mengde søvntester, via en
runde med snorkeoperasjon og søvnapne/CPAP pustemaskin, samt hormontabletter, ble jeg i 2011 endelig
pasient hos nevrologisk avdeling på
St.Olavs. Der utførte de nok en søvntest (nr. 7 i rekken) og for andre gang
ble narkolepsi utelukket og ingen
andre sykdommer ble påvist.
Det var først nå våren 2015, i forbindelse med at jeg konstaterte at jeg
ikke lenger hadde plager med søvnapné og på nytt ba om forklaring, at
jeg endelig fikk høre at jeg hadde en
søvndiagnose og at den faktisk hadde
et navn – Idiopatisk Hypersomni.
Med denne diagnosen følte jeg at alle
brikkene falt på plass! sier hun, og
legger til at hun synes det er skremmende å se hvor ineffektivt helsesy-

klarer å levere 40 – 50 %, selv med
100 % innsats fra min side.
For min del ville det vært optimalt
om arbeidsgiver fikk dekket ulempen det medfører at jeg ikke klarer å
levere det som kreves i full stilling,
men likevel kunne beholdt meg som
en ressurs utfra det jeg faktisk kan
bidra med, siden jeg besitter mye
kompetanse og har et engasjement
som ikke alltid er lett å erstatte.

Med informasjon i veska

– Med en diagnose er det blitt mye
lettere for meg å være åpen om sykdommen. Jeg ønsker at flest mulig
som kjenner meg godt får et innblikk i hva den innebærer. Jeg kopiert et skriv hvor en lege formidler,
på vegne av en pasient hva IH er og
hvordan det virker på oss som har
det. Flere i familien har lest det og
forstår mye bedre hvordan jeg har
det. De skjønner også at uvitenhet
gjør at sykdommen og konsekvensene blir misforstått. Jeg har også
vist det samme skrivet til arbeidsgiver, kolleger, fastlegen m.fl. og ble
av en god kollega oppfordret til alltid å ha en kopi i vesken. Vi vet det
er mye uvitenhet rundt IH – og jeg
deler mer enn gjerne skrivet med
andre for å spre kunnskap.

Møtte likesinnede

Inger Johanne Almås med skrivet hun har kopiert til familie, venner og
arbeidsgiver for å forklare hvordan det er å leve med idiopatisk hypersomni. Det er en lege som forteller en pasienthistorie.

stemet har fungert i hennes tilfelle,
og hvor lite kunnskap og interesse
det tilsynelatende er rundt søvnsykdommer i Trondheim: – Det virker
som arbeidspresset på nevrologisk
avdeling er så stort at slike diagnoser blir som bagateller å regne i forhold til de som betraktes som mer
alvorlige og har høyere prioritet.

Muligheter

– Jeg har snakket med arbeidsgiver
og fastlegen om min diagnose og
helsetilstand og vi forsøker sammen

å legge et løp framover som alle
parter vil være tjent med. Jeg har jo
lenge skjønt at dette begrenser
kapasiteten min, men det er først nå
når jeg har fått selve diagnosen at
jeg aksepterer fullt ut at jeg har et
alvorlig helseproblem og at «jeg
gjør det ikke med vilje». Jeg har
forsøkt å minimere følgene og dekket over konsekvensene i alle år og
har måttet jobbe mye med meg selv
for å komme så langt. Jeg må sannsynligvis akseptere en gradert uføretrygd hvis det viser seg at jeg kun

–Kurset her på Frambu har vært
fantastisk bra. Jeg har fått mye ny
innsikt, også om regler og rettigheter og ikke minst om meg selv. Det
er første gang jeg har snakket med
noen andre som også har idiopatisk
hypersomni og det har vært befriende godt å være sammen med folk
som vet hva det vil si, uten å måtte
ta seg sammen hele tiden. Det har
vært kjempefint å møte så mange
flotte mennesker. Vi har nærmest
blitt som en liten familie hele gruppen. Spesielt tror jeg mange har satt
pris på erfaringsutvekslingene og de
gode samtaler som har foregått til
langt utover kveldene. Alle har vært
veldig åpne om sine utfordringer, og
mye skyldes at NevSom som arrangør har møtt oss med raushet,
respekt og åpenhet fra første stund,
sier Inger Johanne Almås.
SOMNUS NR 3 - 2015
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Små barn
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FRAMBU

line Alexandra er syv år og sover mye, veldig mye. Men fryder
seg over nettbrettet med mange spill og apper mens
foreldrene forteller hennes historie.

får også idiopatisk hypersomni
Marit Aschehoug
tekst og foto

Hun fikk diagnosen idiopatisk hypersomni i januar.
– Egentlig var det under oppholdet
på Statens Senter for Epilepsi (SSE) i
Sandvika at vi oppdaget at det var
noe mer enn epilepsi, forteller
mamma Ann Kristin Steffensen.
Familien bor i Fauske og leter nå
verden rundt etter kontakt med andre
foreldre med barn med idiopatisk
hypersomni.
– Eline har hatt et stort søvnbehov
siden hun var liten. Vi tenkte vel at
det ikke var så unaturlig at små barn
sover mye. De trodde lenge det var
epilepsien som gjorde det. Men hun
sov like mye og kanskje mer etter
hvert som hun ble større og vi skjønte at det ikke var normalt å sove så
mye, selv med epilepsi.
–Vi saumfarte nettet for å skaffe oss
informasjon og kom over Per Egil
Hesla. Han har to timer telefontid i
uken og det tok tid før vi endelig
kom igjennom. Det var stort. Vi var
veldig fortvilet og han lyttet til det vi
fortalte og ba oss sende kopi av legejournalene hennes. Vi sendte dem
rekommandert for vi var så redde for

at de skulle bli borte. Vi hadde et
ørlite håp om å finne en forklaring.
Hesla anbefalte oss å gjennomføre
testene polysomnografi og MSLT
(Multiple Sleep Latency Test) der de
tester hvor fort man sovner.
Barnelegen vår, som hele tiden har
vært fantastisk og like ivrig som oss
for å finne ut hva dette var, sendte
henvisning til Tromsø og vi fikk time
kjapt. Det var en aha-opplevelse.
Eline sovnet øyeblikkelig og var vanskelig å vekke.

Sovner fort

Vi visste jo at hun sovner utrolig fort,
1,5 minutter. Eline ble testet på en
skala som går opp til 24, og hun
scoret 24. Hypokretinnivået ble testet, og det var normalt. Det var full
pott på alle tester på alvorlig idiopatisk hypersomni. Da var hun seks og
et halvt år gammel. Det ble tatt MR
av hjernen til Eline, og de fant en
liten flekk som de sier ikke er farlig,
men vi lurer selvsagt på om det har
en sammenheng. Vi har funnet to
andre barn i nærheten med denne
uforklarlige flekken på hjernen, de
har narkolepsi. Vi har også funnet et
annet foreldrepar i Skottland med et
barn med IH. Og vi leter fortsatt etter
flere foreldre til barn med IH.

– Nei, vi tok ikke svineinfluensavaksinen. Alle spør om det. Vi var ikke
helt trygge, dessuten hadde vi alle
hatt en skikkelig runde med svineinfluensa for noen år siden, også Eline,
så vi regnet med at vi har antistoffer i
blodet, fortsetter de.
–Knut Bronder fra NevSom besøkte
oss da vi var på SSE i Sandvika. Han
hadde med seg ZZnoork-boka og
mye informasjon. Nå traff han Eline
igjen her på Frambu, og han ser
kjempestor forskjell på henne nå som
hun har fått medisiner.

Sondemating

– Det var tøft da vi innså at hun
trengte sondemating. Medisinene
gjør at hun mister matlysten. Men vi
har innsett at det er en liten bivirkning å leve med i forhold til mye
annet. Sondematingen er et hjelpemiddel. Det handler om livskvalitet.
Vi slipper å mase og stresse Eline
med maten hele tiden.
Det var som bestilt for oss å komme
hit til Frambu nå. Alt er tilrettelagt.
Vi får møte mange med samme diagnose og ikke minst møte mange pårørende. Opplevelsene og følelsene er
mye av det samme som hos oss. Vi
må akseptere at dette er noe Eline og
vi må leve med. Det går ikke over.

Vi tenkte vel at det ikke var så unaturlig
Ann Kristin Steffensen, mor til Eline
at små barn sover mye.
10

SOMNUS NR 3 - 2015

Det er ikke noe hun vokser av
seg. Det handler om å ikke
legge press på Eline. Vi kommer
ikke alltid når vi skal, og greier
ikke alt Eline gjerne vil. Vi må
legge til rette våre liv fremover.
Vi må være 100 % tilstede.

Sorg

– Vi føler på sorgen og Eline
føler sorg over alt hun ikke kan
være med på og alt hun ikke
greier. Men stort sett er hun blid
og fornøyd og har mange venner. Hun lærer seg etter hvert å
sette sine egne grenser for hva
hun orker. Nabolaget vårt er
flott og vi har vært åpne om
sykdommen. Vi ser at andre
barn viser omsorg. Også i klassen på skolen, går det bra. Både
vi og læreren og Eline selv har
informert godt om sykdommen.
Men det krever mye tilrettelegging. Det er 26 barn i klassen
hennes og det er vanskelig.
Eline må sove og slappe av i
løpet av dagen og hun har fått et
stillerom der hun kan hvile. Men
hun går glipp av mye undervisning. Vi satser på at hun lærer
hverdagsmestring i første
omgang, så får vi ta det som det
kommer. Kanskje er løsningen
hjemmeundervisning?

Søsken

Eline har to eldre søsken. Det
har blitt mye fokus på Eline og
hennes utfordringer.
– Det er klart at de de store
søsknene føler på det. Samtidig
lærer de seg omsorg og empati
som andre barn kanskje ikke får
så tett med seg. Vi kunne ønsket
oss et opplegg for hele familien
og håper NevSom kan få anledning til det. Hele familien blir
berørt. Det er krevende. Vi må
begrense besøk og ta hensyn.

Eline Alexandra, syv år, var mer interessert i nettbrettet enn i fotografen.
Her sammen med mor og far, Anne
Kristin Steffensen og Daniel André
Engan på Frambu.
SOMNUS NR 3 - 2015
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Diagnostisering

øvnlengden variere fra menneske til menneske og det g jør det
utfordrende når vi skal diagnostisere idiopatisk hypersomni (IH).
Vi opererer med et normalitetsspenn. Når man sover mer enn 10
timer om dagen, så regnes det som mer enn normalt.

av idiopatisk hypersomni

Marit Aschehoug
tekst og foto

Stine Knudsen fra NevSom gjennomgikk diagnosekriteriene for IH og
narkolepsi, forskjeller og likheter for
en lydhør forsamling på Frambu.
Vi må finne ut om pasienten er
A eller B-menneske. De fleste av oss
er en kombinasjon av A og B. Men
noen er for eksempel ekstremt
B-menneske med stort søvnbehov.
Det er et sosialt problem, men ikke
en sykdom, sa Knudsen. Det er
kjempeirriterende, men ikke en diagnose. For når slike ekstreme
B-mennesker får sove lenge nok, så
er de uthvilte. Det er ikke IH-pasienter, sa Knudsen.
Hun fortalte at det er mange elementer som spiller inn når en pasient skal
testes for IH. En ekstrem B-person
med stort, men normalt søvnbehov,
kan oppvise symptomer på hypersomni hvis testen tas tidlig på
morgenen før kroppen har nådd
REM-søvnen som er den siste søvnsyklusen før oppvåkning. Man er
søvndrukken og hvis man skal ta innsovningstesten da, så faller man i
søvn fort.
Det er også viktig for legen å vite om
pasienten som kommer til utredning
«skylder» søvn. Hvis man har et
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søvnbehov på åtte timer hver natt og
gjennom en travel uke bare sover
seks timer hver natt, så «skylder»
man 10 timer søvn når helgen kommer. Hvis testene tas i en slik uke, så
er det søvnmangelen som gjør at man
faller fort i søvn under testen og ikke
en diagnose. En slik pasient kan
gjennom den travle uken ha mistet
mye av REM-søvnen, fordi den er
den siste fase av søvnen før oppvåkning. Derfor er det så viktig for legen
som skal diagnostisere at man kartlegger pasientens søvnmønster i for
kant av testene.

Styres av lyset

Det er områder i hjernestammen som
holder oss våkne og områder som
holder oss i søvn. Døgnrytmen styres
av hvordan lyset oppfattes av i hjernen. Hvis man av sosiale årsaker
vekkes for tidlig, kan man få symptomer som kan oppleves som sykdom uten at det er det. Hypersomni
er en ubalanse mellom kjernene som
styrer søvn og våkenhet, man veksler
mellom søvn og våken hele tiden.
Hos friske mennesker stiger hypokretin nivået som holder oss våkne,
det er et våkenhetshormon som motvirker søvnigheten. Hos narkolepsipasienter er hypokretinnivået lavt,
hos IH-pasienter er det normalt.
For å kunne diagnostisere IH, må

man undersøke når pasienten har
REM-søvn. Det gjøres ved en PSGtest, en polysomnografi. PSG, er en
undersøkelse av de forskjellige søvnstadiene i løpet av en natt. Testen
registrerer hjernens aktivitet (EEG),
pustebevegelser, hjerterytmen og
kroppsbevegelser.
Den andre testen som brukes er
MSLT (Multiple Sleep Latency Test).
Det er en test som går ut på å la en
person med økt søvnighet få anledning til å sovne inn gjentatte ganger
for å kunne måle hvor raskt søvnen
inntrer. Pasienter med IH og narkolepsi sovner veldig fort og denne
testen skiller IH fra narkolepsi ved at
narkolepsi pasientene får raskere
REM søvn. Ellers kan symptomene
være like som søvnighet, søvnanfall,
hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse. Men IH-pasienter har ikke
katapleksi og har normalt hypokretinnivå.

Unge pasienter

Knudsen var klar på at hvis det ikke
kan måles, får man ikke diagnosen.
IH er en utelukkelsesdiagnose, men
som kan måles ved søvntester.
Nesten alle pasienter som kommer til
utredning er unge. Første må man
vurdere om dette er normal søvnlengde, og ha i bakhodet at KleineLevins syndrom, narkolepsi og IH

Stine Knudsen er spesialist i
nevrologi med en doktorgrad om
«Narkolepsi og
Hypokretinsystemet».
Hun har publisert flere internasjonale artikler. Som overlege
ved Nevsom er hun er medisinsk
leder for arbeidet rundt hypersomni, og leder forskningsarbeidet i narkolepsistudien.
ligner hverandre. IH er en eksklusjonsdiagnose, der legen må utelukke
symptomer underveis. Har man
søvnigheten hele tiden? Hvis den
bare kommer i perioder, kan det være
Kleine-Levin Syndrom. Hvis vedvarende søvnighet er eneste symptom, så er det typisk for IH.
IH-pasienter er ikke uthvilt selvom
de har sovet mye. Det føles fortsatt
som om de ikke har sovet nok.
IH kan være like vanlig som narkolepsi, men det vet vi ikke sa
Knudsen. – Det er ikke forsket nok
på noen av sykdommene, så vi kjenner ikke alle årsakene eller forekomsten. Man regner at over 1000 nordmenn har narkolepsi, men bare noen
hundre har fått diagnosen, sa
Knudsen.

Ubehagelig

Fra salen ble det spurt hvorfor ikke
ryggmargsprøven av hypokretinnivået var obligatorisk ved diagnostisering av IH. Den utelukker narkolepsi, men kan bidra til å bekrefte IH.
Svaret var at det ikke er et krav at
den skal tas, den krever legepersonell
og den kan være ubehagelig.
Fra salen ble det også tatt opp at
søvntester tidlig om morgenen for
IH-pasienter er nesten umulig.
Hvorfor kan ikke laboratoriene innkalle på ettermiddagen? Testen ble
utviklet i 1978 og er tilpasset et
normaldøgn, fortalte Knudsen, som
la til at man kan utelukke døgnrytmeforstyrrelser, fordi medisiner
mot IH virker ikke på døgnrytmeforstyrrelser.
En pårørende lurte på om det var farlig å vekke pasienten hver dag for å
rekke skolen. – Det er ikke farlig, sa
Knudsen, men pasienten blir veldig

Spørsmålene var mange fra salen. God informasjon om IH er etterspurt.
Stine Knudsen fra NevSom svarte på alt hun kunne selv mens drosjen hennes ventet utenfor. Mange kunne nok ønsket seg en hel dag med henne.
sliten. Når det gjelder medisiner mot
IH, så nevnte Knudsen at man nå er i
gang med medisiner med histamin.
Antihistaminer som brukes ved allergier, har den bivirkningen at man blir
trøtt. Histaminer gjør at man holder
seg våken. Medisinene er foreløpig

ikke godkjent for salg i Norge, men
den prosessen er i gang. (Pitolisant)
Medisinsk behandling av IH består
av oppkvikkende medisiner. – Skal
man ta minst mulig? ble det spurt.
– Ikke nødvendigvis, hvis man ikke
har bivirkninger, sa Knudsen.
SOMNUS NR 3 - 2015
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dvokat Atle Larsen fra FFO’s rettighetssenter hadde salen i sin hule hånd da han fortalte om lover og
rettigheter. De mange eksemplene fra virkeligheten synligg jorde hvilke rettigheter kronisk syke har.

En jungel

av regler og rettigheter
Marit Aschehoug
tekst og foto

– Når folk spør om rett til å få en tilrettelagt jobb pga sykdom, så pleier
jeg å nevne saken om konduktøren i
NSB som hadde hofteproblemer og
måtte ha en protese, sa Larsen.
– Han kunne ikke fortsette som konduktør for han kunne ikke hoppe opp
og ned av togtrinnene og hjelpe folk
med kofferter eller balansere trygt på
et tog i fart. Han søkte alle mulige
jobber internt i NSB, men fikk ingen
av dem. Så fikk han en permisjonsavtale i ett år med oppfølging fra NAV,
og fikk fortsatt ikke jobb. Da ble han
sagt opp. Saken gikk til retten og
domstolen sa at tilretteleggingsplikten
ikke var oppfylt. Det var en usaklig
oppsigelse og at NSB burde ha greid
å finne en passende jobb til mannen,
sa Larsen.

Fra virkeligheten

De mange eksemplene fra virkeligheten synliggjorde hvilke rettigheter
kronisk syke har. Køen av spørsmål
etter foredraget hans, viste behovet
for slik opplysning.
Et viktig spørsmål var om hvor åpen
du skal være om diagnosen din i forhold til arbeidsgiver. Skal du si fra
at du er syk når du søker en stilling? Nei, du bør vente til du innkal-
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til retten?
I saken om konduktøFFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og komren med hofteproblepetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder permene, sto fagforeningsoner med funksjonshemning og kronisk sykdom.
en bak og tok saken til
Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og
retten. Men – en rettsdiskriminering. Rettighetssenteret har jurister med
runde tar tid. Selv om
erfaring innen velferdsretten og har tillatelse til å
oppsigelsessaker priodrive rettshjelpsvirksomhet. Hovedoppgavene er å
riteres, tar det tid og
besvare og registrere henvendelser fra funksjonskan bli kostbart. Hvis
hemmede og kronisk syke, pårørende og andre på
det er aktuelt, bør man
telefon eller e-post. (rettighetssenteret@ffo.no)
sjekke om man har rett
Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstiltil fri rettshjelp.
stand i praksis og holde kurs og foredrag. Trenger
Hvis du har mye sykedu hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er
fravær, kan arbeidsgikanskje Jungelhåndboka 2015 noe for deg.
ver søke om fritak for
Jungelhåndboka er den eneste oppdaterte guiden
arbeidsgiverperioden
gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten.
ved kronisk sykdom
hos ansatte. Da dekker
NAV sykepengene fra dag 1.
les til intervju, var rådet. Det finnes
Atle Larsen snakket mye om forholen særbestemmelse i tjenestemannsdet til NAV, arbeidsavklaring, omskoloven om at statlig sektor skal bidra
lering og søknad om uføretrygd.
til at funksjonshemmede kommer til
intervju. Hvor mye tilrettelegging kan Klageadgangen er vanskelig og det
man forlange av en arbeidsgiver: Det tar opptil ett år og du får ingenting
mens klagen behandles.Det er forer ikke urimelig å forlange mer av
store firmaer enn av små firmaer. Det skjell på å mangle en arm og mangle
å f.eks. gjøre noe med turnusen på en søvn. Man er avhengig av saksbehandleren. Mennesker med usynlig
stor arbeidsplass er ingen uforholdsfunksjonshemminger sliter ofte mer
messig stor ulempe for arbeidsgiver
hos NAVN. Særlig hvis kunnskapen
og bør kunne ordnes. Men å forlange
om diagnosen er dårlig, også hos
at et lite firma f.eks. skal bygge om
legene som NAV bruker. Larsen var
huset og installere heis er en ufortydelig på at det hjelper å være aktiv
holdsmessig ulempe som man ikke
kan forlange. Hva hvis ikke arbeids- selv. – Finn ut hva du vil, kom med
forslag.
giver vil samarbeide? Skal man gå

Trygderettigheter:

G

ruppearbeid: Variert undervisning og ikke bare tavleundervisning, var ett av mange ønsker som kom frem i gruppearbeidene
på Frambu. Skolegang er en utfordring for ungdom med IH.

vil være med!

Ikke slutt å spørre om jeg

Marit Aschehoug
tekst og foto

– La meg bare sove når jeg sovner på
pulten, var det en som foreslo.
Å ha et stillerom med en seng på
skolen, var et fromt ønske.
Bedre stol, pult med hev og senkfunksjon så man stå innimellom for å
holde seg våken. Og spar deg for å gi
meg gode råd om å legge meg tidlig
og ikke spille dataspill på iPaden.
Ikke slutt å spørre om jeg vil bli med
på ting, selv om jeg stadig avlyser, var
et annet ønske. Det er ikke så lett å
forklare til venner at det jeg orket i
går, det orker jeg ikke i dag.
Jeg er ikke uinteressert i det du prater
om, selv om jeg sitter helt stille.
Jeg er her og vet hva vi snakker om,
jeg orker bare ikke å delta.

Infoskriv er ønsket

‘’

Det kom frem at fagfolkene, fastlegene vet ingenting om idiopatisk
hypersomni. Det er slitsomt å måtte
forklare alt. Det stopper gjerne etter at
man har fortalt at man er ekstremt
trøtt hele tiden.
Det var et stort behov for et enkelt
brev eller et skriv som man kan gi til
venner og familie, til arbeidsgiver og
lærere, og til fagfolkene. Et skriv som
har fakta og med autoritet fra
NevSom og Søvnforeningen.

Våkenhetstips

Gruppene kom med tips til å holde
seg våken: Gå rundt i rommet, gå en
tur i frisk luft, drikke energidrikk eller
koffein. Det hjelper å småskravle i
timen, eller snakke med seg selv, selvom det neppe er veldig populært. Det
kan hjelpe litt å late som du har mer
energi enn du har. Forsøke å hoppe og
sprette litt selv om virkningen er kortsiktig. Sprette med en sprettball.
Tvinge seg selv til ikke å sove, gjøre
noe. Spise jevnt for å holde stabilt
blodsukker.
Powernap hjelper på smerter, men
ikke på trøttheten.
Av andre våkenhetstriks, ble det nevnt
to glass vann før man legger seg, for
da må man stå opp og tisse og våkner.
Fikleaktiviteter er lurt, strikke, dataspill, meditasjon for å la tankene flyte.
Sitte ubehagelig eller stå. Engasjerer
hodet med kryssord og sudoku. Holde
seg i bevegelse om så bare med tyggegummi. Trene forsiktig, stå på
hodet for å få blodsirkulasjon i hodet.
Ikke dra på kjøpesenter med masse
mennesker når man er ekstra sliten.
Lage huskelapper.
Smågodt eller sjokolade kan gi deg
litt våkenhet. Lyslampe er bra. Blåbær
likeså. Kortspill, brettspill eller andre
aktiviteter. Variasjon er bra. Det er
viktig å dempe stress, og å planlegge
søvn for å være våken til noe spesielt.

Det er viktig å sette seg krav som kan
oppnås, det gir mestringsfølelse.

Kolleger på jobben

I forhold til kolleger er det viktig at
de ikke tar det personlig når vi ikke er
så diplomatiske eller tålmodige som
ellers. Når vi er trøtte må ofte informasjonen gjentas.Unngå muntlige
beskjeder, be om skriftlige.
Gode dager er ok, men på dårlige
dager er det vanskelig å takle ting på
jobben. Vi reagerer på mange forskjellige måter. Det er viktig å vite at dette
ikke er en del av vår personlighet,
men en del av sykdommen. Det er
sjelden at noen opplever oss på det
verste, for da ligger vi i senga.

Pårørende

Vi trenger en grei infoside eller et
skriv vi kan henvise til for våre familie. Vi kan trenge å ha med ledsager
til legen for vi glemmer mye. Vi kan
virke våkne hos legen, men er det
ikke. Det er sosialt utfordrende å ha
IH i familien. Det er vanskelig å planlegge ting. Avtaler om morgenen er
ikke lurt. Det beste er å være åpen om
sykdommen og hvordan den virker.

Det er sjelden at noen opplever oss på det verste,
Fra grupperabeidet på Frambu
for da ligger vi i senga.
SOMNUS NR 3 - 2015
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FAGARTIKKEL

Kort om Kleine Levinsyndrom og omsorgsbehov
Nasjonal Kompetansesenter
for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomni
(NevSom) ligger ved Oslo
Universitetssykehus og har et
nasjonalt ansvar for Kleine
Levin Syndrom.

stemme oppleves annerledes. De har
ofte vansker med å holde på en tanke
og har vansker med sanseinntrykk.
Omgivelsene kan oppleve at de svarer adekvat, men ofte husker de ikke
hva som har hendt, eller de kan ha en
svak erindring.

K

P

P

A

leine Levin Syndrom er en sjelden søvnsykdom og en antar at
det er 1- 2 tilfelle pr million innbyggere. Det er sannsynlig flere som har
KLS, men sjeldne tilstander er ofte
udiagnostisert. KLS kjennetegnes
ved at en sover fra 12 til opp i mot
24 timer i døgnet og over flere døgn.
Gjennomsnittlig varer KLS episodene fra 2 døgn opptil 8 -10 uker der
en sover i 12-24 timer pr døgn
(gjennomsnittlig 18 timer i døgnet)
men med store individuelle variasjoner. Den perioden av døgnet en er
våken, beskrives ofte som om man er
i en uvirkelig og uforståelig miljø.

asientene kan ofte kjenne at et
anfall er forestående ved at de får
økt tretthet, kjenner at de blir mer
barnslige i sin atferd og reaksjonsmønster. Omgivelsene kan observere
endringer i sanseoppfattelse, senket
konsentrasjon, sviktende hukommelse, dårligere logisk evne og 60 %
får endringer i tale. Tegn på at en
KLS episode er i bedring er mindre
søvn og bedring av de kognitive
funksjonene.

E

n vet aldri når et KLS anfall
kommer, hvor mange timer en
kommer til å sove eller hvor mange
døgn anfallet vil vare.

U

nder en KLS episode er en i
deler av døgnet delvis våken. I
denne fasen beskriver ofte pasientene
en tilstand preget av uvirkelighet
hvor verden utenfor observeres fra en
boble, hørselen endres, deres egen
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asienten trenger hjelp til personlig hygiene, toalett, mat og væske
inntak og trenger derfor tilsyn. Av
hensyn til den psykiske påkjenningen
anbefales det at pasientene i størst
mulig grad behandles i hjemmet av
kjente personer, og at besøk i hjemmet begrenses under KLS episoder.
Det er viktig at de kan få nødvendig
omsorg under episoden av kjente og
trygge omsorgspersoner og foreldre
må oftest være hjemme med pasienten. Når diagnosen er klar bør en
avklare med kommune / NAV om
utvidet rett til sykt barn dager, evt.
pleiepenger / omsorgslønn.

utomatisk atferd under søvn gjør
at pasienten har et ekstra tilsynsbehov slik at de ikke utsetter seg selv
eller andre for fare. Flere beskriver
et endret reaksjonsmønster med sterk
irritasjon eller aggresjonsutbrudd
hvis de blir forsøkt korrigert eller
hindret i sin atferd under et KLS
anfall. Dette sammen med regredierende atferd og utålmodighet, gjør at
man blir usikker på hvorledes en skal
forholde seg som pårørende. Mange
beskriver at personligheten endres.

K

LS episodene blir vanligvis
sjeldnere etter 25 års alder og de
færreste fortsetter å ha KLS episoder
i voksen livet.

S

om nevnt, vil pasienter med KLS
ha behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie under KLS episodene og
det anbefales at de har et regelmessig

og forutsigbart liv for å forebygge
anfall. Behovet for tilsyn kan gi vansker i valg av utdanningsted, arbeid
ved siden av skole, bo for seg selv
osv. og en bør planlegge hva som
skal gjøres når et anfall kommer og
hvem som skal gjøre dette. Studenter
har eks.vis ordnet seg ved at de deler
leilighet med andre og som vil varsle
foreldre når en søvnepisode kommer,
slik at de kan komme og evt. hente.

U

nder en KLS episode er man
helt arbeidsufør og pasientene
har meget liten gjenkjenning på hendelser og evt. læring. Det er derfor
viktig at spesielt skolen legger til
rette for at eleven etter en KLS episode kan få gjennomgått tapt undervisning slik at de kan fullføre skole
og utdanning. Dette kan tilrettelegges ved at de får ekstra undervisning
etter KLS episode. Enkelte elektroniske hjelpemidler kan også være til
god hjelp. Elevene vil ofte ha et stort
og uforutsigbart fravær som kan vanskeliggjøre karaktersetting og vitnemål og tiltak må vurderes av skole og
PPT.

A

rbeidstakere med kronisk eller
langvarig sykdom som medfører
risiko for særlig stort sykefravær
eller en sykdom som medfører økt
risiko for hyppige fravær i en begrenset periode, kan søke om at NAV
dekker sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det vises til rundskriv vedr.
Folketrygdloven §8-20, 1 ledd.
Regelverket kan være gjenstand for
fortolkning.

I slutten av august i år arrangerte NevSom en helgesamling for familier der en har Kleine-Levins Syndrom. Det
var 14 familier, ca. 30 personer, med på samlingen. Like viktig som å høre fakta fra spesialister var det å dele
erfaringer med de andre om alt fra hvordan det er å takle hverdagen, til å takle leger som ikke vet noe om KLS.

Samling for norske pasienter
med Kleine-Levinssyndrom
På lik linje med narkolepsi og
idiopatisk hypersomni virker
det som om flere har fått
Kleine Levinssyndrom (KLS)
etter svineinfluensavaksinen.
Susanna Mørch
tekst og foto

I Norge er det nå i underkant av 20
som har diagnosen, den er flerdoblet
de siste årene og man tror det er flere
som har det uten å ha fått diagnosen
enda. Det er få leger og helsepersonell som har hørt om sykdommen, så
det er veldig vanskelig å få riktig
diagnose. Symptomene for KLS, i
tillegg til perioder med overdrevet
mye søvn er blant annet sug etter
visse typer mat, forandringer i personligheten (under soveperiodene),
nedstemthet og problem med korttidshukommelsen.

Sover i flere døgn

I henhold til sangen sov Tornerose i
100 år, og det kjennes kanskje like
lenge for foreldre når ens barn sover
18-20 timer i døgnet, fra to døgn til
over 50 døgn i strekk. I tillegg endrer
barna med Kleine-Levins syndrom
(KLS) ofte atferd de få timene de er
søvndrukne. Etter at daværende NK
(nå NevSom) skrev om KLS i Innsikt
(se www.innsikt.org nr 3 og 4/ 2011),
henvendte enkelte pasienter seg dit

for å få mer informasjon om KLS.
NevSom ble kjent med 4 KLS-pasienter som hadde hatt KLS i mer enn
10 år, og pasienter under utredning.
NevSom inviterte da disse pasientene
til en dagssamling i mai, og tre av
pasientene møtte den gangen.
I slutten av august i år arrangerte
NevSom en helgesamling på
Gardermoen for familier der en har
KLS. Det var 14 familier, ca. 30 personer, med på samlingen. NevSom
hadde fått de to legene i Europa som
kan mest om KLS til å komme og
holde foredrag. Professor i nevrologi
Anne-Marie Landtblom fra Uppsala
(tidligere Linköping) i Sverige og
Professor Markku Partinen fra
Finland. I tillegg var det Knut
Bronder og Egil Midtlyng fra
NevSom som ledet seminaret.

Facebook

Like viktig som å høre fakta fra spesialister var det å dele erfaringer med
de andre om alt fra hvordan det er å
takle hverdagen, til å takle leger som
ikke vet noe om KLS. Gruppen ble
delt opp i to, de med diagnosen og
pårørende, og det viste seg at begge
gruppene hadde like stort behov for å
snakke med andre i samme situasjon.
Det ble knyttet god kontakt mellom
de som var med og ungdommene
startet en hemmelig gruppe på
Facebook, som kun er for ungdommen. Hvis noen med diagnosen vil
bli med i gruppen må de bli invitert

inn via Knut Bronder på NevSom.
I tillegg finnes det en lukket gruppe
på Facebook som heter Kleine Levin
syndrom. Der er det bare å melde seg
inn.
Etter to dager med informasjon og
samvær var det en meget godt fornøyd gruppe som reiste hjem for å ta
fatt i hverdagen igjen.

Jakten på viten

Når man har en tilstand som er så
sjelden som KLS, er det vanskelig å
finne korrekt informasjon. Enda vanskeligere blir det å finne frem til
andre pasienter som en kan dele erfaringer og opplevelser med, og lære
av. Det er derfor viktig at pasienten
er grundig informert om sin tilstand.
Familie, venner, arbeidsgivere og
helsepersonell vil ha minimal kunnskap om KLS, og det kan være vanskelig for pasientene å få nødvendig
hjelp. Ofte vil de lære mest av andre
med KLS, og på den første samlingen kunne daværende NK formidle
brukererfaringer fra konferansen i
San Francisco i 2011.
En av pasientene hadde sammen med
familien i flere år deltatt på KLSmøter arrangert av overlege AnneMarie Landtblom i Linköping og
kunne dele erfaringer derifra. Det var
et klart ønske om at det ble arrangert
flere slike samlinger og Nevsom vil
prøve å arrangere slike kurs for at
pasienter med KLS kan få bedre støtte og hjelp.
SOMNUS NR 3 - 2015
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SOMNUS har en fast spalte med orientering
om rettigheter i NAV-systemet. Det er så
komplisert og med så mange vanskelige ord,
at det er vanskelig å orientere seg for den
enkelte.

Mange lurer på hva som skjer når du går fra
sykmeldingsperiode over i arbeidsavklaring.
Går det an å leve av det?
Er du godt forberedt til møtet med NAV, går
det mye bedre.

Hvordan jobber
egentlig NAV?

spalten

Mange lurer på hvordan
saksbehandlingen egentlig foregår i NAV. Hvem
gjør hva? Hva er et
lokalkontor? En veileder? Hva er NAV Forvaltning? Hvem
er det egentlig som bestemmer? Og
ikke minst, hvordan kommer du i
kontakt med din saksbehandler?

Somnusjuristen
forklarer

Det første møtet - NAV
Lokalkontor:

Det første møtet med NAV er ofte
ved sykemelding eller arbeidsledighet. Begge situasjoner løses først og
fremst med skjemaer som kan leveres
elektronisk eller sendes per post. I
alle tilfeller du har muligheten til det,
så anbefaler jeg at du sender skjema,
dokumentasjon og informasjon elektronisk. Da får du umiddelbart en
elektronisk kvittering på at dokumentene er sendt, og du risikerer ikke at
det forsvinner i det tomme intet,
enten det er i scanningsprosessen i
NAV eller Posten Norge.

Tips:

Hvis du ikke har en scanner, eller
ikke har dokumentene som NAV
har bedt om elektronisk, ikke send
originalene. Ta et bilde med telefonen din, eller et kamera, og send
en billedfil. Pass på originalene
dine.
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Skal du fysisk møte noen som jobber
i NAV, så gjøres det stort sett på ditt
lokale kontor. Der sitter det både
kommunalt og statlig ansatte. Det at
det er en samlokalisering av tjenester
som sorterer under statlig og kommunal sektor burde vært et ubetinget
gode for deg som bruker av NAV.
Dessverre er det ikke alltid sånn det
er. Selv om de statsansatte har like
vilkår over hele landet, så jobber de
kommunalt ansatte under ulike vilkår, varierende fra kommune til kommune. Det kan ha betydning for prioriteringer og løsninger. Derfor er det
for meg ikke mulig å gi en 100% riktig fremstilling av saksgang, prioritering osv for alle som berøres av
NAV. Dessverre.
Men, når det er sagt, så jobber det
svært mange dyktige og engasjerte
mennesker i NAV. Disse møter du
forhåpentligvis når du for første, eller
kanskje 100de gang, må møte på ditt
lokalkontor og snakke med en veileder. Personen du møter skal ha kompetanse til å hjelpe deg med det som
er din utfordring her og nå. Du får
både navn, ansikt og kanskje et telefonnummer til en å snakke med.
Dette er “det personlige” NAV.
Vedtaksmyndigheten er ikke lokal
Før man slo sammen aetat, trygdeetaten og kommunens sosiale tjenester,
så ble mange av avgjørelsene tatt på
lokalkontoret, av en person du kanskje hadde snakket med mange gang-

er. Etter samorganiseringen av de tre
etatene, så har lokalkontorene mistet
mye av myndigheten til å fatte vedtak. Vedtaksmyndigheten er i mange
av sakene flyttet til NAV Forvaltning.

NAV Kontaktsenter:

Hvis du har spørsmål til NAV og du
ikke skal inn til samtale med NAV
Lokalkontor, så kan du ringe NAV
Kontaktsenter på 55 55 33 33. Her
møter du ansatte som kan litt om alt.
De skal veilede og svare på enklere
spørsmål. Kan de ikke svare, så skal
de vite hvem og hvor de skal sette
deg videre til.

NAV Forvaltning:

Spørsmål og søknader som ikke kan
avgjøres på lokalt nivå i NAV-hierarkiet, sendes til NAV Forvaltning,
medmindre det tilhører en spesialisert
enhet som NAV Hjelpemidler. NAV
Forvaltning har kontorer over hele
landet og det er her det meste av
myndigheten til å fatte vedtak er lagt.
Det betyr at det er NAV Forvaltning
som i utgangspunktet bestemmer om
du får det du har søkt om eller ikke.
I NAV Forvaltning får du ikke tildelt
en veileder eller saksbehandler.
Enkelte enheter i NAV signerer heller
ikke vedtakene sine med navn.
Mange vedtak er upopulære og man
ønsker å beskytte de ansatte i noen
grad. Saksbehandlingen blir upersonlig. En del brukere opplever at pro-

Navnet NAV var ment som en forkortelse for Ny Arbeids- og
Velferdsforvaltning. I dag regnes det
ikke som en forkortelse i det hele tatt,
men som egennavn og merkevare.
■ NAV har ca 19 000 ansatte, fordelt på 14 000 statlige og 5 000
kommunalt ansatte som NAV forvalter av statsbudsjettet

Hovedmålene til NAV er:
■ flere i arbeid og aktivitet, færre på
stønad
■ et velfungerende arbeidsmarked
■ rett tjeneste og stønad til rett tid
■ god service tilpasset brukerens
forutsetninger og behov
■ en helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning

Statsråd Robert Eriksson (FrP) har
nedsatt en ekspertgruppe som har
sett på om NAV har nådd sine mål.
Ekspertgruppen har også inkludert og
vært opptatt av å høre på hva brukerne mener om og opplever med
NAV. Det forventes endringer som
følge av rapporten.

sessen i NAV ikke tar høyde for at
det er mennesker og skjebner som
vurderes. Mange av saksbehandlerne
som kun sitter med papirer og dokumenter kan nok også være enige. Det
er alltid rom for forbedring, og NAV
jobber kontinuerlig med å bli bedre.
Tidligere direktør Joakim Lystad sa
at NAV hver dag skal være litt bedre
enn i går. Det har nok ikke lykkes,
men det jobbes med.
NAV Forvaltning er inne i en periode
med spesialisering. En del er allerede
helt eller delvis gjennomført, men
mye står igjen. Spesialiseringen er
ment å gjøre at man får styrket kompetansemiljøene med mer robuste
fagmiljøer, mer kompetanse og ikke
minst en økning av rettssikkerheten.
Enhetene vil fysisk også samles og
behandle saker for hele landet uavhengig av hvor de geografisk er plassert. Dette er også ment å sørge for at
like saker behandles likt uansett hvor
i landet brukeren bor.

informasjon i tilstrekkelig grad, eller
kanskje du nå kom på eller ser at du
har mer og annen informasjon som er
viktig for resultatet. Det er ikke lett
som bruker å skjønne hvilken informasjon og dokumentasjon NAV
trenger. Spesielt ikke i situasjoner
hvor man er syk og sliten. Da må vi
være litt rause med hverandre, for
det er ikke alltid så lett å veilede en
bruker om hva man trenger heller.
Skriv en klage og send med den ekstra informasjonen du kanskje har.
NAV har plikt til å veilede deg om
hvordan du skal skrive klagen din.
Husk på klagefristen.

må ha oversikt over hvordan en
bestemt type saker pleier å løses. I
tillegg skal man huske på at det er
skjebner man jobber med. Det er
ikke bare papirer som stemples, men
mennesker og historier bak. Det krever medmennekselighet i tillegg til
en evne til å distansere seg så man
opprettholder saklighetsnivået som
kreves. Noen av oppgavene som skal
løses krever også en god del kreativitet. Fordi alle skjebner, alle brukere, er unike, så må man kunne
tenke nytt, tenke kreativt for å finne
de rette løsningene for hver enkelt
person. Dette er krevende. Spesielt i
en hektisk hverdag med mye press.
Hjelp gjerne din saksbehandler og
veileder med selv å være kreativ i de
delene av prosessene hvor du kan
være det. Du sitter selv med nøkkelen til din skjebne. NAV skal hjelpe
deg og bistå så godt de kan.

NAV Klage og anke:

Når du etter tid, jobb og en lang prosess endelig har fått et vedtak, så kan
det hende du er uenig i resultatet.
Det er viktig at du klager på vedtak
du mener er feil. Vedtaket skal selv
eller i et vedlegg inneholde informasjon om klageadgangen. Dette er
informasjon om at du kan klage,
hvor klagen skal sendes, og hvilke
frister for å sende klagen som gjelder.
Hvis det ikke står noe i vedtaket om
dette, så begynner klagefristen i
utgangspunktet ikke å løpe før du får
slik informasjon. Mangler informasjonen så må du kontakte NAV, gjerne lokalkontoret, for å få veiledning
om hvordan du skal gå frem for å
klage på vedtaket. Det kan jo hende
saksbehandleren som har fattet vedtaket har gjort en feil, ikke vektlagt

Hvordan plukkes og prioriteres saker i kø:

Hvordan man plukker saker i bunken
av de som venter er ikke bestemt fra
sentralt hold. Dette avhenger nok noe
av lokal ledelse, og man kan oppleve
ulikheter på grunn av dette. Jeg kan
derfor ikke gi noe klart svar på akkurat hvordan hvert kontor er organisert
og hvordan man prioriterer og plukker saker. Det jeg kan si, er at i noen
enheter så er de ansatte organisert i
team, og alle skal kunne behandle
alle saker og svare på spørsmål i alle
saker. Det siste er utfordrende, men
vil også trygge deg som bruker. Du
vil i langt mindre grad være utsatt for
vilkårlighet ved at noe du fortalte din
veileder ikke kommer med i saksbehandlingen. Alt skal registreres i systemene for at det skal vurderes. Dette
er igjen en grunn til at all informasjon og dokumentasjon bør sendes
elektronisk.

Saksbehandleren
og veilederen:

Behandling av søknader i NAV er
utfordrende. Like tilfeller skal
behandles likt og saksbehandleren

Omorganisering og
ekspertrapporter:

NAV omorganiseres hele tiden. En
såpass stor organisasjon må hele
tiden kunne tilpasse seg utviklingen i
samfunnet forøvrig. Kravet til
omstilling er ikke lett hverken for de
ansatte eller brukerne. Akkurat nå
omorganiseres det som heter
Ytelseslinjen, se faktaboks. I denne
prosessen spesialiseres NAV
Forvaltning. I tillegg til de organisatoriske endringene, så revideres

Spør eksperten:
Hvis det er temaer lesere av
Somnus ønsker skal belyses, send
inn spørsmål til redaksjonen i
Somnus, så skal eksperten ta det
opp i en senere artikkel. (uten at
eksperten kan veilede i konkrete
saker.) sovnforeningen@gmail.com
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regelverk, IKT-systemer utvikles og
oppgraderes. Klare svar på arbeidsprosesser, saksbehandlingsprosesser
osv får vi nok aldri. Vi kan håpe å ha
et visst bilde av situasjonen akkurat
nå, og forsøke å følge med.
Statsråd Robert Eriksson (Frp) satte
ned en ekspertgruppe ledet av
Vågeng og med deltakere også fra
brukerne av NAV. De har kommet

Det personlige NAV: NAV

lokalkontor er der du primært
møter mennesker som jobber i
NAV. Her finner du din veileder
som skal hjelpe deg i den situasjonen du er i. NAV lokal skal også
bistå i forhold til søknader, innhenting av informasjon og videreformidling av dokumentasjon.

Taushetsplikt og personvern

NAV er bundet av en streng personvernlovgivning. Juridisk finnes regelverket i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, forvaltningsloven, offentleglova og personvernloven. NAV sitter med mye
informasjon om hver enkelt bruker.
Hver for seg er ikke opplysningene
nødvendigvis egnet til å misbrukes,
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med en sluttrapport. Denne vil medføre flere endringer i NAV og så får
vi håpe endringene vil være til det
bedre. For de som er interessert, så
finnes rapporten her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppens-forslag-til-etbedre-nav/id2404844/

Organisasjonskartet:

Nå har vi sett litt på de enhetene du
som bruker først treffer i NAV, og
som du nok må forholde deg mest til.
For å gi en liten oversikt over organiseringen, så har jeg laget et svært forenklet organisasjonskart. (se over)

Øverst finner du Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er der det overordnede ansvaret og de generelle
oppgavene ligger. Juridisk avdeling

eller være spesielt beskyttelsesverdig.
Likevel kan de samlet sett være av en
slik karakter at det er grunn til ekstra
forsiktighet og strenger taushetsplikt.
NAV har på grunn av informasjonssikkerheten ikke lov til å besvare epost med personlig informasjon. De
ansatte kan heller ikke oppfordre til
å motta informasjon per e-post, men

er organisert under direktoratet, og
det er de som utformer rundskrivene
som alle saksbehandlere utover i etaten bruker når de skal fatte vedtak.
Både her, og i klageinstansen, sitter
det mye kunnskap om hvordan praksisen er og er ment å være i NAV.
Under dette er NAV organisert i tre
«ben». Det ene er Tjenestelinjen hvor
du finner kontaktsentrene, lokalkontorene og de andre støttekontorene
som skal bistå lokalkontorene.
Ytelseslinjen er det andre benet og
inkluderer både forvaltningen og klageinstansen, i tillegg til andre spesialisert enheter. Det siste “benet” er
Økonomilinjen som blant annet har
en egen innkrevingsenhet. Disse tar
seg blant annet av innkreving av foreldrebidrag, tilbakebetalinger o.l.

informasjon og dokumentasjon som
faktisk er mottatt på e-post kan NAV
heller ikke se bort fra. Såvidt jeg har
skjønt, skal NAV også bli en del av
den elektroniske postløsningen som
det offentlige har initiert, kanskje
bedre kjent som digi-post. Per i dag
er ikke NAV knyttet til løsningen, og
det er ikke kjent når de vil klare å
knytte seg til den.

LESERBREV

Forslag fra FFO’s legemiddelpolitiske seminar til Legemiddelmeldingen

1. Kompetanse, økt kunnskap, informasjon
a.Samvalg.
Helsepersonell er forpliktet
til å gi informasjon og
pasienten har rett til å medvirke. Vår erfaring er at
dette ikke fungerer tilfredstillende idag.
● Det må inngå i utdannelse av helsepersonell
(også under spesialisering)
om hva brukermedvirkning
er og hvorfor det er viktig.
● Styrke Lærings- og
Mestringssentrene i spesialisthelsetjenesten.
● I tillegg til informasjon
om legemiddelets effekt,
sikkerhet og interaksjoner,
må pasienten få kunnskap
om administrasjonsform,
allergier, regler for oppbevaring, råd for reise med et

legemiddel, tips/råd for
inntak/administrasjon.
● Det må være en regel
om at det skal være brukermedvirkning i utarbeidelse
og oppdatering av alle retningslinjer og veiledere for
legemiddelbehandling.
● Kan samvalgsmodellen
utvikles i samarbeid med
mange brukerorganisasjoner? Kan man starte med
en generisk sjekkliste med
spørsmål som: hvorfor
anbefaler du dette legemiddelet, hva er alternativene,
hva kan jeg forvente, er det
noe spesielt jeg bør vite,
hvilke konsekvenser vil det
ha i min hverdag, i hvilken
grad passer dette inn i mitt
totale sykdomsbilde?
b. Pasientoppfølging
(utbredt grad av feilmedisi-

nering, pga manglende
kunnskap om det legemiddelet som er forskrevet)
● Åpne for å gi kvalitetssikret informasjon om legemidler fra helsepersonell,
utviklet i samarbeid med
SLV, legemiddelindustrien,
farmasøyter med flere.
2. Forskning og utvikling
Norge må gjøre seg attraktive for klinisk forskning
og utvikling slik at norske
pasienter får tidlig tilgang
til nye legemidler.
● Sterkere bevisstgjøring i
helseforetakene om å delta
i kliniske studier.
● For å gjøre Norge attraktiv i det internasjonale
forskningsmarkedet, må vi
ta i bruk nye og innovative
legemidler tidlig (være innovatører).

3. Tilstrebe å ha ett kontaktledd hos spesialisthelsetjenesten for hver bruker/pasient.
4. Må fokusere på at pasientene får tidlig og sikker
diagnose og tidlig intervensjon.
5. Forenkle finansieringsordninger for legemidler.
De er per i dag for fragmenterte.
6. Behandlingsretningslinjer i dag baserer seg på
et trappetrinnmodell.
Denne modellen ivaretar
ikke pasientens behov
knyttet til behandling.
a.Vi ønsker at legen skal
tilby valg mellom flere
behandlingsalternativer,
ikke en standardmodell
som er lik for alle.

«Antidepressiver kan gi barn med
adferdsproblemer»

Aftenposten 27. aug. 2015

Under denne slående og
skremmende overskriften presenterer Aftenposten 27/8 en
nylig gjennomført studie ved
Psykologisk Institutt ved
Universitetet i Oslo.

Videre opplyses det at 1200
gravide kvinner i året benytter
antidepressiv medisin under
svangerskapet. Det som derimot er skrevet med liten skrift
i billedteksten, og som også
kommer tydelig frem dersom
man leser hovedteksten, er at
forskerne bak studien ikke
ønsker å trekke noen slik konklusjon og at det er en klar
motsetning mellom overskriften og artikkelens innhold.

Studien er liten, med 103 deltagere, og siden en publisert
utgave av studien ikke er tilgjengelig, må man bare anta at
den kan bestå av 3 grupper
med ca 35 personer i hver: en
kontrollgruppe uten depresjon
i svangerskapet, en gruppe
med ubehandlet depresjon, og
en gruppe med antidepressiv
behandling. Det betyr at antall
barn med adferdsavvik i hver
gruppe forventes å være lite,
slik at den statistiske signifikansen må bli lav.

Videre kommer det frem at
studien viser samme funn for
barn av mødre med depresjon,
enten mødrene fikk behandling i svangerskapet eller ikke.
Det viste seg også at morens

tilstand på oppfølgingstidspunktet var den avgjørende
faktoren for om barnet hadde
adferdsproblemer eller ikke,
og at effekten av depresjon
med eller uten medikasjon ble
opphevet når man korrigerte
for dette.

Det er prisverdig at våre forskere interesserer seg for dette
feltet, som berører mange
kvinner i en sårbar situasjon i
livet. Man kunne ønske at
også Aftenposten viste forståelse for disse kvinnenes situasjon og utviste en større edruelighet i bruken av overskrifter.

Mona Skard Heier, Dr.med.
Spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi
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NOTISER

– 200 forsikringssaker
årlig gjelder ulykker der
bilisten har sovnet

– Dette er bare toppen av isfjellet. Det
er store mørketall fordi mange ikke
innrømmer at de har sovnet bak rattet, mener Gjensidige.
En undersøkelse forsikringsselskapet
g jorde tidligere i sommer viste at
nesten halvparten av norske bilister
har opplevd farlige situasjoner i trafikken, fordi de har vært trøtte bak
rattet, skriver ABC-nyheter.
Beregningen som g jelder for hele forsikringsbransjen, viser at inntil 200
forsikringssaker hvert år skyldes at
bilisten har duppet av bak rattet.
Når sjåføren sovner skjer både
møteulykker og utforkjøringer, som
er de alvorligste ulykkene. Ifølge
Statens vegvesen koster søvnulykker
omtrent ett menneskeliv per uke i
Norge. Å kjøre når man er veldig trøtt
og sliten er forbudt. Og i tillegg til de
menneskelige lidelsene slike bilulykker medfører, gir det en reduksjon i
erstatningen om man sovner under
kjøringen uten at det har medisinske
årsaker. Ifølge Statens vegvesen har
trøtthet vært medvirkende årsak til
14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge de siste ti årene.
Gjensidige alene har det siste året
hatt 50 saker med avkortning. I
g jennomsnitt er reduksjonen i
erstatning på 20 prosent, men
avhenger i hver enkelt sak av alle risikofaktorer og skadestørrelsen.
24 timer uten søvn tilsvarer én i promille. Søvnulykker koster omtrent
ett menneskeliv per uke i Norge. Når
føreren sovner skjer møteulykker og
utforkjøringer. Det er de alvorligste
ulykkene. Det er forbudt å kjøre når
man er trøtt og sliten.

200 forsikringssaker årlig gjelder
ulykker der bilisten har sovnet.
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Spesialbelysning på skolen

Nye Kongsgårdsmoen skole ved
Kongsberg har spesielt gode lysforhold ved hjelp av det som kalles
Human Centric Lighting (menneskeorientert belysning). Skolen har
installert lysarmaturer med justerbar fargetemperatur fra kaldhvitt
til varmhvitt lys. Alle klasserommene er utstyrt med denne løsningen.
Når barna kommer om morgenen
blir de møtt av et kaldhvitt energilys som benyttes i den første timen.
Det kaldhvite lyset regulerer produksjonen av stress- og søvnhormoner i barnas (og lærerens) organer. Det kalde lyset skyver den
interne døgnrytmen fremover, noe
som g jør at de følger seg mer aktive på dagtid, og søvnigere når kvelden kommer. Dette har også en
positiv påvirkning på barnas søvnmønster.
Senere på dagen kan læreren selv
aktivere et kaldhvitt fokuslys når
det er tid for konsentrasjonsoppga-

ver som matematikk- eller skriveoppgaver. En dusj av intenst, kaldhvitt lys øker kortsiktig konsentrasjon og oppmerksomhet.
Tilsvarende, når elevene samles
foran læreren for å høre et eventyr
eller lignende, skaper et varmhvitt
lys en hyggelig og avslappende
atmosfære. Dette styrer læreren
selv. Løsningen har også standardlys, som er et nøytralhvitt og godt
arbeidslys.
Belysningssyklusen ved skolen er
basert på forskning utført ved
Norsk kompetansetjeneste for
søvnsykdommer (SOVno) ved
Haukeland universitetssykehus i
Bergen. SOVno driver formidling,
forsking, fagutvikling og undervisning, og sikrer nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn.
Belysningssyklusen er utarbeidet
med utgangspunkt i observasjoner
og anbefalinger fra SOVno i kombinasjon med innspill fra skolen.
(mynewsdesk.no)

De beste fargene
til soverommet

Sover du dårlig, eller savner du litt
romantikk? Da kan det hende du bør
se til fargepsykologien, skriver nettstedet Klikk.no.
Ifølge forfatter og ekspert på fargepsykologi og fargesymbolikk, Tove
Steinbo, er det spesielt to farger som
skal hjelpe godt for at du skal få dine
åtte timer.
– De beste fargene å sove i er blått og
grønt, sier Steinbo, som selv har en
blågrønn farge på rommet sitt. Disse fargene roer deg ned, og derfor
er de gode på soverommet.
Ifølge henne skjer dette instinktivt:
når vi omgir oss med en farge videresendes signaler eller nerveimpulser
hjernen vår har omdannet fra lysbølgene i denne fargen til kjertler i kroppen som produserer hormoner. Hormoner innvirker på oss på mange
ulike måter: på vårt søvnmønster, vår
seksualitet, forbrenningen og vår
oppfattelse av temperatur, for å
nevne noe.

Flere får narkolepsierstatning i Sverige

Flere som tidligere har fått avslag, får
nå tilsagn om erstatning etter å ha
fått narkolepsi. De svenske helsemyndighetene har økt grensen fra åtte til
16 måneder etter at sprøyten med
vaksine mot svineinfluensaen var
satt. Det skriver NRK på sine nettsider. I Sverige har rundt 400 personer
søkt om erstatning for narkolepsi
etter å ha tatt Pandemrix-vaksinen.
Det betyr at nesten halvparten av de
svenskene som tidligere hadde fått
avslag på sin søknad om erstatning,
nå får det likevel. I Norge viser de
siste tallene fra februar i år at av de
570 henvendelsene som Norsk
Pasientskadeerstatning til da hadde
fått om vaksinen, hadde 101 fått
erstatning, mens 338 hadde fått
avslag.
I Finland er grensen satt til to år.

napp ut

Narkolepsi

Dette er et særtrykk av den nye og ajourførte brosjyren «Narkolepsi, graviditet og amming» av
Mona Skard Heier. Det er sendt 25 eksemplarer til alle landets fødeavdelinger og brosjyren ligger på
Søvnforeningens nettsider: www.sovnforeningen.no under fanen brosjyrer.

midtsid
ene

GRAVIDITET og AMMING
Revidert og bearbeidet av Mona Skard Heier,
(bildet) dr. med., spesialist i nevrologi og
klinisk nevrofysiologi. Basert på: Mona Skard
Heier og Anne Marie Wolland, NARKOLEPSI
GRAVIDITET OG AMMING, 2004.
Vi vil takke professor Babill Stray-Pederensen, Kvinne-barnsenteret, Oslo Universitetssykehus, for velvillig gjennomlesning av
manuskriptet. Illustrasjoner: M.S.Heier

Narkolepsi:

Narkolepsi er en sykdom som karakteriseres av ekstrem
søvnighet og ufrivillige søvnanfall på dagtid og har tilleggssymptomer som katapleksi (plutselig, forbigående
tap av muskelstyrke i følelsesmessige situasjoner), hypnagoge hallusinasjoner (virkelighetstro ”våkne drømmer”
ved innsovning eller oppvåkning) og søvnparalyse
(forbigående lammelse ved oppvåkning).
Sykdommen starter oftest i 15-25års alder, men kan
begynne i alle aldre, og varer livet ut.
Søvnigheten og søvnanfallene behandles med sentralstimulerende midler. Tilleggsymptomene behandles oftest
med tricykliske antidepressiva, serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller det det nyere preparatet, Xyrem.

Kvinner med narkolepsi som ønsker seg
barn stiller ofte disse spørsmålene:

■ Bør jeg få barn?
■ Klarer jeg å ta hånd om barnet?
■ Vil barnet arve sykdommen?
■ Hvordan vil et svangerskap påvirke narkolepsien?
■ Kan medisiner under graviditeten skade fosteret?
■ Kan sykdommen eller medisinene jeg bruker gi
problemer under fødselen?
■ Kan barnet ammes uten å skades hvis jeg bruker
medisiner?
■ Kan medisinbruk under svangerskapet og/eller i
ammeperioden påvirke barnet på lengre sikt?

Bør jeg få barn?

Spørsmålene ovenfor kan gjøre at kvinner med narkolepsi har betenkeligheter med å bli gravide. En undersøkelse
fra Danmark viser også at kvinner med narkolepsi føder
færre barn enn andre. Likevel vil kvinner med narkolepsi
sjelden bli frarådet å få barn. Behandlingsansvaret og

omsorgen for den gravide kvinnen krever tett oppfølging
og god kontakt mellom henne og legen under svangerskapet og i tiden etter fødselen.

Klarer jeg å ta hånd om barnet?

Dersom narkolepsien er effektivt behandlet og de er to til
å ta seg av barnet, vil dette ikke være noe stort problem
for foreldre som ønsker seg barn. Foreldrene bør ha tenkt
gjennom en fornuftig arbeidsfordeling hvor man tar
høyde for de problemene sykdommen kan gi i forhold til
barnets behov for omsorg.

Vil barnet arve sykdommen?

Ingen vet hvor stor risiko det er for at barnet skal få sykdommen. Arvegangen er ikke tilstrekkelig klarlagt, men
vi vet at det er en viss arvelighet. Risikoen er minst når
ingen andre i slekten har sykdommen og større hvis flere
i slekten har narkolepsi. Det mest sannsynlige er likevel
at barnet ikke arver sykdommen.

Hvordan vil et svangerskap påvirke
narkolepsien?

Det er normalt at de første tre månedene av et svangerskap preges av økt søvnighet. Dette er en hormoneffekt,
og kan være det aller første tegnet på at man er blitt gravid, også hos kvinner som ikke har narkolepsi.
En studie av 249 graviditeter hos kvinner med narkolepsi
viste at pasienter med narkolepsi med katapleksi har en
lett økt forekomst av svangerskapsdiabetes og tendens til
mer vektøkning under svangerskapet.
Det er store individuelle variasjoner i hvorledes narkolepsien oppleves under en graviditet. Enkelte har erfart at
symptomene blir mildere. Andre har opplevd at de får et
lavere funksjonsnivå under svangerskapet. Samme
kvinne kan også oppleve at to graviditeter har helt ulik
innvirkning på sykdommen.
SOMNUS NR 3 - 2015
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Kan medisiner under
graviditeten skade fosteret?

Fosterets organer dannes de første 3
månedene i svangerskapet, og det er i
denne perioden at medikamenter i verste fall kan forårsake misdannelser. I
resten av svangerskapet vokser og
videreutvikles fosteret, og særlig de
siste tre månedene skjer det en kraftig
utvikling av hjernen.

Mange er redde for at legemiddel-behandling skal forårsake
fosterskader. Paradoksalt nok har man ofte et mye mindre
bevisst forhold til andre stoffer, som tobakk og alkohol,
som vi vet kan ha alvorlige virkninger på fosteret.

Kontrollen med de legemidlene som leveres i dag er
omfattende, men dokumentasjonen når det gjelder graviditet og amming er likevel mangelfull. Man kan ikke med
sikkerhet overføre data fra dyrestudier til mennesker.
Planlagte (prospektive) studier av medikamentvirkninger
hos gravide gjøres ikke. Man er henvist til å samle inn
data i ettertid. Siden narkolepsi er en såpass sjelden sykdom, er mye av dataene hentet fra studier av andre, vanligere sykdommer, som for eksempel depresjoner, hvor
mange av de samme eller lignende medikamenter er blitt
benyttet under svangerskapet.

Kan jeg fortsette med medisinene?

Det er stor usikkerhet omkring dette. Selv om man ikke
har påvist økt risiko ved bruk av de vanligste narkolepsimedisinene, vet vi ikke nok. Derfor varierer legenes
anbefalinger. En spørreundersøkelse ved 35 søvnsentre
som til sammen hadde behandlet 175 gravide pasienter
med narkolepsi, viste at det overveiende flertall av
behandlere seponerte all medikasjon under hele eller
deler av svangerskapet, noen reduserte dosen, og 12%
beholdt medikasjonen uendret. Å avstå fra all narkolepsimedikasjon kan være svært problematisk for den gravide.
For at svangerskapet skal kunne bli en god opplevelse for
moren, bør man forsøke å tilpasse behandlingen til den
enkeltes situasjon.
Sentralstimulerende midler bør trappes ned til lavest
mulige dose de siste 3 månedene av svangerskapet for å
redusere risikoen for abstinens hos barnet. Ikke-medikamentelle tiltak som for eksempel innlagte
sovepauser, fysisk aktivitet og godt lys
anbefales for å holde seg våken.
Medikamenter mot tilleggssymptomene
(katapleksi, hypnagoge hallusinasjoner,
søvnparalyse) kan man vanskelig slutte
brått med etter at kvinnen er blitt gravid, på
grunn av faren for at symptomene kommer
tilbake med ekstra styrke (”rebound fenomen”). Det kan også være gunstig å opprettholde en viss dosering for å forebygge
katapleksi under fødselen. Xyrem bør ikke
benyttes i siste halvdel av svangerskapet.
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Kan sykdommen eller medisinene
gi problemer under fødselen?

Dersom kvinnen er plaget med katapleksi, kan det være
en risiko for å få dette under fødselen. Dette kan være
problematisk, og nødvendiggjøre keisersnitt. Det forekommer likevel svært sjelden. I en undersøkelse fra 2013
av 249 fødsler hos kvinner med narkolepsi, var det 3 tilfeller av katapleksi. Risikoen antas å være høyest hvis
den gravide nylig har sluttet med katapleksidempende
medisiner. Det er viktig at jordmor og fødselslege er oppmerksom på denne muligheten på forhånd slik at de kan
ta nødvendige forholdsregler.
Man har ingen holdepunkt for at medisinene som vanligvis brukes ved narkolepsi skaper problemer ved en vanlig, naturlig fødsel. Epiduralbedøvelse antas heller ikke å
være problematisk.

Man har tidligere vært bekymret for om pasienter med
narkolepsi kunne være særlig følsomme for narkose, men
man har ingen holdepunkter for dette i dag.
Derimot kan Xyrem ikke kombineres med narkosemidler
eller beroligende medisin,

Kan barnet ammes uten å skades?

Amming har mange positive sider. Morsmelk har betydelig næringsverdi. Den inneholder stoffer som bedrer fordøyelsen. Dessuten beskytter morsmelk mot allergi og
infeksjoner. Den psykologiske verdien av den nære kontakten mellom mor og barn er også viktig.
I motsetning til under graviditeten er den mengden legemiddel barnet får i seg ved amming vanligvis minimal.
Man kan likevel ikke alltid utelukke negative virkninger.
Det er viktigst at mor er frisk og opplagt, slik at hun kan
ta seg godt av barnet. Derfor bør hun helst benytte sin
vanlige medikasjon og eventuelt avstå fra å amme. Den
gode nære kontakten under ammingen kan man også
oppnå ved å holde barnet trygt og godt inntil seg mens
det mates med flaske.

Dersom man har vært uten medikasjon i svangerskapet
og skal starte behandling igjen etter fødselen, trengs ofte
en gradvis opptrapping over tid, særlig ved kombinasjonen Xyrem og Modiodal. Det kan da være nyttig å supplere med f.eks. Ritalin om morgenen under opptrappingsperioden. Moren må ikke amme hvis hun
bruker Xyrem.
Amming mens moren bruker tricykliske
antidepressiva (f.eks. Anafranil) kan være
akseptabelt hvis det er tett oppfølging med
behandleren og barnet suger godt og virker
vitalt og opplagt. Det er ikke observert
uheldige virkninger unntatt for doxepin,
som derfor bør unngås. Moren bør heller
ikke amme hvis hun bruker fluoxetin eller
citalopram.

punkter for fosterskade, men siden preparatet er såpass
nytt, mangler undersøkelser om bruk under graviditet hos
mennesker.
Amming: Modafinil passerer over i brystmelken, men en
vet ikke sikkert om det er medikamentet selv eller nedbrytningsprodukter som skilles ut i melken. Man har
ingen data om skadelige virkninger, men for sikkerhets
skyld blir Modafinil til ammende ikke anbefalt.

Kan medikamentbruk under svangerskap og
amming ha langtidsvirkninger på barnet?

De oppfølgingsstudiene som er gjort har ikke kunnet
påvise uheldige langtidseffekter på barnet etter medikamentell behandling under svangerskapet eller i ammeperioden.

Medikamenter:

Amfetaminpreparater (Dexedrin, Dexamin) er undersøkt i en rekke studier på dyr og mennesker, og det er
ikke påvist økt risiko for misdannelser ved doser som
benyttes i vanlig behandling. Derimot har man funnet lav
fødselsvekt, for tidlig fødsel og økt sykelighet både hos
fosteret og det nyfødte barnet når moren er stoffmisbruker og amfetamin inngår i misbruket.
Amfetaminforbruket er da som regel betydelig høyere og
er ofte kombinert med andre stoffer, og morens helse er
dårlig i utgangspunktet. Milde abstinenssymptomer i
form av irritabilitet og økt gråt, kan forekomme hos
nyfødte hvis preparatet har vært brukt helt frem til fødselen, men de få oppfølgingsstudiene som er gjort, har ikke
vist skade av barna på sikt.
Amming: Amfetaminpreparater viser overgang til brystmelken, men frarådes ikke ved amming, forutsatt at man
observerer barnet nøye og ser at det suger godt og virker
vitalt og opplagt. En studie hvor barna ble observert over
en 24 måneders periode viste ingen uheldige virkninger
på barna.

Methylfenidat (Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera).
For dette medikamentet mangler vi studier av tilstrekkelig mange pasienter til å trekke konklusjoner. I de dyrestudiene (av mus) og studiene av mennesker som er gjort,
er det ikke påvist økt risiko for fosterskade.
Hvis denne typen medikamenter har vært brukt i tiden
rett før fødselen bør sykehuspersonalet være spesielt oppmerksomme på mulige abstinenssymptomer hos barnet.
Amming: Det foreligger ingen rapporter om bruk ved
amming, men molekylvekten er lav, og overgang til
brystmelken er å forvente. Medikamentet frarådes likevel
ikke ved amming, forutsatt at man observerer barnet nøye
og ser at det suger godt og virker vitalt og opplagt

Modafinil (Modiodal). Dyreforsøk har ikke gitt holde-

Tricykliske antidepressiva, som bl.a. klomipramin
(Anafranil), har vært i utstrakt bruk siden 1950-tallet, og
man må regne med at svært mange kvinner har brukt
dem under svangerskapet. I tillegg finnes det flere systematiske studier av over tusen kvinner i de første tre
svangerskapsmånedene. I disse studiene har man ikke
kunnet påvise noen overhyppighet av misdannelser.
Tricykliske antidepressiva anses derfor som sikre å bruke
de første tre måneder av svangerskapet. Ved bruk av slike
medikamenter gjennom hele graviditeten, har undersøkelsene vist normal fødselsvekt hos barna, men lette
abstinensfenomener som irritabilitet, økt gråt og eventuelle søvnproblemer kan forekomme. Disse går som regel
over etter 1-2 uker.
Amming: Tricykliske antidepressiva, f.eks.klomipramin
(Anafranil), er godt studert hos ammende kvinner.
Bortsett fra i ett tilfelle med Doxepin, har man ikke sett
noen mistenkte bivirkninger hos barna. Barn som er blitt
utsatt for tricykliske antidepressiva gjennom amming er
blitt fulgt i opptil 3-5 år uten at man har kunnet påvise
noen negative effekter på for eksempel intelligens og
læreevne

Selektive serotonin- reopptakshemmere (SSRI), for
eksempel fluoxetin (Fontex) og paroxetin (Seroxat), eller
den kombinerte serotonin-adrenalin-reopptakshemmeren
venlafaksin (Efexor) har man ikke så lang erfaring med.
Det er mest dokumentasjon for fluoxetin, med systematiske undersøkelser av langt mer enn tusen gravide, uten
at man har sett overhyppighet av alvorlige misdannelser.
For paroxetin og de andre SSRI-preparatene er antallet
undersøkte kvinner mindre, men heller ikke her har man
kunnet påvise overhyppighet av misdannelser.
Fødselsvekten er normal, men også her kan abstinenssymptomer hos barnet forekomme, og de sees noe hyppigere og kan være mer uttalt enn ved tricykliske antidepressiva. En undersøkelse viste økt irritabliltet hos 4-5%
av de nyfødte når mødrene hadde brukt Seroxat de siste
tre månedene av svangerskapet. I uttalte, men sjeldne tilfeller kan det være slapp muskulatur, dårlig sugeevne,
pusteproblemer og kramper.
Sykehuspersonalet bør derfor være spesielt oppmerksomme på mulige abstinenssymptomer hos barnet.
Amming: Denne typen preparater går også over i morsmelken. De høyeste konsentrasjonene er målt for fluoxetin (Fontex) og citalopram (Cipramil, Desital). Det er
påvist en litt dårligere vektøkning hos barna når mødrene
bruker Fontex og ammer, og også enkelte andre mulige
bivirkninger. Ved andre SSRI er det rapportert enkelttilSOMNUS NR 3 - 2015
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Konklusjon:

■ Det er ikke påvist økt risiko for misdannelser hos

fosteret ved medikamentell behandling av narkolepsi.
■ Xyrem bør ikke brukes i siste halvdel av svangerskapet.
■ Kvinner med narkolepsi bør føde på et sykehus
med anestesilege og barnelege.
■ Gjør fødeavdelingen oppmerksom på at du har
narkolepsi, og hvilke medisiner du bruker.

feller med mulige bivirkninger som kolikk, gråt, uro, irritabilitet og søvnproblemer (som imidlertid kan være vanskelig å skille fra lignende problemer hos barn av umedisinerte mødre). Symptomene forsvant raskt da kvinnen
sluttet å amme. Man har for lite data til å si noe om langtidsutviklingen hos disse barna.

Natriumoxybat (Xyrem) har vist seg effektivt mot flere
av symptomene ved narkolepsi, og er i dag mye benyttet,
ofte i kombinasjon med Modiodal. Det fungerer som et
hurtigvirkende innsovningsmiddel med meget kort halveringstid (90-120 minutter). Det mangler systematiske
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■ Det er en viss, men liten, risiko for forbigående
abstinenssymptomer hos barnet etter fødselen,
særlig ved bruk av SSRI.
■ Medikamentell behandling kombinert med
amming kan være akseptabelt, men bør drøftes
med legen. Ved bruk av enkelte medikamenter
frarådes amming.
■ Oppfølging av barna i opptil 5 år har ikke vist
uheldige virkninger.
undersøkelser av bruk av medikamentet under graviditet
og produsenten advarer derfor mot bruk under svangerskapet. Medikamentet bør derfor trappes ned under
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før fødselen.
Amming: Amming frarådes ved bruk av Xyrem siden
medikamentet kan dempe barnets pust. Det vil være nødvendig at partneren tar seg av barnets nattmåltider.

come after use of antidepressants in early pregnancy. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:103-8.
Golub M, Costa I, Crofton K et al. NTP-CERHR
expert panel report on the reproductive and
developmental toxicity of methylphenidate.
Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2005;
74:300-81.
Hackett LP, Ilett KF, Kristensen JH, et al. Infant
dose and safety of breastfeeding for dexamphetamine and methylphenidate in mothers with
attention deficit hyperactivity disorder. Ther
Drug Monit 2005;27:220-1 (abstract 40).
Hoover-Stevens S og Kovacevic-Ristanovic R.
Management of Narcolepsy in Pregnancy.
Clinical neuropharmacology, Lippincott Williams
& Wilkins, 2000, vol.23, no 4: 175-81.
Matheson I, Pande H, Albertsen AR. Respiratory
depression caused by N-desmethyldioxepin in
breast milk. Lancet 1985; 2:1124.
Maurovich-Horvath E, Kemlink D, Högl B, et al.
Narcolepsy and pregnancy: a retrospective
European evaluation of 249 pregnancies.
J.Sleep Res. 2013; doi: 10.1111/jsr.12047. (Epub
ahead of print)
McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E, Vial T,
Bellemin B, Mestroiacovo P et al. The ourcome
of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. Reprod Toxicol
1996;10:285-94.
Misri S, Sivertz K. Tricyclic drugs in pregnancy
and lactation: a preliminary report.Int J

Psychiatry Med 1991;21:157-71.
NTP_CERHR monograph on the potential
human reproductive and developmental effects
of amphetamines. NTP CERHR MON,
2005;16:vii-III1
Nordeng H, Bergsholm YK, Bøhler E, Spigset O.
Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk. Tidsskr nor llægeforen 2001;
121:199-203.
Nordeng H, Lindemann R, Perminov KV,
Reikvam Å. Neonatal withdrawal syndrome
after in utero exposure to selective serotonin
reuptake inhibitors. Acta Paediatr 2001;90:29991.
Nonacs R, Cohen LS. Postpartum mood disorders: diagnoses and treatment guidelines. J Clin
Psychiatry 1986; 43: 569-73.
Plessinger MA. Prenatal exposure to amphetamines. Risks and adverse outcomes in pregnancy. Obstetr Gynecol Clin North Am
1998;25:119-38
Spigset O, Hägg S. Excretion of psychotropic
drugs into breast milk. CNS Drugs 1998;9:111134.
Steiner E, Villen T, Hallberg M, Rane A.
Amphetamine secretion in breast milk. Eur J
Clin Pharmacol 1984;27:123-4
Thorpy M, Zhao CG, Dauvilliers Y. Management
of narcolepsy during pregnancy. Sleep Med.
2013; 14:367-76.

Lanserer ny
narkolepsimedisin
Nobelprisvinner Arvid Carlsson har
utviklet ny narkolepsimedisin.
Fremgang, men den norske forskningen er enda bedre, sier Lasse Ødegaard,
som har fått en million i støtte.
Georg Mathisen
tekst og foto

Svenske Arvid Carlsson fikk
Nobelprisen i medisin for 15 år
siden, for oppdagelsene sine om signalstoffer i nervesystemet. Nå har
forskningen hans også avdekket et
nytt middel mot narkolepsi.
– Det er et stoff som påvirker en del
viktige signalstoffer i hjernen. Vi kaller det for en stabilisator. i stedet for
å gå til topps eller til bunns så regulerer det systemet så det legger seg
på et passe nivå, sier Carlsson til
Sveriges Radio.
– Når vi tenker på alle barna som ligger og sover i en periode som betyr
mye for livet deres og utviklingen
deres som mennesker, ser vi at vi har
det travelt.

Med andre ord: Den svenske medisinen vil gi bedre
balanse i signalene i hjernen og
erstatte medisin som brukes i dag.
Det kan sammenlignes med symptomlindring, om enn bedre symptomlindring enn det som finnes i dag,
mens den norsk-tyske forskningen
håper å finne en slags kur.

Ikke mirakelkur

Lasse Ødegaard, som engasjerer seg
i forskningen for å finne en behandling mot narkolepsi, har vært i kontakt med Carlsson om det som skjer.
– Da jeg hørte den svenske reportasjen, lurte jeg på om vi egentlig
trenger vårt prosjekt. Men Carlsson
sier at det er nok ikke den mirakelkuren som vi håpet på, forteller
Ødegaard.
– Jeg er ikke fagmann, men min forståelse er at det som svenskene har
forsket frem, er noe som kan hjelpe
ganske mange. Det stabiliserer dopamin, noe som hjelper mange narkolepsipasienter. Men det vi forsker på,
er å tilføre pasientene det stoffet de
mangler, sier han.

Arvid Carlsson har gått videre med
forskningen han fikk Nobelprisen
for, til glede for alle som lider av
narkolepsi. (Foto: Vogler,
Wikimedia Commons)

Milliongave

Foreldregruppen med barn som fikk
narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen,
har startet sin egen forening. Det er
først og fremst en ren formalitet for å
kunne opprette en bankkonto å samle
inn penger til.
– Vi skal ikke gå Søvnforeningen i
næringen og ikke ha noe administrativt apparat, sier han.
Forening for Forskning på
Narkolepsi har fått gaven som skal til
for å komme igang.
Bergesenstiftelsen har gitt en million
kroner.
– Det er veldig kjærkomment. Med
den millionen er prosjektet igang,
sier Ødegaard.

Flere år å vente

Nå er arbeidet i gang for Forening for
Forskning på Narkolepsi, etter en
milliongave fra Bergesenstiftelsen,
forteller Lasse Ødegaard.

Det er lenge igjen før det kan bli
noen medisin:
– Søknaden til Forskningsrådet har
frist 1. oktober. Så må vi samle inn
resten av pengene som trengs. Det
trengs et år til å lage formuleringen
som skal brukes, og først etter det
begynner man å sprute dette oppi
nesen på folk og teste det klinisk,
sier Lasse Ødegaard.
Den svenske medisinen er kommet
litt lenger. Arvid Carlsson håper at
den kan være på markedet om et partre år.
SOMNUS NR 3 - 2015
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tter Pandemrix-vaksinen dukket det opp 67
nye tilfeller av hypersomnier. – Det skulle bare
være fire i året, sier Per Egil Hesla.

Mangedobling
av hypersomnier

Georg Mathisen
tekst og foto

– Har ikke disse også krav på erstatning? spør Hesla. Spesialisten i nevrologi og søvnsykdommer har rapportert om de mange hypersomni-tilfellene til Bivirkningsnemda.
Etter statistikken skulle det nemlig
bare vært fire nye tilfeller i året.
Tallene beviser at vaksinen ikke førte
«bare» til narkolepsi, mener han.

Alvorlig

– Det finnes forskjellige hypersomnier, og dette er veldig alvorlig, sier
Hesla.
Han peker for eksempel på tilbakevendende hypersomni, som varer fra
noen dager til uker.
– Søvnlengde på 16–18 timer i døgnet, kognitive forandringer, hallusinasjoner og forvirring kan medfølge.
Det er veldig alvorlig, mange har falt
ut av arbeidslivet, og det kan føre
med seg overspising, aggressivitet og
hyperseksualitet, forklarer Hesla.
– Det er langvarig, gjerne 10–20 år,
men med god prognose, og noen blir
helt bra.
Også av idiopatisk hypersomni kan
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spontan bedring forekomme.
– Det kan ligne på ME og «insufficient sleep syndrome». Du våkner ikke
av vekkerklokken, du våkner med
hodepine. Søvndrukkenhet, lavt blodtrykk, besvimelse, likfingre, irritabilitet, manglende effektivitet, tap av
energi – fatigue, ramser Hesla opp.

Hav av uvitenhet

– Hypersomni affiserer alle fasetter i
livet vårt, og er helt avgjørende for
livskvaliteten. Søvnforstyrrelser koster samfunnet veldig store summer.
Og dere i Søvnforeningen gjør den
jobben som helsemyndighetene gir
blaffen i, nemlig informasjon, sier
Per Egil Hesla.
– Vi står overfor et hav av uvitenhet,
ikke bare om hypersomni, men om
søvnmedisin generelt. Det er svært
viktig at pasientforeninger kan bruke
sin innflytelse til å påvirke beslutningstagere.

uu

Per Egil Hesla møter alltid
interesserte tilhørere med
mange oppfølgingsspørsmål
– her Tina Norman (fra venstre), Alfhild Lehne og
Erika Birke.

Fra boyband
til søvnseminar
Foreningen for Søvnsykdommer i Oslo har
arrangert seminar for voksne med narkolepsi
og hypersomni. Førstemann til å vekke
forsamlingen var Christian Ingebrigtsen
(bildet). 15 år etter boyband-gjennom
bruddet med A1 spilte og sang han
både «My Way» og egne låter.
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er enn fem av seks som rammes av
narkolepsi, får aldri vite om det, ifølge
nevrolog Geir Dundas Slapø.

diagnose

Narkoleptikere får ikke

Georg Mathisen
tekst og foto

Slapø er spesialist i nevrologi ved
Oslo Nevroklinikk. Den største gruppen han behandler, er Parkinsonpasienter. Men han håndterer også
mange søvnforstyrrelser:
– Parasomnier – det vil si uønsket
mental eller fysisk aktivitet under
søvn. Dyssomnier – det vil si OSAS,
narkolepsi, hypersomni, periodiske
benbevegelser (PLMS) og døgnrytmeforstyrrelser. Og insomnier, forklarer Geir Dundas Slapø.

Livskvalitet

‘’

På søvnforeningsseminar snakket han
spesielt om narkolepsi.
– 20–50 av 100 000 innbyggere lider
av narkolepsi. Det går på tvers av
etnisitet og geografi. Den er cirka
halvparten så vanlig som MS, sier
han. Men det fulle kliniske bildet –
full katapleksi og alle de andre kjennetegnene – ser man bare hos 10–20
prosent av pasientene.
Ekstrem trøtthet; det å sovne under

samtaler, måltider eller seksuell aktivitet; automatisert adferd; mikrosøvn. Det er vanskelig å leve med,
sier legen.
– De som lider av narkolepsi, scorer
på nedsatt livskvalitet på forskjellige
områder i livet. De scorer ganske
sammenfallende med pasienter med
Parkinson eller epilepsi, altså andre
kroniske, nevrologiske sykdommer.

Får ikke diagnose

– Den typiske narkolepsipasienten
oppsøker mange forskjellige leger
over en 15-årsperiode før riktig diagnose stilles. 85 prosent forblir udiagnostisert, sier han.
Slapø forteller at narkolepsi ikke er
arvelig, men at det er genetikk involvert. Mellom fire og ti prosent av
pasientene har narkolepsi i familiehistorien.
– Katapleksi ser vi hos cirka 70 prosent av personene med narkolepsi.
De hardest rammede har det over
100 ganger på en dag. Det kan trigges av både positive og negative
ting: Overraskelser, noe morsomt –
noen ganger bare av tanken på at

man skal gjøre noe eller oppleve noe.

Fleksibel arbeidsdag

Andre symptomer som narkoleptikere rammes oftere av enn gjennomsnittet, er nedsatt libido og impotens,
overvekt, depresjoner og angst.
Nydiagnostiserte opplever streptokokkinfeksjoner fem ganger så ofte
som gjennomsnittet. Slapø forklarer
depresjoner og angst med at narkolepsi er en kronisk sykdom, og det
gir tilleggproblemer å oppdage at du
ikke fungerer som du skal i hverdagen.
– God søvnhygiene, fysisk aktivitet
som gir naturlig søvnighet, dagslyslampe og sunt kosthold uten for mye
sukker, ramser Slapø opp som
behandling.
Og ikke minst: en fleksibel skoleeller arbeidsdag med muligheter for
pauser og søvn.

De som lider av narkolepsi, scorer på nedsatt livsGei Dundas Slapø.
kvalitet på forskjellige områder i livet.
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Geir Dundas Slapø ga gode råd til voksne med narkolepsi – her sammen med arrangør Torunn Gløtta i Søvnforeningen i
Oslo.

Gode soveråd fra ekspertene
Når ekspertene ikke får sove, så
varer det uansett ikke så lenge, de
har egne teknikker for å sovne inn
raskt, skriver Huffington Post.
Side2.no i Norge har omtalt saken.
Her er noen av deres gode råd:

så begynn å telle inn- og utpust fra
begynnelsen igjen. Denne typen
meditasjon sies å kunne senke blodtrykket, hjerterytmen, redusere
angst og få deg til å sove bedre,
ifølge forskere fra Nepal.

Blås bobler: Det høres rart ut,

Lese: Å lese på sengen er ok det

Pusteteknikk: Sitt i en komfortabel posisjon, lukk øynene og
fokuser på pusten din i 3-15 minutter. Når tankene begynner å vandre

Rolig musikk: - Å høre på musikk
eller bølgeskvulp eller regndråper
kan hjelpe deg til å sovne, og til og
med gjøre søvnen din lengre og
dypere, sier forfatter av Sleep for
Success! Everything You Must Know

men det å blåse noen såpebobler
rett før sengetid hjelper deg å
sovne raskere, sier professor i nevrologi ved Johns Hopkins University
School of Medicine, Rachel Marie
E.Salas.Dyp pusting vil hjelpe til
med å roe ned kropp og sinn.

også, sier klinisk psykolog Janet
K.Kennedy, som har base i New
York. Ved å distrahere tankene dine
med en god bok lar du kroppen få
slappe av.

about Sleep but Are Too Tired to
Ask, James Maas.

Trening: - Å trene etter jobb kan
hjelpe til med å sovne inn bedre,
sier søvnspesialist ved South
Seminole Hospital, Orlando RuizRodriguez. En ny sveitsisk studie
foreslår at å bli ferdig med en
intens treningsøkt, en og en halv
time før leggetid kan hjelpe innsovningen ved å redusere nivåene av
stresshormonet kortisol.

Ikke se på klokka: Etter at du
har slukket lyset og lagt deg under
dyna, ikke sjekk hvor mye klokka er.
Selv om du våkner midt på natten,
sier leder for American Academy of
Sleep Medicine, Nathaniel F.Watson.
SOMNUS NR 3 - 2015
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Mobilen som fjernkontroll

En app gjør at mobiltelefonen kan brukes som fjernkontroll til CPAP-en. – Den gjør det enklere å se og eventuelt
endre alle innstillinger, forklarer Henrik Hedlund i Breas
Medical.
Firmaet produserer Z1, den bittelille CPAP-en som
Somnus presenterte og testet i nummer 4 i fjor.
Z1 er også på plass med autoset. – I prinsippet kan du
bruke den som hovedmaskin, sier Erik Asteberg i Meditek,
som leverer CPAP-ene i Norge.
– Men selve tanken er å skape noe som ikke finnes. Jo
flere som bruker dem, jo mer ser vi at det er et behov,
sier Hedlund. – Pasienter som kan tenke seg å investere i
sin egen sykdom, som er interesserte i teknologi, som
arbeider med å forandre hverdagen sin.
Helseforetakene spanderer ikke en Z1. Når de ikke selges
i bulk, blir prisen deretter, innrømmer han.
– Men den er eksklusiv på grunn av at den er så ekstremt
liten, og bortsett fra fuktningen er det ingenting som
skiller den fra en vanlig CPAP.

Små CPAP-er med fjernstyring fra en app på mobilen
eller nettbrettet, presenterer Henrik Hedlund (til venstre)
og Erik Asteberg.

Stand i Namsos

Leder i Trøndelag Fylkeslag, Alf Herold Hansen
hadde en fin dag i slutten av mai på Namsos!
Han snakket med en mengde hyggelige folk og
serverte kaffe og sjokoladekjeks på
Søvnforeningens stand, , på stand i Namsos, her
i samtale med to som synes dette var et strålende tiltak. Alf plasserte seg slik at alle som
skulle til legekontroll måte passere. - Vi traff
folk med forskjellige søvnproblemer. Vi følte at
vi klarte å svare på de spørsmål vi fikk og delte
ut brosjyrer, forteller Alf, som kjørte tilsammen
45 mil for å få opp utstillingen og dele ut brosjyrer.

Skitten pan-dansing
LIMA: Jeg trodde panfløytistene fra Peru stort sett
hadde ikledd seg sine fineste
fjær og reist til Skandinavia
for å spille på gatene.
Kanskje har de det, også.
Dette var umiskjennelig
ferdiginnspilt musikk,
nemlig.
Jeg var på rundreise i SørAmerika. Når man først er
nødt til å reise til Rio en tur,
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kan man jo like godt få med
seg biff i Buenos Aires, regnskog i Manaus og gourmetmat i Lima. Hotellet i Lima
ble valgt fordi det lå i gangavstand fra en kongress som
jeg skulle innom; ikke fordi
det var spesielt kjent eller
moderne eller i besittelse av
noen stab som snakket
annet enn spansk.
Det hotellet derimot var i
besittelse av, var en merkelig

Brukermøte om
CPAP og masker
Aksjonsuken Våken Hverdag i
Trondheim: Alle i
Trøndelagsområdet med
søvnapné bør holde av onsdag kveld 22. oktober fra kl
17-20. Da blir det brukerkveld på hotell Scandic
Lerkendal i Trondheim.
ResMed som har leveransen
til Helse MidtNorge, stiller
med utstyr og masker og
eksperter for å svare på
spørsmål. Det er gratis
adgang, sier Hildegunn Bakke
og Katrine Paulshus, som
kommer fra ResMed.
Programmet for aksjonsuken
«Våken hverdag» er på det
nærmeste klart.
Aksjonsdagene blir onsdag
21. oktober og torsdag 22.
oktober. Tirsdag 20. oktober
blir det lukket arrangement
om kvelden sammen med
fagfolk på St. Olavs hospital.
Samtalekveld. Det skal handle om utredning og behandling av søvnapné ved forskningssykepleier Ann Helen
Nilsen m.fl. fra ØNH-avdelingen. Karoline KraneGartiser og Mette Kvisten
Steinan, doktorgradsstipendi-
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Det er viktig å bruke en mal
og måle fra midt på haken
til øyekroken for å se størrelse på masken, sier produktspesialist hos ResMed,
Hildegunn Bakke.
ater på søvnprosjektet
SLEEP-BP ved Østmarka
sykehus skal snakke om søvn
og bipolar lidelse – søvnapnéfunn. Onsdagen er det
informasjonsstand på kjøpesenteret Trondheim Torg fra
12 til 15. Lisbeth Fjell Leithe
kommer fra Bodø og har mye
kompetanse på idiopatisk
hypersomni. Om kvelden er
det brukermøte for folk med
søvnapné. Torsdag er det tilsvarende informasjonsstand
på City Syd fra 12 til 15.

arkitektur. En slik som g jorde at alle rom
hadde minst én side med åpne vinduer
som vendte ut mot en bakgård konstruert slik at all støy beveget seg oppover i
etasjene. Dermed skjønte jeg fort at jeg
kom til å bruke de støydempende hodetelefonene.
Det jeg ikke skjønte, var hvor lei det går
an å bli av soundtracket til «Dirty
Dancing» i panfløyteversjon.
Jeg vet lite om panfløyter. Jeg har alltid
lurt på hvorfor statuen i Panparken på
Gjøvik (som til daglig bare omtales som
«Gessællparken» – og den vestopplandske
bruken av «gesell» er ikke særlig flatterende) spiller blokkfløyte eller blikkfløy-

Kort

Mannsnavn

Fred
Kjapp

Hvilested
Drikk
Nasjonalistbevegelse
Soverommet

Arte

Bakerste
Lengde

KRYZZZORD
Kryssordløsningen i forrige nummer var SOVE.
Send inn løsningsordet til
sovnforeningen@gmail.com
og vinneren får fem FLAX-lodd i posten.

te, og ikke panfløyte. Men bortsett fra
det hører jeg ikke umiddelbart forskjell
på en andeansk siku og en rumensk nai.
Jeg kunne ikke navnene, engang, før jeg
slo dem opp.

Sove klarte jeg likevel, til en viss grad.
Men hva så med «Dirty Dancing»?
Jo, da jeg sto opp neste morgen, smelte
de faktisk på originalen, kjemisk fri for
panfløyter.

Etter en hel dag med «The Time of My
Life» tok jeg kvelden med CPAP og støydempende hodetelefoner. Har du prøvd å
sove en hel natt med begge deler? Det er
ikke lett. Mange sliter med masker som
lekker, vrir seg eller sitter for tett.
Hodetelefoner utenpå, da blir det vanskelig. Med mindre du har morsomme piercinger som de kan låses fast i, selvsagt. Så
nå er jeg på jakt. Jeg må få festet borrelåser på CPAP-masken og på hodetelefonene, slik at de sitter sammen.

Etter frokost var det på'n ig jen. Nå med
panfløyteutgaven av de kjente peruanske folkevisene «Sailing» og «Fernando».
Jeg gleder meg til å komme hjem til vinterveden. For hver kubbe jeg kløyver heretter, kommer jeg til å ønske at det hadde
vært et rør fra en panfløyte. I F-dur.
Akkurat som «The Time of My Life».

Reisefanten: Georg Mathisen
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Stockholm må søvnapnépasientene
betale leie for å kunne ha CPAP.
Apnéföreningen slåss for likebehandling.

CPAP-betaling
Svenskene kjemper mot

Georg Mathisen
tekst og foto

«Det er ikke snorkingen som er verst.
Det er stillheten.»
Det står i epostsignaturen til Gert
Grundström. Han leder
Apnéföreningen i Stockholm.
Sverige har ingen landsdekkende
søvnforening, men egne apnéforeninger i Stockholm, Göteborg og
Malmö.

Lokale forskjeller

Heller ikke det offentlige helsevesenet er landsdekkende så lenge det er
snakk om søvnapné, ifølge
Grundström. I Stockholm må pasientene betale for å få CPAP.
– Det er forskjellige oppfatninger i
forskjellige landsting. Søvnapné er
en sykdom og skal behandles som en
sykdom, men andre sykdommer har
helt andre økonomiske vilkår, sier
han. Landstingene tilsvarer omtrent
de norske fylkeskommunene, og har
blant annet ansvar for helsetjenestene. Grundström trekker parallellen

‘’

mellom en CPAP og en rullestol.
Hvordan ville reaksjonene blitt om
du måtte betale for å leie en rullestol?

Dilemma

Bittskinner – apnéskinner – er mer
eller mindre gratis i Sverige. Det gir
foreningen et dilemma, innrømmer
han: Når den skal arbeide for at
CPAP-brukerne skal få bedre vilkår –
skal de da gjøre det på bekostning av
dem som bruker skinner?
Mens pasientene i Stockholm må
betale for CPAP, får pasientene i
Göteborg den gratis.
– Forskjellen er økonomi og en viss
mengde kynisme. Jeg er helt sikker
på at det kommer til å bli en forandring, sier Grundström.
Han ser også at behovene er forskjellige og at noen trenger å bytte maske
oftere enn andre. Kanskje er det riktig å stå på mest for dem som må
bytte oftest.

Sentral forening?

Lederen i Stockholm skulle gjerne
sett en landsdekkende apnéforening i
Sverige.

– Samtidig har ikke de tre foreningene som finnes, interesse av å drive
de samme spørsmålene. I Västra
Götaland (Göteborg og områdene
rundt), der CPAP er gratis, er foreningen mer opptatt av spørsmålet
om raskere behandling, forteller han.
Apnéföreningen i Stockholm har
nærmere 1000 medlemmer, og
mellom 80 og 100 på medlemsmøtene. – Vi håper å få i gang en riksforening så vi kan bli hørt høyere
opp, sier Gert Grundström.

Telemedisin

Et tema som samler, er telemedisin.
Gert Grundström er opptatt av å ta i
bruk teknologien som finnes. Ikke
minst for å kunne lese av CPAP-en
og følge opp behandlingen uten at du
nødvendigvis trenger å møte opp på
søvnklinikken.
Det vil spare helsevesenet for penger.
Likevel mener han pengene er problemet. Foreløpig er det nemlig ikke
satt noen pris på hva søvnklinikken
får for jobben. Så lenge klinikken
ikke får penger for å gjøre den, blir
den naturlig nok ikke prioritert, heller.

Vi håper å få i gang en riksforening så vi kan
bli hørt høyere opp.
Gert Grundström
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Gert Grundström og Apnéföreningen i Stockholm er opptatt av å synes. Her plasserer William Dahlheim mikrofonen
på ham for å gjøre opptak til film på Almedalsveckan – møteplassen som hver sommer samler de svenske politikerne.

Våkne yrkessjåfører

Trafikksikkerhet er et annet viktig
felt for Apnéföreningen. «Sov gott
om natten – bli pigg bakom ratten», er slagordet.
– Vi hadde et prosjekt sammen
med et transportfirma for å screene
ansatte. Yrkessjåfører er redde for
å miste førerkortet, men likevel var
det 80 av dem som lot seg screene.
Det viste seg at 14 prosent led av
søvnapné og andre søvnvansker.
Nå har nesten alle latt seg screene,
og firmaet vil lage en slags sertifisering for yrkessjåfører. De ser det
som et konkurransefortrinn, forteller Grundström.

Suksess med søvndyssende barnebok

En svensk søvndyssende
barnebok topper bestselgerlistene. I 2011 publiserte Carl-Johan Forssen
Ehrlin sin barnebok
«Kaninen som så gärna
ville somna», en bok som
skal dysse barna i søvn.
Nylig ble boka sluppet på engelsk, og
nå topper den engelske utgaven
Amazon.
Den psykologiutdannede forfatteren
benytter psykologiske forsterknings-

teknikker for å hjelpe barna
slappe av, fokusere og til slutt
sovne. Trikset er at boka skal
leses på en spesiell måte.
Foreldre blir bedt om å gjespe
ofte, framheve enkelte ord som
sove og søvn, og lese dem med
en langsom og rolig stemme.
«Ved hjelp av psykologiske teknikker
og den spesielle måten boka er strukturert på, sovner barna godt, ofte før
historien er over», skriver Erhlin på
sine nettsider.
SOMNUS NR 3 - 2015
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LOKALLAG

E
Aktive
i Nordland

n pizza med likesinnede? Det er mulig i Nordland. Bodø og
omegn har kommet igang med både lokal søvnforening
og aktiv ungdomsgruppe.

Ungdommer med søvnforstyrrelser i Bodø-området satser
på uformelle treffkvelder.

Georg Mathisen
tekst og foto

– Vi må bare starte litt i det små, sier
Lisbeth Fjell Leithe. Hun har dratt
igang Søvnforeningen i Bodø og
omegn.
– Det er ikke sikkert det kommer
noen i det hele tatt, advarte Leithe før
første samling. Men så viste det seg
at plassene på møterommet på
lærings- og mestringssenteret på
Nordlandssykehuset ble godt fylt
opp.
Og ikke bare med de aktive i arbeidsgruppen og de ivrigste på ungdommenes egen Facebook-gruppe, men
også andre som hadde hørt om møtet
og var nysgjerrige.

Uformell prat

Bodø-foreningen satser på samlinger
med jevne mellomrom, med en blanding av formelt program og muligheten til å ta en prat.
– Vi sier at vi er her mellom 18 og
21. Da er vi åpne for alle som enten
har søvnrelaterte sykdommer, er
pårørende eller er interesserte, forteller Leithe.
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På første møte i Bodø kunne både
unge og eldre utveksle erfaringer.
Marcus Krogstad, psykolog på rehabiliteringsenheten for voksne, er det
profesjonelle innslaget i arbeidsutvalget.
– Det er mange som kommer inn til
meg i rehabiliteringssystemet som
har søvnforstyrrelser i tillegg til
annet, forteller han.

Usikre

Møtet viste først og fremst at mange
går rundt med manglende informasjon og kunnskap om sine egne
sykdommer, og med usikkerhet rundt
alt fra behandling til økonomi, skole
og arbeidsliv.
– Kanskje vi burde hatt noen fra Nav
her på neste møte, og noen som har
levd lenge med narkolepsi og kan
fortelle mer? Det er tross alt hverdagene som er flest, konstaterer Lisbeth
Fjell Leithe.
Selv engasjerer hun seg fordi datteren Konstanse (16) lider av idiopatisk
hypersomni og forsinket søvnfasesyndrom.
Det er vanskelig i en virkelighet der
man får prikker for å komme senere
på skolen, konstaterer 16-åringen.

Skeptisk til medisin

En 14-åring som fikk narkolepsi etter
Pandemrix-vaksinen, forteller en
historie om de små tingene som blir
unødig vanskelige:
– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte ta
medisin klokken sju hver morgen.
Da måtte jeg vekkes. Så kunne jeg
sove igjen til jeg skulle opp 7.30, forteller hun.
Bare en så enkel ting som å få vite at
hun kunne vente en halvtime med
den medisinen, hjalp mye i hverdagen.
– Samtidig er jeg skeptisk til å ta
Modiodal. Det står at barn under 18
år ikke skal ta det, sier 14-åringen.
Flere har erfaringer med medisiner
som ikke klaffer:
– Jeg måtte prøve ADHD-medisin.
Da fikk jeg hodepine, ble kvalm og
orket ikke mat, forteller Konstanse
Leithe.

5. november

Den neste åpne samtalekvelden blir
5. november, i Bodø.
Og ungdomsgruppen satser på samlinger med aktiviteter som bowling
og pizza, filmkvelder med pauser
underveis, turer og spill.

Konstanse Leithe, Lisbeth Fjell Leithe og Marcus Krogstad er arbeidsutvalg for Søvnforeningen i Bodø
og omegn.

Førerkortendringer
fra nyttår
Nye førerkortregler kommer ikke før fra nyttår.
Fremdeles vil ikke myndighetene si noe om hva
reglene inneholder.
I Somnus nummer 2
bekreftet avdelingsdirektør
Bente Moe i
Helsedirektoratet at forslaget om å ta førerkortet fra
de aller fleste med alvorlig
søvnapné og narkolepsi,

ikke kom til å bli gjennomført. De nye reglene skulle
egentlig trådt i kraft fra 1.
september, men det er
utsatt til nyttår.
– Det gjøres endringer
basert på EU-direktivet,
innspill i høringsrunden og
ny dialog med fagmiljøene.
Jeg kan ikke gå ut med de
konkrete endringene nå,
sier Moe.

Søvnmønster
fra genene

Hvorfor klarer noen seg med fire timer søvn,
mens andre må ha åtte? Forskere mener det
finnes en mutasjon i genet DEC2 som innvirker på døgnrytmen, og gjør at noen av oss
tåler mindre søvn enn andre, skriver
Aftenposten.
I en større studie oppdaget forskere to
unaturlige prøver som viste seg å tilhøre en
mor og en datter. Begge sov lite om natten,
og var allikevel fulle av energi når de våknet.
Mutasjonen gjør at hjernen og kroppene
deres restituerer fortere enn andre.
SOMNUS NR 3 - 2015
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Spørsmål fra

Vaksiner og
søvnsykdommer?

To spørsmål fra Facebookgruppen:
Spørsmål 1: Fikk en mail om at min
journal ligger på helsenorge.no. Så
jeg logget inn for å titte. Her ligger
også oversikt over alle vaksiner jeg
har fått, så jeg tittet litt på de vaksinene jeg fikk nærmest det tidspunktet hvor mine søvnproblemer startet.
Fikk vaksine mot Poliomyelitt siste
gang i 1997 hvor jeg da var 15 år
gammel og det var da alt startet så
smått. Kan vaksine mot Polio ha
noen sammenheng med Idiopatisk
hypersomni eller lignende? Når
andre vaksiner forårsaker søvnproblemer så er det vel ikke umulig?
Spørsmål 2: Jeg fikk poliovaksine
som 15-åring og, og søvnproblemene startet i denne tida omtrent.
Men jeg leste at hypersomni vanligvis begynner å være synlig i
ungdomsalderen, så jeg ikke tror
det har noe sammenheng. Men...
kanskje? Vi vet jo ikke hvorfor og

Støtte til ny utdannelse

På en av Søvnforeningens
Facebookgrupper, dukket det opp et
spørsmål om støtte til utdannelse når
sykdommen krever en helt annen
jobb enn man hadde før.

Her er svaret fra NAV-juristen:
Hvis du er syk, men har restarbeidsevne, så skal du utnytte denne.
Utfordringen mange møter er at de
har ett yrke og en utdanning, som de
ikke lenger kan bruke. Kan NAV
dekke såkalt omskolering – en ny
utdanning?

Hovedregelen er at man må søke
Lånekassen om studielån og stipend
for å klare seg under utdanning. I tillegg finnes det endel stipend og legat
man kan søke på som ung under
utdanning. Disse kan finnes på
ung.no. Men hvis du er syk, så finnes
det muligheter for hjelp fra NAV.

AMO kurs og ordinær utdanning –
Forskrift om arbeidsrettede tiltak:
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hvordan sykdommen utvikler seg.
Det er for mye dritt i mat, kosmetikk, legemidler osv så kanskje årsaken finnes en dag.

Spesialist Per Egil
Hesla svarer:
Dette er et svært aktuelt spørsmål, spesielt
etter skandalen med
Pandemrixvaksinen som i noen tilfeller førte til sykdommen narkolepsi i Norge. De fleste mener at det her
er adekvat dokumentasjon for at
vaksinen utløste en immun reaksjon
som ødela spesielle nevroner i hjernen og skapte mangel på den nevrobiologiske nervetransmittor som
heter hypokretin og som var svært
viktig for kontroll av søvn og våkenhet hos friske mennesker.

NAV arrangerer såkalte
Arbeidsmarkedskurs (AMO). Disse
er kortvarig og skal gjøre deg i stand
til å komme ut i arbeidsmarkedet. Du
kan også få hjelp til kvalifisering
innen det ordinære utdanningssystemet. AMO-kursene varer stort sett i
inntil ti måneder og du kan få ytelser
i denne perioden. Under utdanning
innen det ordinære utdanningssystemet er tiden du kan motta stønad
begrenset til 3 år. I særlige situasjoner kan denne tidsgrensen utvides.

Bistand til ordinær utdanning gis
stort sett ikke før du har fylt 26 år.
Det gjøres likevel unntak hvis du på
grunn av sykdom, skade eller lyte er i
en utdanningssituasjon som avviker
vesentlig fra det som gjelder annen
ungdom. Fyller du vilkårene, så fortsetter du å motta dagpenger eller
arbeidsavklaringspenger mens du er
under utdanning eller opplæring.
Mottar du ikke stønad ved søknads-

Det er vanskelig å dokumentere at
en vaksine har forårsaket nevrologisk skade eller er årsak til varig
sykdom. Diagnosen må som regel
bli en utelukkelsesdiagnose. Det kan
være andre årsaker - infeksjon,
metabolsk syndrom eller andre medfødte sykdommer som først blir
kjent etter at vedkommende har blitt
vaksinert.

Svaret er at vi ofte mistenker at sykdom kan opptre i kjølvannet av
vaksine, men at det hittil har vært
svært vanskelig å bevise dette. Det
var også først tilfellet med
Pandemrixvaksinen og narkolepsi.
Etter pandemrixvaksinen har det i
tillegg dukket opp en overhyppighet
av andre sykdommer som Kleine
Levine syndrom og ideopatisk
hypersomni. Det er nå iverksatt
undersøkelser om også disse sykdommene kan være trigget av
immunrespons som følge av den
samme vaksinen.

tidspunktet, så kan du søke om å få
dette. Ditt lokalkontor skal kunne
bistå deg med søknaden.

Stønader:
I tillegg til bistand, så finnes det noen
flere muligheter. Det er viktig å
merke seg at noen ytelser kan medføre reduksjon i andre ytelser.

Er du aleneforsørger kan du få utdanningsstønad og overgangsstønad som
skal bistå med livsopphold. I tillegg
kan NAV bistå med hjelp til mer konkrete utgifter og tiltak:
■ Hvis du har ekstra behov, for
eksempel lese- og skrivevansker, så
kan NAV gi noe bistand til innkjøp
av PC eller nettbrett for å gjøre skolearbeid.
■ Ved behov for tilrettelegging og
hjelpemidler for å gjennomføre
utdanningen, så kan NAV
Hjelpemidler kanskje bistå.
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ine Mikalsen-Høiback (46) i Porsgrunn lever med både egne
helseutfordringer – og sine barns. I tillegg har hun frivillig valgt seg
Pippi Langstrømpe som rollemodell

– Å være uthvilt,
hva er det?
Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Allerede i løpet av få setninger
kommer Line inn på Pippi
Langstrømpe. Hun snakker om henne
som en nær venninne:
– Å gå løs på ting, selv om du ikke
har prøvd dem før, og se at du faktisk
får det til – det er Pippis varemerke.
Den innstillinga har jeg rappa, og
uten den hadde jeg ikke greid meg,
sier Line Mikalsen-Høiback (46).
Uten tvil er den sterke jenta med de
røde flettene med på å gjøre en
krevende hverdag lettere for Line.
Og å gjøre Line sterk.
Line, som er varamedlem til styret i
Søvnforeningen, og fylkeskontakt for
Telemark, er en blid, raus og åpen
dame som byr på seg og sitt fra første
stund.
Hun hadde diagnosen narkolepsi før
hun fikk barn, men tilstanden ble
ytterligere forverret etter svineinfluensavaksinasjonen.
– Over natta blei jeg dårligere.
Plagene jeg allerede hadde forsterka
seg. Noe annet er at jeg ble fratatt
førerkortet i 15 måneder. Det var
kjempetøft for en som har to egne
barn og en stesønn i huset, og en

‘’

mann som er mye og lenge på reise,
sier Line.
Nå kjører hun heldigvis bil igjen.

Nytt bord på null
komma niks

Line tar imot i hjemmet sitt litt utenfor Porsgrunn sentrum, i landlige
omgivelser med utsikt til jorder og
skog.
– Dette er ikke noe hvilehjem, åpner
hun friskt med, og ler av hvor hektisk
det av og til kan være. Nei vel, ikke
noe hvilehjem, men et trivelig hus
som har vært i mannens familie i
generasjoner. Og som er bygget på
og ombygd, pluss at hun selv stadig
fikser og ordner.
Under trappa til annen etasje, for
eksempel, var det lenge helt åpent.
Inntil Pippis valgspråk gjaldt:
– Jeg hadde jo aldri laget skap og
skapdører under ei trapp før – derfor
gjorde jeg det! Sammen med min
mann, det skal sies.
Likeledes trengte familien et nytt
salongbord i stua. Line hadde sett en
stilig modell i en møbelkatalog, laget
av drivved.
– Flott, men for dyrt for oss, opplyser
den fingernemme. Alias Pippi på ny.
For et firkantet salongbord skulle hun
da jammen klare å lage selv? Hun

fant passende plank, snekret og sto
på, og om bordet ikke er like fagmessig utført som det i katalogen, er det
mer enn godt for henne og familien.
– Hadde du ikke snekret før?
– Aldri, svarer nesten-Pippi.

Broderer Nordlandsbunad

Som Line sliter i det daglige med
sine søvnsykdommer, krever også
barna ekstra oppfølging. Gutten på
åtte er nylig utredet for ADHD, og
datteren på seks er født med ganespalte. Hun har allerede hatt mange
sykehusopphold og legebesøk, og
flere skal det bli.
– Men for hver behandling hos spalteteamet går det fremover, og det må
man jo glede seg over, mener
mamma Line.
Hun legger også til at når nå jenta
engang er født med ganespalte, og
har en tydelig diagnose, ligger et gitt
løp foran henne.
– Vi andre med mer diffuse tilstander
vet at mye er kronisk, at det blir ikke
bedre. Kanskje snarere verre? Dette
tynger mentalt, og gir mange ulemper
i det daglige. Å være uthvilt, for
eksempel. Hva er det? Vil jeg noen
gang føle meg uthvilt?
Narkolepsien er hard å leve med.
Den gir ofte ekstrem søvntrang på

Å være uthvilt, for eksempel. Hva er det? Vil jeg
Line Mikalsen Høiback.
noen gang føle meg uthvilt?
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– Folk må få være seg selv. Ikke bare være lidelsen! Jeg presenterer meg ikke som Line-som-har-narkolepsi, sier Line.
dagtid – som hun litt fleipete tar på
sin måte:
– Jeg prater for å holde meg våken!
Som om ikke det er nok, har hun
også katapleksi. Denne tilstanden
fører til at kroppen mister all muskelspenning, og gjør henne ute av stand
til å kommunisere, eller bevege seg
etter at hun har falt sammen.
I tillegg har hun søvnparalyse, som
oppstår når hjernen våkner fra en
REM-tilstand, mens kroppen er som
lammet. Hun kan være lys våken,
men ute av stand til å røre seg.
Hallusinasjoner kan også oppleves,
hun føler hun til tider befinner seg i
en helt annen verden, at monstre tar
på henne – før hun igjen er tilbake i

virkeligheten. Og da behøver det ikke
gå så lang tid før hun er klar for et
nytt Pippi-prosjekt. Brodering, kanskje?
– Jeg er født nordlending. Familien
på både mor– og farssiden er oppvokst i Mo i Rana og på
Helgelandskysten. Derfor
Nordlandsbunad. Og jeg hadde vel
aldri brodert før! Men min farmor var
utrolig flink med håndarbeid. Kunne
hun, kan jeg!

Mannen jobber i India

Ektemannen Svein har et yrke innen
oljeindustrien, som betyr at han kommer hjem etter arbeidstid – eller er i
en annen verdensdel.

– Mannen min jobber i Aker Floating
Production, som drifter en oljeplattform i India. Dette medfører reising
to-tre ganger årlig, opptil tre uker om
gangen til Kakinada, syd i India. De
har også kontorer i Porsgrunn og på
Fornebu, så han er to dager i Oslo
hver uke.
Line kaller sin mann fantastisk, intet
mindre:
Line var 38 og 40 år gammel da hun
ble mor.
– Vi møttes og fikk barn veldig fort.
Gutten kom før vi giftet oss.
Barna kom sent i livet, og de var veldig velkomne! Vi valgte ikke bort
barn selv om jeg hadde narkolepsi,
selv om det var utfordringer i forbin-

Line har aldri
brodert før, men
gyver løs på nordlands-bunaden sin.
Hun har aldri
snekret før heller,
men det er ikke
grunn god nok til å
la være å lage hyller
og bord.
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andre i salen, som kunne bli nervøse
og redde hvis jeg får et katapleksianfall, og tilsynelatende dør. Sånn sett
går jeg glipp av mye. Men sånn er
det bare, forklarer hun. Fulgt av et
godt smil.

Besøkstjenesten i Røde Kors

Før kunne Line i Porsgruunn bare rett og vrang. Men med Pippis motto
gøyv hun løs på sokker, hæl og greier. Nå har hun spesialisert seg på kjøkkenkluter i flere farger og mønstre.
delse med min sykdom. Sykehuset
planla keisersnitt, basert på min katalepsi, fordi jeg ikke skulle bruke all
energi på fødsel, men på barnet når
det kom ut.
Hun legger ikke skjul på at det er
slitsomt å være så mye alene med to
egne barn og Sveins sønn, selv om de
sett under ett er greie unger.
– Jeg skulle gjerne hatt litt avlastning! For ikke å snakke om hvis
Svein og jeg kunne gått på kino sammen en gang – det hadde vært et
eventyr!

Foto og strikketøy

Kreative Line i Porsgrunn er på
mange måter imponerende, i og med
at hun gjør så mye lystbetont, selv
om helsa er problematisk for henne.
Hun har en indre drivkraft som gir
henne overskudd og energi, og en
sterk vilje til å bestemme seg for når
vil hun gjøre noe hyggelig. Ja, gå for
noe som løfter henne:
– Jeg er glad i å fotografere, og holder på med det så ofte jeg kan. Og
strikking, det var også noe jeg på sett
og vis lærte av Pippi. For jeg kunne
bare rett og vrang. Mer avansert
strikking hadde jeg ikke taket på. Så
gøyv jeg løs på det også, lærte meg å
strikke sokker, hæl og greier, og har
spesialisert meg på kjøkkenkluter i
flere farger og mønstre. Jeg har et lite
lager liggende, som jeg gir bort.
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Vær deg selv, ikke lidelsen!

Om Line av prinsipp gjerne vil være
på plussida, har hun sine vanskelige
dager innimellom. Da kan hun kjefte,
være hissig og ha kort lunte. Hun
prøver også ikke å stresse, det gjør
henne ikke godt. Men om det skulle
komme noen irriterte utbrudd er det
en ydmyk Line som like etter ber om
unnskyldning hvis hun skjønner hun
har vært urettferdig.
Tidligere jobbet hun i butikk. Line
har også vært i en markedsavdeling
der hun underviste i salg, og hun
kjørte rundt i Telemark og jobbet
med bedrifter.
Selv om hun har det utadvendte vesenet som egner seg i salg og kundepleie, ble sykmeldingene etter hvert
mange. En sliten kropp egnet seg
ikke i arbeidslivet lenger.
Nå er hun uføretrygdet. Og én ting er
hun opptatt av:
– Folk må få være seg selv. Ikke bare
være lidelsen! Jeg presenterer meg
ikke som Line-som-har-narkolepsi.
Senere i samtalen kan jeg kanskje si
at jeg har sykdommer som gjør at jeg
kan falle sammen, gå i bakken, sikle,
sovne, alt det der. Men jeg er og blir
Line!
Apropos det siste: hun har et ærlig
hjertesukk også:
– Disse søvngreiene gjør at jeg må
velge bort mange ting. Som teater,
for eksempel. Jeg vil ikke plage

Line tar toppene med medisin. Det
fjerner ikke problemene, men gjør
noe med dem der og da. Hun vet at
det å være deprimert også kan være
en del av sykdommen.
Likevel har smilet og et blidt ansikt
overtaket når Somnus snakker med
henne om hennes helseproblemer.
– Klart det ikke er greit med høyt
blodtrykk, medisin som gjør at jeg
legger på meg og gir meg en kropp
som ikke oppfører seg som jeg vil.
Eller at jeg aldri har gode, sammenhengende netter. Kort sagt, lite søvn
og mange kilo...hva kom først, forresten, høna eller egget?
Men selv om jeg vet hva jeg drasser
på av sykdom føler jeg meg tryggere
med årene. Og jeg har som mål å
sette meg selv sist, ungene først.
Svein langt fremme også, selvfølgelig, understreker Line, som jammen
meg er aktiv i Porsgrunn Røde Kors
også, som leder for omsorgsaktivtetene i Besøkstjenesten.
Tidligere var hun Hjelpekorpset, noe
hun fremdeles er godkjent for, og kan
delta i, ved behov. Hun har vært med
i ti år, men litt til og fra grunnet barn
og sykdom. Nå dreier mye av fritiden
hennes seg om ensomme, flyktninger,
barn og førstehjelp.
– Jeg er heldig som har mange flotte
frivillige som spiller på lag, og som
ikke er redde for å ta i et tak, roser
Line, og har mer på hjertet:
– Det er selvsagt lov å ha en dårlig
dag – det vet jeg alt om selv. Men da
er det én eneste ting som gjelder,
nemlig at de rundt meg gir meg
beskjed hvis de er forhindret fra å
gjøre det de skulle.
Jeg vil overhodet ikke skuffe eldre,
barn eller andre, og risikere at de
venter forgjeves på en besøksvenn,
sier Line Mikalsen-Høiback.

Akkurat det er noe hun faktisk mener
helt selv – hun har det ikke fra Pippi
Langstrømpe!

Fire av fem får ikke erstatning

Så langt har bare hver femte
som krever erstatning etter
Pandemrix-vaksinen, fått
medhold.

sannsynlige årsaker til plagene, sier
Castberg til Somnus.

Taper ikke nok

Georg Mathisen
tekst

78 barn og ungdommer og 30 voksne
har fått til sammen 198 millioner
kroner. Det er resultatet så langt av
søknadene om erstatning etter skader
og sykdom som følge av Pandemrixvaksinen mot svineinfluensa.
537 av de 632 sakene som er kommet
inn, er ferdig behandlet. – Vi har gitt
medhold i 108 saker, avslag i 394
saker, 35 saker er henlagt eller avvist,
og 95 saker er fortsatt under arbeid,
forteller kommunikasjonsdirektør
Øydis Ulrikke Castberg i Norsk
pasientskadeerstatning.
Tre av fire saker som er behandlet så
langt, har altså endt med avslag. Det
skyldes at NPE mener at det kan være

De fleste som har fått narkolepsi,
har fått det av andre grunner enn
Pandemrix, ifølge Norsk pasientskadeerstatning.
noe annet enn vaksinen som har forårsaket sykdommen.
– For å ha rett til erstatning etter
vaksineringen må det ikke finnes
andre, mer sannsynlige årsaker til skaden eller sykdommen. Vi gjør en individuell og grundig vurdering i hver
enkelt sak. I sakene der vi har gitt
avslag, mener vi at det er andre, mer

I de 35 sakene som er henlagt eller
avvist, er det stort sett snakk om at det
økonomiske tapet ikke er stort nok.
Den som skal få erstatning, må enten
lide et økonomisk tap på over 5000
kroner eller ha et varig men som innebærer mer enn 15 prosent uførhet.
– Forskning viser at det er en økt forekomst av narkolepsi hos barn og unge
som har fått Pandemrix-vaksinen.
Denne økte forekomsten er ikke like
tydelig hos den voksne befolkningen,
men også blant voksne er det noen
som har fått erstatning fordi de har fått
narkolepsi etter vaksineringen. Vi gjør
en grundig og individuell vurdering i
hver enkelt sak, og vilkårene som må
oppfylles for å få erstatning, er like
både for barn og voksne, forklarer
Øydis Ulrikke Castberg.
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Kampanje!

Foreningens nye PC består av en
laptop som vi tar med i møter og
kobler til prosjektor. I tillegg har
vi en dockingstasjon, en slags stikkontakt for laptop’en, slik at kasserer kan bruke den store skjermen
og et vanlig tastatur med tall når
hun jobber med regnskapet.

Økonomi:

fra styret:

Regnskap pr 31. juli 2015, er på
merket. Faktura på PC med oppsett
av programmer, kopiering av database, dockingstasjon og stor skjerm
kommer senere. Ingen bevegelser på
konto siden siste styremøte. 70.000
kr er utbetalt til Oslo Fylkeslag for
narkolepsiseminaret i juni. De siste
5000 kr avventer til regnskap foreligger. 3000 av disse kr var porto for
invitasjonen. Regnskap kommer
snart fra Oslo.
Alle formelle overdragelser med ny
kasserer er i orden Bankkort er ordnet for å slippe å legge ut for felleskostnader som påløper.
Rutiner for regnskap er
drøftet. Attestasjon av
to personer på alle
bilag er nødvendig.
Leder og kasserer
møtes jevnlig for å
attestere bilag. Den
som har iverksatt kostnaden skal også signere
bilaget. Kostnader over
2000 kroner bør baseres på styrevedtak.

Momsrefusjon,

frist 1. september er i
orden og sendt. Det kan
foregå på to måter.
Man kan dokumentere
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alle bilag med moms, eller lightvarianten, der man ser på de store tallene. Da får man ikke full refusjon
av moms, men nesten det samme. I
år sender styret inn den detaljerte
momsrefusjonen fordi regnskapet er
satt opp slik. Styret lager et årshjul
med frister for moms, for BufDir og
Extrastiftelsen, og fristene til
Somnus og andre frister som styret
må passe på. Tilskuddet er varslet
strammet inn fra BufDir. Fristen er
15. september.

Medlemslister: Alle medlemsadresser er nå gjennomgått og manglende 0 foran adresser i Oslo er satt
inn. Avsjekking mot betalingslistene
er foretatt, men må sjekkes ytterligere. Arbeidet med å ringe rundt for
å få mest mulig epostadresser inn i
systemet, kan trolig utføres på kontoret av arbeidshjelpen der. Det må
gjennomføres en manuell kontroll av
alle medlemmer, slik at vi er trygge
på at databasen er helt korrekt når
den nå tas i bruk. Det er sendt ut
testmail til alle med mailadresse, ca
160, og det fungerte kjempeflott.

Henvendelser til styret

Representanter til brukerutvalg i
NAV hjelpemidler. Torunn melder
seg til tjeneste.
BufDir-tilskudd frist 15/9: Torunn og
Marit ordner denne
ResMed-seminar i Sandefjord 14. og
15. september. Marit drar dit og dekker for Somnus
To studier v/ St. Olav i Trondheim:
Søvnighet hos Parkinsonpasienter og
Sammenheng mellom vanskelig
barndom og søvnproblemer. Krister
er kontaktperson. Han er også kontaktperson for Extra-prosjektet m/
Gunnar Morken som leder.
Autismeforeningen feirer 50 år 1.
september. Foreningen sender en
liten oppmerksomhet.
Konferanse om samhandlingsreformen 24. september. Torunn deltar.
Østlandske Lærerstevne i Oslo 30.
og 31. oktober. Vi har stand sammen
med Epilepsiforbundet. Mette, Inger-

Knut Olav Knudsen har nettopp
koblet opp nestleder Krister Olsen
i Trondheim på Skype på foreningens nye PC. Fra styremøtet 26.
august.
Johanne og Marit tar vakter på stand,
men vi trenger flere.
Egenandeler på blå resept – brev fra
mars. Hente opp innspillet fra Oslo.
Bærum Sykehus ber om tidsskrifter
fra oss, det ordnes.
Aktivitetsliste fra NevSom, mange
autismemøter. Listen legges på nett
og i bladet.
ØNH-fagseminar i Oslo 16. og 17.
oktober. Marit holder foredrag der.
Kurs for ungdom 19. og 20. september. Bruk av smarttelefon for å mestre hverdagen. Marit dekker for
Somnus.

Aksjon Våken hverdag 2015:
Søvnapnédager i Trondheim

Tirsdag 20. oktober, onsdag 21. oktober og torsdag 22. oktober.
Foreløpig program: Tirsdag:
Styremøte på hotellet for å gå
gjennom alle detaljer. Samtalekveld
der både fagfolk fra St. Olav og
NTNU vil være med. Onsdag: Stand
på Trondheim torg kl 12-15. De har
bord og stoler. Brukermøte om kvelden i samarbeide med ResMed.
Holdes på hotellet. Torsdag: Stand
City Syd, detaljer avklares.
Styremøte, strategimøte, felles
middag på hotellet.

Eventuelt

Likepersonutvalget: Årets likepersonseminar er
avlyst pga sykdom i utvalget som skal arrangere
det. Reglene for likepersonarbeid er skjerpet og
Marit og Torunn går gjennom forslagene til rapportering i forbindelse med BufDir-søknaden der alt
må dokumenteres.
Bodø Lokallag: Lisbeth Fjell Lethe leder interimsstyret som består av henne, en psykolog ved sykehuset og en ung mann. De hadde en fin åpen samtalekveld 3. september. De har fått oversendt 5000
kr til oppstart og første møte. De har også skaffet
en ungdomskontakt for narkolepsi. Styret er veldig
fornøyd med aktiviteten.
Kommunikasjonsstrategi for foreningen: Krister
har begynt arbeidet med denne strategien og vil
levere et forslag i god tid før Trondheimmøtet slik
at styret kan drøfte denne grundig.

Ungdomsleir 2017: Mette har levert et notat om en
mulig ungdomsleir i juni 2017 på Klokkarstua i
Hurum. Styret ga klarsignal til videre planlegging
og søknader om midler. Mette holder tett kontakt
med styret om planene.

Oppfølging av strategiseminar i april:

Særskilt ansvar pr landsdel i hovedstyret.
Krister Olsen: Trøndelag og de tre nordligste
fylkene.
Knut Olav Knudsen: Agderfylkene og Oslo
Torunn Figenschou: Hordaland og Rogaland,
region Vest
Marit Aschehoug: Midt-Norge Hedmark Oppland
Inger-Johanne Henriksen Serrano: Østfold
Akershus
Line Mikalsen-Høiback: Vestfold Telemark
Buskerud
Marit Mathisen: Møre og Romsdal Sogn og
Fjordane
Mette Figgé: Samarbeide med Frivilligsentraler og
skoler og andre pasientorganisasjoner

Extrastiftelsen:

EXTRA-stiftelsen søknader til forskning:
Behandlingsvalg ved søvnapné: Harald HrubosStrøm Ahus. Søvnapné ved bipolar lidelse: St.
Olavs hospital søknad v/Gunnar Morken
Søknadene fra Hrubos-Strøm og Morken er sendt
inn. En fra styret dedikeres til prosjektet hvis det
tildeles midler.

Nordlys
og
hypersomni
Zzzzzzzzz
no
Jeg satt ved siden av
rkefrøken
en ung slank mann i et

selskap forleden og han spurte
høflig om jeg hadde noe å fylle dagene med, nå som jeg
var blitt pensjonist. Jeg fortalte at jeg jobbet mye for
Søvnforeningen, og da datt det ut av ham at han
nettopp hadde fått et nytt liv! – Jeg var så sliten bestandig, fortalte han. Omsider kom han til Lovisenberg og
fikk diagnosen søvnapné og ble henvist videre til en
tannlege. Mannen var over seg av begeistring for tannlegen som hadde tatt hans engstelse og bekymring på
alvor og laget en perfekt apnéskinne til ham.
– Jeg føler meg som et nytt menneske, sa han.
De langt fleste får et nytt liv når diagnosen er klar og
CPAP’en står på nattbordet og er blitt en god venn.
Vi er nesten «friske».
Etter en uke på Frambu med en stor gruppe pasienter
med idiopatisk hypersomni, har jeg kommet frem til
at vi som har CPAP, har lite å klage over. Det er ganske
enkelt – bortsett fra køer og ventelister – å stille vår
diagnose. Og når diagnosen er klar, så er behandlingen
også ganske enkel.
Sånn er det ikke for denne gruppen. Det viste seg at de
fleste har hatt problemene siden tidlig ungdom og
mange hadde gått tiår uten å finne ut hva det var.
Hverken fastleger eller nevrologer kan særlig mye om
idiopatisk hypersomni. Det g jør det enda vanskeligere
å få den riktige diagnosen og finne de riktige
medisinene.
Det var som om naturkreftene var på deres side.
Vakkert nordlys viste seg på kveldshimmelen. Det er
svært sjeldent så langt sør i landet. Frambusamlingen
var like sjelden. Det er første gang kompetansesenteret
på Ullevål har samlet pasienter og pårørende med idiopatisk hypersomni fra hele landet, og det satte de stor
pris på. Som søvnforeningens utsendte, og pårørende,
har jeg tatt med meg mange gode innspill hjem … og
bilder av nordlyset som en påminnelse om at mennesker med de sjeldne diagnosene har mange utfordringer vi andre ikke vet nok om.

Marit Aschehoug
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Responsive
design betyr at
nettsiden tilpasser seg skjermstørrelsen om
du leser på PC,
nettbrett eller
mobil. Da er det
tre forskjellige
størrelser på
skjermen som
her.

Foreningens nye nettsider
Nye nettsider med kalender
og elektronisk innmeldingsskjema og en rekke andre
forbedringer er nå lansert.

Styret i Søvnforeningen ønsket seg
flere funksjoner i nettsidene enn det
den gamle løsningen kunne tilby. Det
ble derfor besluttet at redaktør Marit
Aschehoug skulle ta ansvar for nye
nettsider på en annen og mer fleksibel teknisk plattform. Styret bevilget 15.000 kroner til arbeidet.
Sidene var ferdige og ble lagt ut på
nett i juni. De er laget i en plattform
som heter Wordpress og som er
rimelig og svært mye brukt.
IT-konsulent Hans Aamodt fra Qross
har satt opp siden slik foreningen
ville ha den.

De nye funksjonene er blant annet
at nettsiden har såkalt responsive
design, det vil si at siden automatisk
skalerer seg til riktig størrelse enten
du leser på PC, på nettbrett eller
mobil.

#

Siden har nå elektronisk innmeldingsskjema med autoreply, dvs alle
som melder seg inn får et automatisk
svar. Siden har et elektronisk
kontaktskjema, så den som vil sende
foreningen en epost, slipper å lete
rundt etter adressen. Og:
Siden har fått en kalender med tydelig merking av arrangementer og
lenker videre til program for
seminarer o.l..
Det er laget et chatteforum for spesielle diagnoser med bare registrerte
innloggede brukere, slik at man kan
være sikker på at bare de som er
godkjent, kan se hva som skrives.
Denne modulen jobbes det fortsatt

med. Det selges nå inn pakker med
annonse i blad og på nett til våre
leverandører.
Det er mye enklere å legge ut
Somnus som pdf og lese bladene
direkte. Alle brosjyrene våre er lagt
ut. Billedgalleri og video fra store
arrangementer er enkelt å legge ut.

Foreningen for Søvnsykdommer eier
flere domenenavn, men alle peker til
www.sovnforeningen.no Den gamle
siden blir liggende en liten stund til
med henvisning til den nye siden.

En nettside er aldri helt ferdig og det
jobbes med å få den enda bedre.

Innmeldingsskjema

Meld deg inn i Foreningen for Søvnsykdommer i dag.
Det er viktig å være medlem
Hovedmedlemskap:
300,- kr pr år
Familiemedlemskap:
450,- kr pr år
Navn:

Adresse:
Postnr.

Fylke:

Epostadresse:

Fødselsdato:*

Klipp ut og send til:

Poststed:

Mobiltelefon:
Diagnose (frivillig):

* For begge medlemmer ved familiemedlemskap

Medlemskap: (Familie eller hoved): ___________
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Foreningen for
Søvnsykdommer,
Solheimveien 62 B, 1473
Lørenskog
eller send en epost til:

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.

Likepersonene våre:
Søvnapné

Aasum, Erik
Tlf. 91806141
eaasum@online.no
Aschehoug, Marit
Tlf:. 90066527
maritasc@online.no
Berglund, Knut Arne
Tlf. 92815918
knut.mila@c2i.net
Hansen, Alf Herold
Tlf. 72 55 90 40
alf.herold@gmail.com
Høisveen, Kjellfrid
Tlf. 97143445
k.hoisveen@live.no
Johansen, Jeanette
Torgersen Tlf. 40201577
jea-to@live.no
Karlsen, Willy
Tlf. 47817441
wil-bjo@online.no

Kviebakk, Gunnar
Tlf. 45451200
kviebakk@gmail.com

Ruland, Bjørn W.
Tlf. 97623710
bjorn_widarr@hotmail.com
Scherffenberg, Ragnvald
Tlf. 90822509
scherff@online.no
Serrano, Inger-Johanne
Henriksen
Tlf. 90939374
ingerjohanneserrano@
gmail.com

Narkolepsi:

Mørch, Susanna
Tlf. 90136527
iresmoer@online.no
Ramberg, Margaret Sandøy
Tlf. 92298206
stramber@online.no
Svendsen, Elsa
Tlf. 51485179
elsa.svendsen@lyse.net

Fylkeslagene
Akershus
Leder: Inger Simensen, Kyrre Grepps
vei 24, 1472 Fjellhamar,
arnesime@online.no
Sekretær: Torill Tangen, Eikstubben 3,
1900 Fetsund, malvin-t@online.no
Kasserer: Marit Johansen, Kyrre
Grepps vei 22, 1472 Fjellhamar,
marit.lillian.johansen@gmail.com
Aust- og Vest-Agder:
Kontaktperson: Kerstin Marthe
Ommundsen, Birkedal, 4886 Grimstad,
tlf: 37 04 55 12,
todlonaquilea71@yahoo.no
Buskerud:
Kontaktperson: Margaret S. Ramberg,
Vikkollvn. 16, 3050 Mjøndalen,
tlf: 32 87 55 09, stramber@online.no
Hordaland:
Kontaktperson: Tove Økland,
Morlandshaugane 2, 5360 Kolltveit,
tlf: 9263 31 51
Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland,
Angvik, 6636 Angvik
tlf: 976 23 710,
bjorn_widarr@hotmail.com

Likeperson er en som har samme diagnose som deg
selv og som det kan være fint å ta kontakt med.
Aschehoug, Marit
Tlf:. 90066527
maritasc@online.no

Økland, Tove
Tlf. 92633151
tovepc@yahoo.no

Nærpersoner/
pårørende:

Idiopatisk hypersomni:
Søderlund, Merethe
Tlf. 48099921
merets@broadpark.no

Milde, Marie Ann
Tlf. 57 73 76 56
(narkolepsi)

Send en mail til
sovnforeningen@gmail.com så
oppretter vi kontakt med en
annen som har idiopatisk
hypersomni.

Mørch, Susanna
Tlf. 90136527
iresmoer@online.no
(narkolepsi)

Likepersonutvalget:

Ramberg, Stein
Tlf. 32 87 55 09
stramber@online.no
(narkolepsi)

Ramberg, Margaret Sandøy
(leder) Tlf. 92298206
stramber@online.no

Scherffenberg, Turid
Tlf. 90553269
scherff@online.no
(søvnapné)

Scherffenberg, Turid
Tlf. 416 16 510
scherff@online.no

Skrenes, Marit Bremertun
Tlf. 416 16 510
mskrenes@online.no
(narkolepsi)

Oslo:
Leder: Susanna Mørch, Erling
Skjalgssonsgt. 24, 0267 Oslo,
tlf: 22 56 20 05, iresmoer@online.no
Nestleder: Anne Marthe F. Sletten
mfredriksensletten@yahoo.no
Sekretær: Elin Kjeldseth Hansen
elin.kjeldseth.hansen@gmail.com
Vestfold:
Kontaktperson: Geir Raastad, Fjellveien
2D, 3217 Sandefjord, tlf. 45 44 85 82
garaastad@hotmail.com
Rogaland:
Leder: Erna Handeland, Hjerteskjellvn.
17, 4310 Hommersåk,
tlf: 51 62 73 01,
erna.handeland@lyse.net
Sekretær: Elsa Svendsen, Amtmann
Årrestadgt. 27, 4340 Bryne, Elsa.
svendsen@lyse.net
Kasserer: Arne Nilsen,
Hjerteskjellveien 17,
4310 Hommersåk
Sogn og Fjordane:
Kontaktperson: Marit Bremertun,
Skrenes, Granliavegen 1, 6899 Balestrand,
tlf: 57 69 14 24, mskrenes@online.no

Susanna Mørch
iresmoer@online.no

Telemark:
Kontaktperson: Line Mikalsen-Høiback,
Bjerketvedtvn. 17, 3914 Porsgrunn,
tlf: 90 64 28 37,
mikalsen_52@hotmail.com
Trøndelag:
Leder: Alf H. Hansen, Postboks 3437
Havstad, 7425 Trondheim,
tlf: 72 55 90 40, alf.herold@gmail.com
Nestleder/kasserer: Anne Stokstad,
Moslingsgata 2, 7030 Trondheim,
annest@tele2.no
Styremedlem: Marit E. Solberg, Johan
Bojers vei 11, 7021 Trondheim,
m-esolb@online.no
Sekretær: Gunnar Morten Gravås,
Sagdalsegga 3, 7300 Orkanger,
gunnarm.gravaas@c2i.net
Østfold:
Kontaktperson: Alfhild Lehne,
tlf. 907 87 878 / 69 14 99 95
Grotterødgata 7, 1723 Sarpsborg
alflehne@online.no
Nordland, Troms, Finnmark:
Lisbeth Fjell Leithe
tlf: 952 48 702
fjellleithe@gmail.com
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Returadresse: Foreningen
for Søvnsykdommer,
Solheimveien 62b,
1473 Lørenskog

En ny start innen behandlingen av
a k
ResMed er stolt av å presentere den første helhetlige
behandlingsløsningen spesielt tilpasset behovene til kvinner som
lider av obstruktiv søvnapné. Den omfatter AirSenseTM 10 AutoSet
for Her behandlingsapparat, med den første dedikerte algoritmen
som responderer på spesifikke kjennetegn på søvnapné hos
kvinner.
For mer informasjon gå inn på ResMed.com/AirSolutions.

