Verdens
søvnkongress

Foreningen for søvnsykdommer

Worldsleep – verdens søvnkongress – ble
arrangert for sjuende gang i år, i Istanbul i
november. Her møtes søvnforskere fra hele
verden for å bli presentert for ferske funn og
Se sidene 4-9
nye prosjekter.

Vant i Høyesterett:
Vaksine ga MS
Foto: Shutterstock
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Aksjon «Våken Hverdag» i Trondheim viser oss ig jen hvor viktig
Kan
det er å komme ut og informere om søvnsykdommer. Denne
Jonas
gangen var det først og fremst fokus på søvnapné som er en
g jøre
folkesykdom, og som i tillegg er dødelig. Informasjonsbehovet
synes å være uendelig.
Vi må informere, ikke bare om diagnosen og behandlingen,
men også at den kan ramme alle. Dette er ikke en sykdom som
bare rammer overvektige og menn. Den rammer tynne og tykke
om hverandre, kvinner og menn. Ofte kommer overvekten som
en konsekvens av dårlig søvnkvalitet. Kvinner og menn har også
forskjellige symptomer. Og for kvinner er det lett å forveksle med
at man generelt er sliten og ikke orker så mye.
Derfor må Foreningen for Søvnsykdommer jobbe enda hardere
med å spre informasjon, særlig om søvnapné. I samarbeide med
NevSom og brukergrupper, bidrar vi til opplysning og likepersonarbeid på narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Her er de sosiale
mediene superviktige.

‘’

Samtidig må vi påvirke der vi kan. Samtlige fødeavdelinger i
landet har fått tilsendt en haug med den helt nye brosjyren
Svangerskap, fødsel og amming ved narkolepsi, skrevet av Mona
Skard Heier. Vi har et håp om at det vil heve kompetansenivået
hos jordmødre og fødselsleger.
Vi sender brosjyrer om søvnsykdommer og søvnapné spesielt til
alle søvnutredningsavdelinger i landet. Vi merker at det brukes,
for vi må stadig etterFor hver pasient
sende flere.
Somnus går ikke bare
som mestrer
ut til medlemmene,
maske og CPAP,
men det går til alle
søvnutredningsså redder vi
avdelingene i landet slik
kanskje et liv.
at de kan dele ut bladet
til nye pasienter, i tillegg til mange PP-kontorer.
Det vi opplever i møtet med mange søvnapnépasienter, er problemer med å finne en maske som passer. Servicenivået på de
forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene landet rundt, er
veldig forskjellig. I Oslo får du ikke hjelp i det hele tatt til å finne
riktig maske. Da må du bestille time på den avdelingen der du
fikk søvnutredning. Og der er ventelistene lange. I mellomtiden
er det noen som gir opp hele prosjektet med CPAP og maske og
putter den i skapet.
Vi skal forsette vårt viktige arbeid
med å informere og påvirke. Vi vil
sette inn ekstra kraft på å få et
bedre tilbud for masketilpasning
som g jelder hele landet. For hver
pasient som mestrer maske og
CPAP, så redder vi kanskje et liv. Det
gir motivasjon til å fortsette vårt
frivillige arbeid.
Inger-Johanne Henriksen Serrano
Styreleder
SOMNUS NR 4 - 2015
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Tre dager
e første tre dagene avg jør om du
bruker CPAP-en som du skal, og
om behandlingen lykkes.

D

Terri Weaver forsker på
hvor effektiv søvnapnébehandlingen egentlig er.

avgjør om CPAP-en lykkes
Georg Mathisen
Tekst og foto

– De som lar være å bruke CPAP-en
sin en eller flere netter, er de samme
som bruker den kortere tid de nettene
de sover med den. Og allerede den
fjerde dagen etter du fikk CPAP-en,
ser vi hvem som vil bruke den og
hvem som ikke kommer til å gjøre
det. Det forklarer Terri Weaver. Den
anerkjente søvnforskeren er dekan
ved universitetet i Chicago.
– Når brukerne rapporterer selv hvordan de bruker CPAP-en sin, er dataene upålitelige. Derfor må vi
bruke objektive data. De
viser at halvparten av dem
Worldsleep – verdens søvnkongress – ble arrangert for sjuende
gang i år, i Istanbul i november.
som har CPAP, bruker den
som vi regner med. Den andre
halvparten dropper behandlingen hele
netter, eller de bruker den bare deler
av natten.
– Det er helt avgjørende at legen følger opp raskt. Når vi går inn og ser
på pasienter med søvnapné ti år etter
at de har fått CPAP, så ser vi at den
gruppen som bruker den og den grup-

4
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pen som ikke bruker den, skiller lag
allerede før dag fire, forteller Weaver.

Ikke masken

De fleste som ikke bruker CPAP-en
sin, skylder på masken.
– Det er ikke riktig. Derimot ser vi at
vi må være oppmerksomme på at
bruken kan påvirke forholdet til partneren, som ofte er den samme partneren som har fått pasienten til å oppsøke lege med søvnapnéen sin, sier
hun.Dessuten har de som er tilbøyelige til å plages av klaustrofobi, større
problemer med å bruke CPAP-en sin.
Terri Weaver har sett på hvordan det virker å følge
opp pasientene på
telefon. Det viser
seg at det hjelper, og at de som
snakker med
levende mennesker i stedet for
en automatisk
tjeneste, får mer ut av
behandlingen.

mindre fare for hjerteproblemer.
– Derimot fører ikke CPAP i seg selv
til lavere vekt. Det den gjør, er å gi
deg mer energi og motivasjon for å
gå ned i vekt, sier hun.

Ingen vekt-effekt

At CPAP-behandlingen er viktig,
bekrefter Maria R. Bonsignore. Hun
er professor ved universitetet i
Palermo i Italia. Bonsignore minner
om at CPAP-behandlingen for
eksempel fører til lavere blodtrykk og

Søvnapné-pasienter opplever
bedring i stoffskiftet som følge av
vekttap, ikke som følge av CPAPbruk, sier Maria R. Bonsignore.

Enklere å finne apné
Den som tror han lider av søvnapné, kan betale
en tier eller to for å bruke mobiltelefonen som
somnograf og sjekke om det trengs et legebesøk.

Georg Mathisen
Tekst og foto

Flere metoder for å sjekke søvn uten
at du trenger å overnatte på sykehuset, skal gjøre det lettere å avdekke
søvnapné.
– I dag har vi gode nok ambulerende
systemer for overvåking bare på
forskningsinstitusjoner. Men det er
ønske om å gjøre det enklere, og
fokusere bare på pust, forklarer
Thomas Penzel.

Magneter og lyd

Han er forskningsdirektør på søvnsenteret og professor på universitetssykehuset Charité i Berlin. Penzel
forteller om en lang rekke nye metoder som kan komme til å bli tatt i
bruk:
■ Magnetisk avstandsmåling.
Magneter plasseres på haken og i
pannen. Når du snorker, vibrerer kjeven, og avstanden mellom magnetene påvirkes.
■ Lydanalyse. Lydopptak analyseres
for å kartlegge lyd og vibrasjoner.

■ Pacemaker. Hjertepasienter er mer
opptatt av hjertet sitt enn av søvnproblemer, men noen moderne pacemakere kan også avdekke apné.
■ Bevegelse. Sensorer som plasseres
ved siden av sengen uten kontakt
med pasienten i det hele tatt. De gir
ingen diagnose, men et godt signal
om at det er nødvendig å sjekke mer.

Søvnsjekk på mobilen

Det er bare noen av flere ting som
kan komme. Og ikke å forglemme:
Fremtidens første søvnsjekk kan gå
gjennom en helt vanlig mobiltelefon.
– Nå finnes det apper som gjør at du
kan legge telefonen under hodeputen
og få en apné-diagnose. Det er ikke
bra nok til å gi noen egentlig diagnose, men det gir en indikasjon på at du
bør gå til legen, sier Penzel.
– Nå arbeider mange gründere med å
utvikle éngangssomnografer til telefonen. Da kan du betale en tier eller
to for å bruke den til én registrering.
Foreløpig er vi ikke der, men det er
dette det arbeides med, sier Thomas
Penzel.

Nye lavterskeltilbud om
søvnregistrering kan
gjøre at apnépasienter
slipper å stå flere år i kø
for å finne ut hva de lider
av, forklarer forskningsdirektør Thomas Penzel.
SOMNUS NR 4 - 2015
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lzheimer henger sammen med søvnapné.
Hvis apnéen behandles, kan det forsinke
utviklingen av demens.

bremser
CPAP

demens

Demente eldre lider vanligvis også av
søvnapné. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Georg Mathisen
tekst og foto

– Søvnapné er ekstremt vanlig blant
demente, forklarer Sonia AncoliIsrael. Psykiatri-professoren fra San
Diego åpnet Worldsleep-kongressen
med å beskrive sammenhengende
mellom søvn, alder og demens.
– Her trengs det forskning. Vær så
snill: Gå ut og gjør de studiene som
må til! Vi trenger svarene for vi blir
alle eldre, oppfordret hun forskerkolleger fra hele verden.

90 prosent med apné

Ancoli-Israel forteller om forskning
som viser at 90 prosent av alle
demente har en AHI større enn eller
lik 5 – altså lett søvnapné som
gjør at de slutter å puste
minst fem ganger i timen.
Worldsleep – verdens søvnkongress – ble arrangert for sjuende
gang i år, i Istanbul i november.
To av tre har moderat eller
alvorlig apné – altså AHI over
15.
– Halvparten av pasientene har større
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enn eller lik 20. Og de som har alvorligere Alzheimer, har også alvorligere
søvnapné, samtidig som de som har
alvorligere apné, har hardere demens,
sier hun.

Dagslys hjelper

Nå har forskere sett på hvordan dagslys og melatonin kan hjelpe.
– En gruppe eldre ble studert over
15 måneder. De som fikk skarpt lys
gjennom dagen, viste mindre kognitivt forfall, eller fikk til og med bedret
funksjonene sine. Det er de samme
resultatene som vi ser for depressive
symptomer, forteller Sonia AncoliIsrael.
Bedret oppmerksomhet gjelder ikke
bare demente.

søvn, gjorde at de fungerte bedre i
hverdagen, og forsinket utviklingen
av demens.
– CPAP kurerer ikke Alzheimer, men
den får den til å utvikle seg saktere.
En rekke studier tyder på en sterk
sammenheng mellom dårlig søvn eller
søvnsykdommer og demens, sier
Ancoli-Israel.

... og CPAP hjelper

– I en undersøkelse av
12 voksne med en
gjennomsnittsalder
på 55 år, ser vi at
tre måneders bruk
av CPAP fører til
bedret oppmerksomhet og bedrede
psykomotoriske funksjoner, sier hun.
Og i en gruppe med Alzheimerpasienter ga CPAP-bruken dypere

– Gå ut og forsk mer! oppfordrer
Sonia Ancoli-Israel.

uu
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andemrix er kanskje ikke den eneste vaksinen som kan
føre til narkolepsi. Ny forskning tyder på at for høye doser
av andre vaksiner har utløst sykdommen.

narkolepsi

Flere vaksiner kan gi

Georg Mathisen
tekst

Hjernebetennelse, stivkrampe og
hepatitt B. Felles for alle vaksinene
er at de er gitt til pasienter som
senere har fått narkolepsi.
– Data fra 148 pasienter med narkolepsi ble analysert. 11 prosent av tilfellene kom etter vaksine med
Pandemrix, og 5 prosent kom etter
andre vaksiner, sier Ulf Kallweit.
Den tyske legen har sett på pasienter
ved to store søvnsentre i Tyskland og
Sveits. Sammen med kollegene på
universitetssykehuset i Bern og
Fachklinik Katzenelnbogen
nordvest for Frankfurt har
Worldsleep – verdens søvnkongress – ble arrangert for sjuende
gang i år, i Istanbul i november.
han koblet søvn- og vaksinedata.
– De sju som var blitt vaksinert, var i
gjennomsnitt 16 år gamle da de fikk
vaksinen. De første symptomene –
uvanlig søvnighet på dagtid eller
katapleksi – kom i snitt fem og en
halv uke etter vaksinasjonen, forklar-
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te Kallweit i en oppsummering på
Worldsleep.

Flåttsmitte

Av de sju pasientene var fire vaksinert mot skogflåttencefalitt (TBE) –
en hjernebetennelse som smitter fra
flått. Én hadde fått vanlig influensavaksine, én stivkrampevaksine og én
vaksine mot hepatitt B.
Fire av de sju fikk høyere vaksinedoser eller ble vaksinert med kortere
mellomrom enn det som er anbefalt.
– Funnene våre tyder på at det kanskje ikke er den spesifikke sammensetningen i en vaksine, men den
høye dosen og kraftige
reaksjonen på den,
som kan være relevant for det som
utvikler seg til
narkolepsi, mener
forskerne.
– Men dette er
veldig foreløpige
data. Vi tror ikke at en
generell advarsel mot vaksinasjoner er riktig. Men personlig
mener jeg at vi må være forsiktige og
holde oss til de anbefalte dosene,
spesielt mot TBE, sier Ulf Kallweit
til Somnus.

I tvil om resultatene

Knut Hallvard Bronder på NevSom –
det nasjonale kompetansesenteret for
nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier – maner til forsiktighet. Det er ikke sikkert resultatene fra
Tyskland og Sveits holder.
– Vi var på en konferanse nylig, der
WHO og flere andre oppsummerte
hva vi sitter igjen med av kunnskap
og erfaring. Der har man vel ikke sett
narkolepsi ved andre vaksiner, sier
han. Bronder forklarer at slike presentasjoner som den Ulf Kallweit og
kollegene har gjort – det som omtales
som «postere» – er relativt enkel
forskning.
– De er ofte veldig interessante fordi
folk går inn og ser etter noe helt spesielt, men forskningen er ikke grundig
nok til å bli publisert i noe tidsskrift.
Den gir et lite signal. Men jeg har ikke
sett noen slik økning innenfor det nettverket jeg har, sier Bronder.
– Influensa kan ofte utløse narkolepsi.
Spanskesyken, som folk døde som
fluer av i 1918–20, ga nettopp søvn
som en problem. Men spørsmålet for
eksempel når det gjelder flåttbitt, er
om det er bittet som utløser narkolepsi
eller om det er det at du samtidig fikk
en liten vaksine, sier Knut Hallvard
Bronder som eksempel.

Tid for skinner

Hjernehinnebetennelse etter
flåttbitt – en av
vaksinene som ny
forskning kobler til narkolepsi.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Apnéskinnenes tid er inne,
ifølge flere forskere som
presenterte funn på
Worldsleep.
– Etterspørselen fra både
leger og pasienter etter kvalifiserte søvneksperter blant
tannlegene kommer til å øke
i fremtiden, spår Susanne
Schwarting, tannlege i Kiel i
Tyskland. Hun peker på at
hver tredje pasient med
søvnapné, ikke klarer å
bruke CPAP.
– Da er samarbeidet med
tannhelsetjenesten om
skinner viktig, mener hun.
En gruppe forskere i Spania
og Colombia forteller at 81
prosent av de 225 pasientene de har sett på, fikk vel-

lykket behandling med
skinne. En av ti opplevde at
behandlingen var ubehagelig.
– Fire år etter behandlingen
var det 72 prosent som
fremdeles brukte skinnen
med suksess. Apnéskinne
med regelmessige oppfølginger kan anbefales, sier
Pedro Mayoral Sanz; tannlege og en av forskerne bak
studiene.
Tyske forskere har sammenlignet bittskinnen
Somnodent med CPAPbehandling.
Som andre som har forsket
på området, har de funnet
ut at begge deler virker,
men av CPAP virker best.
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Vant

HØYESTERETT

om i Høyesterett gir flere tro på erstatning
etter narkolepsi. Men foreløpig vil ikke
Pasientskadenemnda love ny praksis.

i Høyesterett etter vaksine

Georg Mathisen
tekst

– Vi har stort håp om at de som har
fått avslag, nå vil få erstatning, sier
Lasse Ødegaard. han er far til ett av
barna som fikk narkolepsi etter
Pandemrix-vaksinen. Erstatning har
ikke familien fått. Saken har ligget i
påvente av en avgjørelse i
Høyesterett.

MS etter vaksine

Nå har Høyesterett sagt sitt, og det
endte med full seier for en ung mann
som ble alvorlig syk etter en anbefalt
vaksine.
Torbjørn Kiil Karlsen fikk MS som
12-åring, kort tid etter at han ble
vaksinert mot kusma, meslinger og
røde hunder. Da han krevde erstatning, sa først Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE) og så
Pasientklagenemnda nei.
Dermed gikk han til retten, og fikk
medhold i både tingrett, lagmannsrett
og nå også i Høyesterett. Høyesterett
fastslår at staten måtte ha vist at en
annen årsak enn vaksinen var mer
sannsynlig for at Karlsen utviklet
MS.

Dom får konsekvenser

Dommen får konsekvenser for andre
vaksinesaker – Høyesterett selv konstaterer at den gir veiledning om hva
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som skal til for å fastslå at en vaksine og en skade henger sammen.
Lasse Ødegaard er engasjert for narkolepsi-rammede, men også advokat.
Han er ikke minst opptatt av at dommen får betydning for dem som har
fått avslag på erstatning fordi de fikk
narkolepsi mer enn to år etter at de
ble vaksinert.
– I denne saken i Høyesterett var det
veldig lite belegg for at det var en
sammenheng mellom vaksinen og
skaden. I vårt tilfelle er det veldig
godt belegg for sammenhengen, ås vi
har en bedre sak, mener han.

– Opptur

– Det andre poenget er at staten på
sannsynliggjøre en annen årsak til
skaden for å slippe å betale erstatning, sier Ødegaard. Det har ikke staten gjort i narkolepsi-sakene, mener
han.

Rose-Marie Christiansen i
Pasientskadenemnda vil gå grundigere inn i dommen. (Foto:
Pasientskadenemnda)

Han mener at alle som har fått narkolepsi og kan vise at det kan henge
sammen med vaksinen, nå har godt
håp om å få erstatning.
– Dette er en opptur. Så får vi bare
håpe at ikke NPE plager oss med at
vi også må ta saken til Høyesterett,
sier han – men lover å gå helt til
topps i rettssystemet om det er nødvendig.

Analyserer dommen

Prosjektdirektør Rose-Marie
Christiansen i Pasientskadenemnda
vil ikke love noen ny praksis ennå.
– Det er for tidlig å si noe om hvilken betydning denne dommen vil få i
andre vaksinesaker. Vi trenger mer
tid til å gå grundigere inn i dommen
og analysere betydningen av den,
sier hun.
– Denne saken er svært spesiell. Det
handler om en mann som i 12-årsalderen fikk MS, som er en svært sjelden sykdom. Det er meget uvanlig at
pasienter får denne sykdommen i så
ung alder, sier Christiansen.
Hun mener det har vært uavklart
frem til nå hva som kreves for å få
erstatning, og at vaksinesaker er
svært komplisert både juss og medisin.
– Det har derfor vært nødvendig å få
en avklaring i Høyesterett slik at det
ytes erstatning i de riktige sakene.

En avgjørelse av disse dommerne i Høyesterett gir tro på at barn som hittil ikke har fått erstatning for narkolepsi
etter Pandemrix-vaksinen, kan komme til å få det. (Foto: Jiri Havran. Bilder av dommerne er tatt av Sturlason)

Arne Ringnes

Toril M. Øie

Jens Edvin A Skoghøy

Er du i tvil? Meld fra!
Folkehelseinstituttet og Norsk
Pasientskadeerstatning skal ha
beskjed om narkolepsi etter
svineinfluensavaksinen. Er du i
tvil? Meld fra!

‘’

Det er Knut Hallvard Bronder på det
nasjonale kompetansesenteret
NevSom som kommer med rådet.
Flere som har fått narkolepsi etter
svineinfluensavaksinen, tviler på om
de er meldt inn til riktig sted. Det

Knut H. Kallerud

gjør de rett i, ifølge Bronder:
– Helsepersonell er pålagt å rapportere, men det er veldig få som gjør
det. Skjemaene er veldig enkle, sier
han.
Det ene som skal fylles ut, er en
bivirkningsmelding til
Folkehelseinstituttet. Skjemaet er
relativt enkelt, og folk kan fylle det
ut selv. Også Norsk
Pasientskadeerstatning har et enkelt
skjema. Det går an å ringe og spørre

Bård Tønder

om det er sendt inn, men jeg tviler på
at nevrologen gidder å bruke tid på å
gjøre det, sier Knut Hallvard
Bronder.
– Midt råd er at hvis du har mistanke
om at du har fått en søvnsykdom
etter svineinfluensavaksinen, så meld
det inn som bivirkning og meld det
inn til NPE. Det er ikke sikkert du
får erstatning, men å melde inn er
viktig.

Vi har et stort håp om at de som har fått avslag, nå
Lasse Ødegård, far til narkolepsi-barn.
vil få erstatning.
SOMNUS NR 4 - 2015
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Lengre

HØYESTERETT

asientskadenemnda har ventet på
Høyesterett, og Norsk Pasientskadeerstatning
bruker i snitt åtte måneder på å behandle en sak.

å vente på svar

Georg Mathisen
tekst

– Jeg sendte inn anke for 15 måneder siden, men har ikke hørt noe.
– Jeg sendte inn for 13–14 måneder
siden.
– Jeg var hos nevrolog i mars, men
har ikke hørt noe ennå.

Pasienter som har fått narkolepsi etter
at de ble vaksinert mot svineinfluen-

sa, venter på svar. Mange forteller
om lenge å vente. For noen godt over
et år.

Åtte måneder

Norsk Pasientskadeerstatning skal
bruke kortere tid. – I snitt tar det åtte
måneder å få behandlet et erstatningskrav hos oss, sier Toril Svoldal
Stæhr. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver hos NPE, og understreker at det kan gå både kortere og
lengre tid.

– Når det tar lengre tid, er det som
regel fordi vi trenger for eksempel en
ekstra medisinsk sakkyndig uttalelse,
eller at det er andre forhold i saken
som må utredes nærmere. Da vil en
alltid gi beskjed om hvorfor det går
lengre tid, bedyrer Stæhr.

12-13 måneder

I Pasientskadenemnda er saksbehandlingstiden nå 12–13 måneder, forteller fungerende direktør Terje Østraat.
– Det er noen saker som må vente
lenger enn det. Det beror ofte på
sakens kompleksitet eller om den
anses tilstrekkelig utredet i førsteinstans. I noen saker som blir lagt frem
for nemnda, ønsker nemnda at de
skal utredes ytterligere og dette tar
tid, understreker han.

Høyesterett

Men akkurat pasienter som klager
fordi de har fått narkolepsi etter svineinfluensa-vaksinen, har måttet
vente på Høyesterett. Saken der en
25-åring fikk medhold og erstatning
etter at han utviklet MS etter å ha fått
MMR-vaksine, har gjort at narkolepsi-saker har vært satt på vent.
Pasientskadenemnda mente at rettspraksisen er uklar, og ville ha en
avklaring.
Terje Østraat og
Pasientskadenemnda har
hatt narkolepsierstatninger på vent mens
Høyesterett har behandlet
vaksinesak. (Foto:
Pasientskadenemnda)
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Styrkede

pasientrettigheter, økt valgfrihet
Nå skal pasienten få beskjed fra sykehuset innen 10 dager
om når utredning eller behandling skal starte. Mener pasienten at ventetiden er for lang, blir det større mulighet til
å velge et annet behandlingssted – også blant private.
1. november trådte en rekke nye
pasient- og brukerrettigheter i kraft.
Samtidig blir ordningen fritt behandlingsvalg innført.
– For mange pasienter venter altfor
lenge på behandling, mens det er
ledig kapasitet både på offentlige og
private behandlingssteder. Nå skal vi
benytte den ledige kapasiteten slik at
ventetiden går ned og valgfriheten
opp. Samtidig styrker vi pasientens
rettigheter. Dette er et viktig steg på
veien mot pasientens helsetjeneste,
sier helse- og omsorgsminister Bent
Høie. Det er pasienter som trenger
helsehjelp innen rus eller psykisk
helsevern som først blir en del av
fritt behandlingsvalg.
I tillegg blir noe annen sykehusbehandling innlemmet i ordningen:
■ Enkelte utredninger innen hjerteog kar
■ Enkelte behandlinger innen
gynekologi
■ Behandling for grå stær
■ Behandling for hofteleddsartroser
■ Behandling for kneleddsartroser
■ Enkelte lettere ortopediske inngrep
■ Mage- og tarmundersøkelser
■ Utredning og behandling av
godartede tilstander, for eksempel
forstørret prostata

Bryter fristen

Dessverre opplever for mange pasienter at sykehuset bryter fristen for
behandling, uten at noen gjør noe

med det. I dag er det pasienten som
må kontakte Helfo for å få behandling et annet sted ved fristbrudd.
– Det er ikke rimelig at pasienten
skal ta støyten for at sykehuset bryter
fristen. Nå får sykehuset plikt til å
varsle Helfo ved fristbrudd. Så skal
Helfo kontakte pasienten med tilbud
om utredning eller behandling et
annet sted, sier Høie.

Private

Pasienten henvender seg som før til
sin fastlege. Etter at henvisningen er
vurdert, skal pasienten få brev fra
sykehuset innen ti dager der det står
når og hvor utredning eller behandling skal starte. Tidligere var grensen

Mange pasienter
venter altfor
lenge på behandling, mener
helseminister
Bent Høie.

30 dager. I tillegg til behandlingssteder i det offentlige og de som har
avtale med regionale helseforetakene, kan private fra 1. november
søke om godkjenning via fritt
behandlingsvalg-ordningen. Det
betyr at pasienten kan velge blant
flere godkjente behandlingssteder –
på det offentliges regning.

Ny nettside

– Dersom pasienten synes ventetiden
er for lang, vil jeg oppfordre til å gå
inn på helsenorge.no/velgbehandlingssted. Der vil man se en liste
over behandlingss og hvor lang ventetid det er der. Pasienten kan også
ringe 800HELSE og få hjelp, sier
Høie.

Vitaminer ikke lenger legemidler

Vitaminer ikke lenger legemidler
Vitaminene reguleres fra nå av
som næringsmidler og det blir
derfor mulig å privatimportere
vitaminer i høye doser. Fra 1.
oktober 2015 ble det forbudt å
privatimportere legemidler til
Norge. Forbudet gjaldt også for
vitaminer som var klassifisert som
legemidler. Dette var produkter
med et høyere innhold av vitaminer enn det Mattilsynet hadde satt

som grensen for kosttilskudd.
Helse- og omsorgsdepartementet
opphever nå klassifiseringen av
vitaminer som legemidler slik at
disse ikke rammes av de nye
reglene for privatimport.
Vitaminer blir nå regulert som
næringsmidler. Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar
Madsen, understreker at folk fortsatt må være forsiktige med hva
de handler.
SOMNUS NR 4 - 2015
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etter» (45) lider av søvnapné. Han fikk
diagnosen for tre år siden. Da hadde han
87 pustetopp i timen. Da barna var
mindre, sovnet han ofte ved siden av dem om kvelden. – Jeg var konstant trøtt og gikk i en slags tåke.

Alvorlig
søvnapné

og omsorg for barn
Inger Eide Nordseth
tekst

– Jeg utviklet taktikker for å greie
meg gjennom dagen. Jeg kunne sove
før en reise, eller stoppe og sove
underveis. Bare på mellom hjem og
jobb måtte jeg stoppe og sove ti
minutter. Jeg turte ikke si noe til
legen, for da var jeg redd jeg kunne
miste førerkortet. Jeg var så trøtt at
jeg ikke fikk med meg det som
skjedde rundt meg. Jeg bare eksisterte fra søvn til søvn, sier han.
– Dette er ikke noen ideell situasjon
å oppdra barn i, innrømmer han.
– Barna mine fikk ikke den oppfølgingen jeg helst ville gitt dem. Vi ba
om hjelp. Jeg skulle ønske at jeg den
gangen hadde visst hva som var årsaken til at jeg var så trett og ikke
hadde overskudd til å følge opp ungene, legger han til.

Barnevern

Omtrent samtidig som «Petter» fikk
diagnose søvnapné startet barnever-
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net sak for omsorgsovertakelse. Selv
sier «Petter» at han selv merket en
klar forbedring, ikke bare i sitt eget
liv, men i forhold til ungene etter at
han fikk behandling med BIPAP.
– Dessverre så gikk det ikke raskt
nok. Så barna ble splittet og bor i
hvert sitt fosterhjem. Der har de vært
i snart et år.
«Petter» har i etterkant forstått at
mye av oppførselen til ungene var
relatert til at han ikke klarte å være
der i nuet for dem. Ungene fikk
utviklingsforstyrrelser, det vil si at de
ikke fikk utviklet seg på rett måte
slik andre barn.
– Årene med ubehandlet søvnapné
står for meg som et tid jeg bare
eksisterte. Uten overskudd og energi
til å gjøre mer enn å overleve.
Den første tiden med BIPAP var vanskelig nok. Det tok tid å bli venn
med denne maskinen. Flere ganger
var jeg på nippet til å gi opp, men
innså etterhvert at selv om jeg reiv av
meg maske i søvne, så hadde selv
noen få timer med den gitt meg bedre
søvn enn jeg hadde før.

– Om jeg hadde hatt tilstrekkelig
kunnskap til å selv skjønne at jeg var
syk av søvnapné, eller hvis fastlegen,
som jeg gikk jevnlig til pga blodtrykk, hadde fanget opp symptomene slik at jeg hadde fått diagnosen
tidlig, så ville jeg fått behandling og
kommet tilbake til å bli et normalt,
fungerende menneske.

Deilig å føle seg opplagt

«Petter» skjønte tidlig at noe var galt
siden han var så trett, men han turte
ikke si noe. Han var både redd for
førerkortet og fremtida.
Endelig fikk han hjelp. Han møtte en
sykepleier som hadde jobbet ved en
søvnklinikk og gjenkjente alle symptomer.
– Jeg hadde 87 pustestopp i timen, og
det begynte det å gå opp for meg
også hvordan dette påvirket hverdagen min.
Nå fungerer han normalt ved hjelp av

mindre. Han sovnet ofte ved siden av
dem om kvelden. I tillegg hadde
kona sine problemer å stri med.
– Vi innså at barna våre krevde mer
enn andre barn, og ba om hjelp via
barnehagen og barnevernet. Noen tiltak ble satt i gang, men oppfølging
og nye hjelpetiltak kom ikke, da
saksbehandlere stadig ble byttet ut og
måtte bli kjent med oss. Sitt møte
med barnevernet beskriver han som å
løpe orientering uten kart og kompass, uten tidsbegrensning. Premien
er å beholde barna.
«Petter» mener det er lett å bli passiv
etter sykdom i lengre tid.
– Jeg eksisterte bare, og da kan du
ikke kjempe for det du trenger, etterpå er det lett å bare lene seg tilbake
og bare puste og si at en lever. Så
mitt råd er å kjempe for å få tilbake
livet og finne ut hvem du er.

Barnevernet

«Petter» fikk diagnosen søvnapne, og barna havnet i fosterhjem. Sitt møte
med barnevernet beskriver han som å løpe orientering uten kart og kompass, uten tidsbegrensning. Premien er å beholde barna. (Illustrasjonsfoto)
en BIPAP-maskin. Den har han hatt i
to og et halvt år.
– Det føles veldig deilig å slippe å gå
i konstant «tåke». Slippe å ta en lur
når en kommer fra jobben for å greie
og være sosial, og ikke minst kjøre
bil uten å måtte sove underveis. Jeg

er også mye mer opplagt og blid, nå
er jeg helt «med». «Petter» smiler.

Ba tidlig om hjelp

Han blir raskt mer alvorlig når han
forteller om utilstrekkeligheten han
har følt mang en gang da barna var

Metamina ut av markedet
Tilsynsavdelingen i
Legemiddelverket bekrefter at
Metamina ikke lenger tas inn i
Norge. Siden Metamina og Attentin
ikke er generisk like, må det skrives
ut ny resept med riktig medikamentnavn (Attentin). Attentin ble
godkjent som legemiddel i Norge

fra 1. september 2015.
Dette medikamentet er godkjent av
Legemiddelverket i Norge og står i
Felleskatalogen med pakkningsvedlegg/informasjon om medikamentet. Virkestoffet er
Deksamfetaminsulfat og det
kommer i 5 mg tabletter.

«Petter» kommer rett fra møte med
barnevernet.
– Jeg er forsiktig optimist. Mottoet
mitt er, håp på det beste og forbered
deg på det verste. Men til tross for at
jeg ikke graver meg ned i selvmedlidenhet, så kommer tårene i slike
møter. Da må jeg fram med lommetørkleet. Statusen på hvordan barna
har det, det fremkaller mye følelser.

Vil bli «bra nok»

Petter skriver dette på facebook:
«Jeg ønsker desperat å bli kalt det
dere kaller bra nok for barna mine.
Er det ikke til det beste for barna å
vite at mamma og pappa jobber hardt
for å bli bra nok?»

På Legemiddelverkets nettsider står
det at legemiddelet er under særlig
overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som
mulig. Helsepersonell oppfordres til
å melde enhver mistenkt bivirkning.
Maks utsalgspris fra apotek skal
være 315.80 kr.
SOMNUS NR 4 - 2015
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eir Raastad, (42), fylkeskontakt i Vestfold og leder av valgkomiteen,
har slitt med helseutfordringer i alle år. – Nå synes jeg ikke det er
så ille å være meg selv, faktisk! Jeg begynner å trives i egen kropp.

– Det er ikke så ille
å være meg, faktisk!
Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

En blid kar venter på Somnus bak en
åpen dør i Sandefjord.Geir ser positivt på fremtiden. Han fyller uken
med aktiviteter og gjør mye.
Sandefjordmannen har svart belte 1.
Dan i Nanbudo, spiller ukulele og
piano, skriver dikt på egen nettside
og har våtkort for kajakk.
Verten viser oss inn til sin bolig på 31
kvadratmeter. Men nå orker han ikke
å bo så trangt mer, og har flyttet til
46 kvadrat. Det passer mye bedre for
en mann på 42 år.
– Best av alt, det nye stedet ligger i
første etasje. Da behøver jeg ikke
tenke på at jeg plager naboer under
meg hvis jeg trykker på pedalen og
spiller piano midt på natta – med
høretelefoner på, selvfølgelig. Større
plass, og innglasset veranda, vil også
gjøre det lettere for meg å tusle oppe
når jeg ikke får sove. Det skal bli herlig!

Snur døgnet

Geir Raastad lider av forskjøvet
søvnfasesyndrom, som gjør at han
snur døgnet. Først i firetiden på ettermiddagen er han operativ. Upraktisk,
men sånn er det.

– Jeg slet med dype depresjoner da
jeg var 16-17 år. Om det kom av
søvnproblemer eller omvendt strides
de lærde om.
I dag har han langt på vei forsonet
seg med at livet hans ble slik – selv
om diagnosene har tatt fra ham
utdannelse, jobb og egen familie.
– Det er ikke så lett å finne en kjæreste, sier han, men legger til at han
ikke «helt har gitt opp den greia».

Leser bøker hver dag

Geir Raastad er flink til å fylle
dagene med hyggelige hendelser. I
stedet for å synke ned i maktesløshet
og fortvilelse over sin skjebne, er han
et godt eksempel på en som har tatt
tak i de mulighetene som tross alt finnes.
– Jeg har 650 bøker, og leser minst
en halv time hver dag. Da føler jeg at
jeg lever livene til persongalleriet i
bøkene.
Bøkene fyller hele langveggen i stua
og bokhyller i den lille gangen. Stua
viser ellers hva Geir bruker tiden sin
på.
Som medlem av Gokstad kystlag,
modellbåtklubben, har han laget en
flott fullrigger, den troner i bokhylla.
På veggen henger tre små strengeinstrumenter.

Synger som en full kråke

– Hvordan kom du borti ukulele?
– En venninne spilte ukulele på en
fest, til de andres irritasjon, men til
min store fryd. Jeg likte den muntre
klangen – og har vært medlem av
Vestfold Ukuleleklubb. Jeg øver
minst 45 minutter hver dag, både på
ukulele og piano. Er noe slappere i
ferien, men så spiller jeg meg opp
igjen.
I ett års tid har han også gått på voksenopplæringa, Vestfold fylkeskommunes kveldsundervisning. Her får
han timer i piano, ukulele og musikkhistorie én gang i uka, og håper å få
plass på samme tilbud fremover. For
han storkoser seg med å spille på
instrumentene sine. Uten å synge til.
– Jeg synger som en full kråke, ler
han, og fortsetter:
– Du blir tutet ørene fulle av at du er
umusikalsk hvis du ikke kan synge.
Det er to forskjellige ting, det. Selv
om du ikke har sangstemme kan du
ha gehør, og greie å spille selv om du
bare bruker hendene og ikke stemmen.

Tics og «stygge ord»

Tidlig i intervjuet begrunner Geir
hodebevegelsene som stadig kommer:
– Jeg har Tourettes syndrom som er
den rareste sykdom du kan tenke deg.

Jeg har Tourettes syndrom som er den rareste sykdom
Geir Raastad.
du kan tenke deg. Å riste og skake hele tide?
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Geir Raastad, Søvnforeningens fylkeskontakt i Vestfold, synes livet er helt ok, til tross for store helseutfordringer. Han
spiller ukulele og piano. På voksenopplæringa får han timer i piano, ukulele og musikkhistorie én gang i uka.
Å riste og skake hele tida? Det er
veldig plagsomt, og jeg ble mye
mobbet for det oppigjennom. Folk
skjønner jo ikke hva disse ticsene er
for noe!
Verst var det i ungdomstiden:
– Du vet, å være på byen når du får
tics, som gjør at du plutselig står der
med trutmunn før du har fått sagt ett
ord, da tror folk at du er den ekle
typen. Du får ikke en second chance
av damene da, vet du! Eller når ticsene setter seg i midtre finger. Det
tar seg jo ikke ut når den strekker seg
opp alene og det ser ut som om du
viser finger'n. For å avlede pleier jeg
bare å fortsette med at jeg liksom lar
hånden stryke meg over håret. Sånne
triks har jeg lært meg.
At «stygge» ord renner ut av ham var
verre før, da gikk det mye i bannord
og kjønnsord. Det har heldigvis dempet seg med alt det obscøne han
kunne få seg til å si.
– Jeg er godt medisinert, og føler at
mye har sluppet taket. Det er lettere

å gå på by'n med kameratene nå enn
før. Og jeg er glad i å danse – selv
om jeg helst ender som solodanser.
Har også gått på salsakurs. Det var
kjempegøy!

Er «mellom to jobber»

Med både Tourettes syndrom og forskjøvet søvnfasesyndrom ble det problematisk for Geir å være i arbeidslivet. En periode jobbet han på kveldstid hos et Sandefjordsfirma. Det syntes han var fint, for da kunne han
snakke om arbeidsstedet når han traff
andre. Slik følte han at han hang
med, han også. Men arbeidet ble for
tungt, fordi sykdommene gir redusert
styrke og utholdenhet. Han blir fort
sliten.
I sum ga tilstanden for lite krefter til
å løfte og pakke varer, som han drev
med på et lager. Medisinen gjør ham
også kvalm og utilpass til tider.
En periode svarte han at han var
«mellom to jobber» hvis noen spurte
hva han drev med.

Nå svarer han heller ærlig at han er
han er uførtrygdet. Sånn er det bare.

Musikk og poesi

Det han oftest holder på med er
musikk og poesi. Geir både spiller
etter andres noter, og komponerer
melodier med tekst til – uten at han
synger selv. Alt er klart for fremførelse sammen med flere musikere.
– Hva er drømmen din for å få publikum til egen musikk?
– Å kunne underholde på fergen
Sandefjord – Strømstad, eller på
puber i byen, det hadde vært noe,
stråler Geir, og spiller med glede sin
egen sanghyllest til Sandefjord for
Somnus.

Egen nettside med dikt

Geir merket seg noe pianolæreren sa
til ham:
– Ticsene er nesten borte når jeg spiller!
Men ticsene er ellers stadig der, og
de slo også ut når han kjørte bil.
uu
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– Jeg har svart belte 1. Dan i Nanbudo, startet med Wing
Chung Kung Fu i våres, så der er det foreløpig ikke belte. Og
jeg trener Thaiboksing. Jeg har brunt belte i Shotokan karate,
1. merke i Krav Maga, Gult belte i Judo og jeg har trent
Brazilian Jiu Jitsu, forteller Geir Raastad og understreker at det
dreier seg om mestring.

For mye av det gode
Han er så smart,
at han ikke vet,
hva han skal bruke
all kunnskapen til.

En politiker
Han er en politiker, lyver og bedrar.
Snakker rundt grøten, gir uklare svar.
Han lover ditt og datt, om det ene og det andre
Han er politiker. Slenger dritt om alle andre.
Det er valgkamp. Han sanker stemmer til sitt parti.
Han er politiker, med en dame på si.
Han sier han vil g jøre en veldig god jobb.
Sannheter er at han er en diger snobb.
Det er valgkamp. Han sanker stemmer til sitt parti.
Han er politiker med en dame på si.
18
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Geir Raastad merket seg noe pianolæreren sa til ham:
- Ticsene er nesten borte når jeg spiller!
– Jeg har hatt lappen i 10-12 år, men fordi
bivirkningene av Tourette-medisinen går ut
over den kognitive hjernevirksomheten, ga jeg
det fra meg.
Men han er glad, tross alt, for at han har TTkort og kan ta seg rundt. Og i en småby som
Sandefjord er ikke avstandene så lange. Han
bruker beina når han skal til sentrum.
– Fortell om diktene dine!
– Jo, det har jeg holdt på med i årevis. Har til
og med egen nettside hvor diktene mine er
lagt ut. Jeg liker særlig godt å skrive dikt med
enderim. Både glade og triste, fylt av all verdens jeg kommer på. Å dikte er terapi for
meg, skal jeg si deg.
Han har også en diktafon ved senga, og skynder seg å lese inn hvis han kommer på noe
lurt.
– Hodet jobber dag og natt! ler han. – Og folk
kan også svare meg på nettsiden. Mellom oss,
jeg hadde håpet på mer kontakt med leserne
mine, sier Geir om siden som heter
www.poetiskeperler.com. Siden har hatt mer
enn 46.000 klikk.

Også long sleeping syndrome?

I Foreningen for Søvnsykdommer er Geir
godt kjent. Han er kontaktperson i Vestfold
fylke og ble ny leder av valgkomiteen på siste
årsmøte. Han har også stått på stand for Norsk
Tourette Forening i sitt hjemfylke.
For åtte års tid siden var han i morens hjemfylke, Nordland.

Geir Raastad, Søvnforeningens fylkeskontakt i Vestfold, synes livet er helt ok, til tross
for store helseutfordringer.
– Mor er fra Sandnessjøen, og en
sommer gikk jeg på tre av toppene
på De syv søstre, som fjellkjeden
heter der. Sånt klarer jeg ikke lenger,
jeg har lagt på meg 25 kilo som
bivirkning av Tourettes. Dumt å drasse på, men jeg er ikke flau for å gå
på stranda.
Geir har en tvillingbror og en søster.
Han mistet faren for 17 år siden, og
er ikke i tvil om at faren hadde noen
av Geirs problemer:
– Jeg husker far sov middagshvil,
med skikkelig snorking. Nå dør han,
tenkte jeg, da han sluttet å puste - før
han kom tilbake igjen med et drønn.
Akkurat den varianten har ikke Geir,
men han kjenner seg godt igjen i
farens snufsing og blunking, og i
tvangshandlinger og rituelle ting.
Som å sjekke «tusen ganger» at
utgangsdøra virkelig var låst. Geir
føler heldigvis at han har vokst av
seg mye av dette.
Han er ikke fremmed for at han også
har long sleeper syndrome, men dette
er ikke utredet. Og som for så mange
andre med søvnproblemer er nevrolog Per Egil Hesla hans «trollmann».

Utmerker seg i kampsport

Daglige helseutfordringer har ikke
hindret Geir Raastad i å bli kjent

innen kampsport. Han trener to ganger i uka, og durer i vei med navn på
alle stilartene han driver med, og
hvilke belter han har.
– Jeg har svart belte 1. Dan i
Nanbudo, startet med Wing Chung
Kung Fu i våres, så der er det foreløpig ikke belte. Og jeg trener
Thaiboksing. Jeg har brunt belte i
Shotokan karate, 1. merke i Krav
Maga, Gult belte i Judo og jeg har
trent Brazilian Jiu Jitsu, sier han.

Kajakk

Som om ikke det er nok: Geir har
også våtkort i kajakkpadling, og har
tidligere seilt tvers over Sandefjords
fjorden og tilbake på seilbrett.
– Å få belter i kampsport betyr utrolig mye for meg, stråler han, før vi
flytter oss ut i gangen for å se på herligheten. I garderobeskapet henger
bånd i gult, rødt, svart og brunt, tetti-tett.
– De kule guttene i Sandefjord spilte
håndball og fotball. Jeg havnet aldri
der. Kampsport er tingen for meg.
All gleden han opplever med å få
stadig nye farger på kampsportbeltene koker ned til ett ord: selvtillit.
De siste årene har han jobbet systematisk med nettopp å bli trygg på
seg selv.

– Selvtillit er ikke noe man har, men
noe man får gjennom suksess og
positive opplevelser. Jeg vil si at
dette kan læres, eller opparbeides. Da
jeg oppdaget det, ble det et skifte i
livet mitt. Alt håp var ikke ute.

Beltene er selve målet

Geir Raastad bobler over når han
snakker om dette temaet:
– Mestringsfølelse skaper selvtillit,
derfor er det så viktig for meg å få til
ting. Å få nye belter i kampsport,
viser at jeg er god for noe. Uten
mulighet til å oppnå belter hadde jeg
ikke giddet og trent! Beltene er
målet, og for hvert belte får jeg en ny
dose selvtillit. Jeg har alltid bestått
de gangene jeg har gradert meg oppover, så jeg er stolt over å kunne si at
jeg er en gjennomfører.
Tidligere hadde jeg det med å gi opp.
Så tok jeg tak i det.
Nå synes jeg ikke det er så ille å
være meg, faktisk! Jeg begynner å
trives i egen kropp. Og jeg ser positivt på fremtiden. Ja, jeg fyller uken
og gjør mye. Jeg vil ikke sitte stille
selv om jeg er uføretrygdet. Jeg vil
være i gang!
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FAGARTIKKEL

Mulig behandling for
idiopatisk hypersomni
Per Egil Hesla,
spes. nevrologi

Dr Arnulf sammen
med andre forskere i
Paris har behandlet 46 pasienter med
idiopatisk hypersomni med Sodium
Oxybate (Xyrem) De påviste at 71%
av pasientene hadde en betydelig
bedring av hypersomni/fatigue på
dagtid. 67% hadde bedring på MSLT
test med kortere innsovning og 52%
hadde også mindre behov for søvn
om natten.
Subjektivt rapporterte 65% av pasienter med idiopatisk hypersomni at
de følte en vesentlig bedring på
Xyrem. I motsetning til pasienter
med narkolepsi type 1 klarte mange
av IH pasientene seg med kun en
dose Xyrem mens narkolepsi pasien-

tene vanligvis trenger 2 doser med
Xyrem. Fortsatt er det usikkert hva
som forårsaker idiopatisk hypersomni. Det er antatt at ca 20% kan bli
spontant bedre. Når det gjelder narkolepsi type 1 er det dokumentert at
der foreligger mangel på hypokretin
fra hypokretin produserende celler i
hypothalamus. Spekulativt er det
mulig at idiopatisk hypersomni kan
være assosiert med GABA hyperaktivitet siden medikamenter som blokkerer GABA transmisson benyttes
ved behandling av B preparat overdose. Det er dessuten påvist forskjeller i hjernespect mellom IH og
Narkolepsi type 1 uten at dette forklarer noe om patofysiologien.

Løsningen på disse søvnlidelsene
synes enda mer komplisert siden det
nå er påvist at deler av påvist hypokretin i spinalvæsken er inaktivt og
således kan også pasienter med høye

Et skritt på riktig vei
Knut H. Bronder
Rådg./spesialsykepleier

(Nasjonalt Kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)
På internett kom det i begynnelsen
av november en henvisning til en
artikkel om bruk av Xyrem til pasienter med idiopatisk hypersomni.
Flere anerkjente hypersomniforskere
publiserer sine kliniske erfaringer i
en artikkel på et område hvor det har
vært vanskelig å finne effektiv medikamentell behandling. På nettet leser

20

SOMNUS NR 4 - 2015

vi at man i Paris lot 46 pasienter med
IH og 47 pasienter med narkolepsi
type 1 (med katapleksi og / eller
hypokretin mangel) ble undersøkt
med PSG og MSLT test med fem
innsovninger, De fleste pasientene
med IH og noen med narkolepsi ble
i tillegg søvntestet ytterligere ett
døgn til for å se hvor lenge de sov.

Konklusjonen på internett er at man
fant at Xyrem hadde like god effekt
på søvnkvaliteten i begge gruppene,
men IH gruppen hadde bedre effekt
enn narkolepsi gruppen når det gjaldt
søvntrang på dagtid. Mange kom lettere i gang om morgenen og rundt
halvparten fikk kortere søvnlengde.
Men det ble også rapportert bivirk-

verdier av hypokretin egentlig ha
narkolepsi. Dersom man følger dette
sporet er det således mulig at pasienter med diagnosen idiopatisk hypersomni kan være pasienter med narkolepsi type 2 selv om de vanligvis
ikke har genet DQB1 0602.

Det er i Norge rapportert over 30
pasienter med idiopatisk hypersomni
til Bivirkningsnemda, alle utviklet IH
i løpet av 24 måneder etter å ha fått
Pandemrix vaksine i slutten av 2009.
På en nylig avholdt
Narkolepsikongress i Ørebro ble det
fra Finland rapportert om 6 pasienter
som alle også hadde utviklet IH etter
Pandemrix vaksine. Dette tyder på at
det er ikke bare i Norge at man har
sett langt flere pasienter med IH enn
det som var forventet. Denne tilstanden antas jo å være enda mer sjelden
enn narkolepsi type1.

ninger i form av kvalme og svimmelhet.

Det har vært vanskelig å finne originalartikkelen. Jeg har vært i kontakt
med en av forfatterne i Paris og fått
kopi av artikkelen. Han kan fortelle
at det som er på nettet er hentet ut fra
et manuskript som er akseptert for
publisering. Artikler som skal trykkes blir ofte elektronisk tilgjengelig
før eller under trykking. Dette er en
spennende nyhet, og det vil ta tid før
det eventuelt kan skrives ut til pasienter i Norge. Men det er et viktig
skritt i riktig retning.

NYE

Førerkortregler
er ikke klare

En drøy måned før det kommer nye førerkortregler, kan Helsedirektoratet fremdeles
ikke fortelle hva som kommer til å stå der.

Georg Mathisen
tekst

Vegdirektoratet og
Helsedirektoratet kommer
med et helt nytt forslag til
førerkortregler for pasienter med alvorlig søvnapné
og narkolepsi.

Fra nyttår

De har vært utsatt tidligere, men nå bekrefter
Helsedirektoratet at de
etter planen kommer til å
gjelde fra 1. januar. Hva
som står i dem, derimot,
det er ennå ikke klart.
– Vi har dessverre ikke
dette klart nå, sier Liv
Dalen Tennøe på kommunikasjonsavdelingen i
direktoratet. Somnus har
spurt hvordan alle som
blir berørt av endringene,
kommer til å få informasjon – men ikke fått svar
på spørsmålet.

Mindre radikalt

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. Forslagene
til nye helsekrav var på
høring vinteren for et
snaut år siden, og ville
tvunget svært mange
søvnsyke ut av trafikken.
De radikale innstramningene som ble foreslått,
rammet mange pasientgrupper. Mange flere enn
pasientene som lider av
søvnsykdommer, opplevde at direktoratene gikk
tilbake på forslagene. De
første som fikk se konkrete, nye forslag, var diabetikerne. Forslaget til nye
regler for diabetes og
førerrett innebærer at
pasientene beholder retten
til å kjøre bil så lenge de
får behandling og unngår

Bente Moe i
Helsedirektoratet lovet forslag til nye førerkortregler i
løpet av høsten. De er ennå
ikke klare.
de symptomene som
kunne gjort dem farlige
bak rattet.

Mer på søvnforeningen.no

– På bakgrunn av høringsinnspill fra den første
høringen vil det også bli
endringer på andre felter,
for eksempel søvnapne og
vanedannende legemidler.
De konkrete tekstene for
disse områdene vil være
klare i løpet av høsten, sa
avdelingsdirektør Bente
Moe i Helsedirektoratet til
Somnus i september.
Det er de fremdeles ikke. Somnus
følger saken, og
informerer på nettsiden og Facebooksiden til
Søvnforeningen
når noe skjer.
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– Alt vi hadde
ble blåst bort!
Stand på lærerstevne:

– Vi delte ut åtte hundre poser med materiell og kunne sikkert ha gitt bort tre hundre til, summerte Mette Figgé opp
etter Foreningen for Søvnsykdommer hadde stand på
Østlandske Lærerstevne.
Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Hun er en engasjert representant for
Søvnforeningen og siste helgen i
oktober sto hun på stand på
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Der ble Østlandske Lærerstevne
holdt. Og Mette, som er varamann til
styret som pårørende til en datter
med idiopatisk hypersomni, brukte
med glede mye av helgen på å
snakke med folk om «søvnsaken».
– Jeg kunne sikkert delt ut tre hundre
poser til, strålte hun fornøyd. I tillegg
gikk fikk hun gitt bort alt hun hadde
av materiell på bordet. Som
Zzzznork-boken, DVD'er og mange

ulike Somnus-blader. Blant annet 64
utgaver av bladet med bilde av datteren Karoline på forsiden – og stor
reportasje om datteren inni.

Brosjyrer i posen

Det Mette kaller poser, inneholdt
brosjyrer om søvnsykdommer, visittkort, og noen småting som refleks og
handlevognmynter og sukkertøy.
Mette delte stand med Norsk
Epilepsiforbund som også hadde brosjyrer i posen.
– Jeg er kjempefornøyd, og utrolig
glad for muligheten til å treffe barnehageansatte og lærere i barneskolen.
Det er veldig viktig at denne målgruppen får kunnskap om sykdommer som barn kan lide av. Jeg stiller

Mette Figgé er en
aktiv mor, som har søvndiagnoser i
familien, og som gjerne stiller opp
for andre. Med smil og entusiasme
delte hun ut informasjonsposer på
Søvnforeningens stand i oktober.
gjerne opp en annen gang!
Hvis hun i løpet av de to dagene fikk
spørsmål om barn og unges søvnproblemer svarte hun gjerne at slike problemer nok ikke var like fremtredende for 40 år siden, da barn vokste
opp uten elektronisk hverdag.
Mette synes det var ekstra hyggelig
at mange kom tilbake dagen etter og
hadde nye spørsmål. Med andre ord
helt tydelig at de hadde sjekket innholdet i posen.
– Jeg tittet også bevisst i søppelbøtter for å se om noen bare hadde
kastet materialet vårt – men jeg fant
ikke noe. Bra, hva?

Foreningen for
Søvnsykdommer delte
stand med Norsk
Epilepsiforbund. Anne
Kvaal (i rødt) er leder i
Asker og Bærum, mens
Elin Aasen (i grønt) leder
Epilepsiforeningen på
Romerike. Deres materiell
gikk også fort unna!
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Aksjon Våken Hverdag

Inger-Johanne Henriksen Serrano (t.v.) og Lisbeth Fjell Leithe fra fylkeslaget i Bodø snakker med interesserte på
stand i Trondheim.

i Trondheim

Årets aksjon var lagt til Trondheim og i samarbeide med lokallaget
ble det vellykkede aksjonsdager. To dager med stand på Trondheims
travleste kjøpesentre og brukermøte med CPAP og masker.

Første dagen var det stand på
Trondheim torv og standen ble reist
midt inne i kjøpesenteret ved informasjonen. Der var ledelsen veldig
opptatt av at vi skulle begrense oss
og ikke henvende oss til folk, forteller Inger-Johanne Henriksen Serrano.
– Men det gjorde ikke noe for folk
kom bort til oss allikevel. Spesielt en
dame som var fortvilet, snakket jeg
med i 30 minutter med mannen ved
siden av. Han var også engstelig. Hun
hadde sterk søvnapné og takket og
takket for hjelpen. Hun skulle ringe
fastlegen sin med en gang.
Henriksen Serrano forteller at det er
mest godt voksne mennesker som
kommer til standen. De helt unge
kommer ikke.
–Vi hadde god pågang av interesserte
mennesker hele tiden, forteller hun.
Vi ga ut brosjyrer og innmeldingsskjema og Somnus og vi hadde med
oss refleks, sukkertøy og handlevognmynter. Vi inviterte også alle vi kom
i kontakt med til brukermøte om

ettermiddagen. Alle vi møtte var
svært positive.
Om ettermiddagen var det brukermøte med de nyeste CPAP-ene og godt
utvalg av masker. ResMeds representant Katrine, kom fra Oslo med
masse utstyr og masker.
– Det ble et meget vellykket brukermøte, forteller Inger-Johanne. – Vi
orienterte og svarte så langt vi kunne.
Dette var en type møte vi bør kunne
arrangere andre steder også, sier hun.

Kø på City syd

Dagen etter var stand på det store
kjøpesenteret City syd like utenfor
Trondheim. Her fikk Søvnforeningen
ha stand rett ved inngangen og det
var så populært at folk kom bort for å
få informasjon allerede mens vi monterte standen.
Vi var fem personer på standen og
det var tidvis kø for å få snakke med
en av oss, forteller Inger-Johanne fornøyd. Vi gikk til og med tom for brosjyrer og materiell og måtte kaste oss

i en taxi for å hente mer. Taxisjåføren
hadde søvnapné selv og tok imot
brosjyrer som han skulle dele ut til
søvnige passasjerer. Folk hadde lest i
Adresseavisen og i Byavisa at vi var
der. Derfor kom det så mange. De
trengte råd om maskiner og masker,
og mestring og behandling. – Vi
hadde mange koner, som skulle hjem
og skremme mannen til legen siden
han sluttet å puste om natten. Og vi
hadde en mor og datter som var fortvilet over mannen/faren som ikke
ville gjøre noe med pustestoppene
sine.
– Vi sendte invitasjon til alle medlemmene i Trøndelag og ikke minst
var det et stort intervju med vår nestleder Krister Olsen i Adresseavisen
med maske og det hele, sier
Henriksen Serrano.
– En årlig aksjon «Våken Hverdag»
er verdifull fordi vi når mange mennesker, og vi tror vel at vi kanskje
redder noen liv med opplysningsarbeidet vårt, sier hun.
SOMNUS NR 4 - 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.

RESTARBEIDSEVNE
– hva er det?

spalten

Somnusjuristen
forklarer

Arbeidsevne er ifølge
NAV evnen til inntekt,
altså inntektsevne.
Restarbeidsevne er evnen man har
igjen til inntektsgivende arbeid når
man ellers er for syk til å forsørge
seg selv.
Restarbeidsevne når du er sykemeldt
og som mottaker av AAP: Når du er
sykemeldt har legen vurdert din
restarbeidsevne. Kort sagt er det den
prosenten du ikke er sykemeldt. Er
du 100% sykemeldt, så har du ingen
restarbeidsevne. Er du 50% sykemeldt, så har du en restarbeidsevne
på 50%.
Situasjonen er ofte slik at det er overflod av mennesker å velge mellom
når en stilling skal besettes. Mange
arbeidsgivere vil være tilbakeholdne
med å ansette en som på grunn av en
eksisterende sykdom eller funksjonsnedsettelse, krever tilrettelegging og
som kanskje blir mye borte fra arbeidet. Spesielt om valget er i konkurranse med funksjonsfriske arbeidstakere.

Mange har deltidsjobb

Men NAV tar til orde mot svartmalingen av deltakelse i arbeidslivet for
Relevant regelverk finnes under
kapittel 11 og 12 i folketrygdloven.
For å lese NAV sine interne rundskriv vises til www.nav.no, regler i
alfabet-menyen nederst og
deretter under kapitlene til folketrygdloven.
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de som mottar ytelser. NAV viser
blant annet til at ca 50 000 som er
uføretrygdet, har en deltidsjobb. Det
betyr at 50 000 uføre utnytter sin
restarbeidsevne.
Alle som søker om
Arbeidsavklaringspenger må
gjennom en arbeidsevnevurdering
(AEV). Dette er en helhetsvurdering
av deg og dine ønsker, sammenholdt
med arbeidsmarkedet og mulighetene
du har i forhold til kompetanse og
behov.
Først skal du fylle ut et skjema hvor
du selv vurderer din arbeidsevne og
din situasjon. Skjemaet finnes på
nav.no og er med på å danne grunnlaget for en samtale som NAV kaller
deg inn til. Skjemaet inneholder
mange punkter, og du skal bare svare
på det som du opplever som relevant
for deg.

Samtale hos veileder

Videre prosess i arbeidsevneevnevurderingen er en samtale med en veileder hos NAV. Vurderingen NAV gjør
etter at du har fylt ut skjemaet og
snakket med veilederen, er en helthetsvurdering som tar for seg muligheter og begrensninger, også det som
er utenfor din kontroll. Du skal også
vurderes utfra familiesituasjon, interesser, utdanning og arbeidsmarkedet.
NAV skal vurdere hvilke muligheter
du har for å beholde den jobben du
har, muligheten for å få ny jobb,
omskolering, tilrettelegging osv. Kan
du klare å utføre en jobb med tilrettelegging, så skal NAV kunne bistå
med å få dette på plass i samarbeid

med en arbeidsgiver.
Tilretteleggingen kan være kontorutstyr på arbeidsplassen, omplassering i
virksomheten, hjelpemidler som
avlaster hjemmesituasjonen osv.
Er du ansatt i en virksomhet som har
inngått avtale om Inkluderende
Arbeidsliv (IA), kan virksomheten få
mer bistand, også økonomisk,
gjennom NAV Arbeidslivssenter i fylket.

Inntektsgrenser når du mottar Arbeidsavklaringspenger
eller uføretrygd:

AAP innvilges for 100% uførhet. I
den grad du har evne til å jobbe, så
skal du utføre arbeid. AAP-ytelsen
reduseres time for time i forhold til
tiden du jobber og melder inn på
meldekortet ditt.
Når du har mottatt AAP en stund, og
skal over til uføretrygd, så skal det
fastsettes en uføregrad. Dette gjøres
ved å sammenligne inntektsevnen før
og etter uføretidspunktet. Akkurat
hvilket tidspunkt som er skjæringen,
er ikke nødvendigvis så lett å fastslå,
i hvert fall ikke så lenge det er en
sykdom som utvikler seg over tid.

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

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.

Folketrygdloven har egne bestemmelser for hvordan dette tidspunktet
skal fastsettes.
NAV skal alltid vurdere å sette uføregraden lavere enn 100% - NAV skal
alltid vurdere om du har en restarbeidsevne. I denne vurderingen, ligger de samme kriteriene som for
arbeidsevnevurderingen under AAP.
Vurderingen av uføregrad bygger
både på helse og sykdomsbildet, men
også dine muligheter i arbeidsforholdet du allerede har, muligheter du har
til å få arbeid, arbeidsmarkedet for
øvrig osv. For å motta uføretrygd må
man vurderes som minst 50% ufør.
Mottar du allerede AAP er det tilstrekkelig at du vurderes som 40%
ufør. Får du innvilget en uføregrad
på 50%, så har du en restarbeidsevne
på 50%.

Hvor mye kan man jobbe og tjene
før det fører til reduksjon i en allerede mager ytelse?
Etterhvert, eller for en periode, så
klarer man kanskje å utføre noe
arbeid. Når uføregraden fastsettes, så
setter man også en inntektsgrense for
hvor mye du kan tjene før trygden
reduseres. Inntektsgrensen utgjør
“inntekt etter uførhet”, altså restarbeidsevne, med et tillegg. Er du
100% ufør, så er i utgangspunktet
inntektsevnen din vurdert til 0, og
grensen er utgjør kun det generelle
tillegget.

hvilke konsekvenser det har at man
tjener over grensen.

Jobbe litt ved siden av

Selv om man i dag er så syk at man
ikke orker mer enn å eksistere, så
kan dette endre seg over tid. Nye
medisiner kan bedre situasjonen, den
sosiale eller familiære situasjonen
kan endre seg f.eks. ved at barna blir
voksne og flytter ut eller kanskje
arbeidsmarkedet endrer seg så det er
lettere å få nødvendig tilrettelegging.
Slike endringer kan føre til at man
orker å utføre litt eller noe arbeid.
■ Ved utgangen av mars 2015 var
det registrert 310 800 mottakere av
uføretrygd, en nedgang på 1 000
personer siden utgangen av desember 2014. Andelen i befolkningen
som mottar uføretrygd holdt seg i
samme periode stabil på 9,4 prosent.
■ Nedgangen i antall mottakere
skyldes både at flere personer har
gått ut av ordningen og færre kom-

Tillegget er blitt mindre

Tidligere var dette tillegget 1G, altså
en gang Grunnbeløpet, ca 90.000 kr.
Inntektsgrensene er endret. Hvis du
får fastsatt uføretrygd nå, så utgjør
tillegget 40% av G, ca 35.000 kr.
Det vil si at inntektsgrensen er restinntektsevne pluss 35 688 kroner (i
2015). Hadde du uførepensjon og har
fått det omregnet med endringen som
ble foretatt per 1. januar 2015, så er
tillegget 60 000 kroner til og med
2018. Deretter ligger det forutsetningsvis samme tillegg på inntektsgrensen for alle. Disse grensene er
svært lave for en som er helt ufør,
men som ønsker å forsøke å jobbe i
hvert fall litt. Det er viktig å vite
met inn sammenliknet med kvartalet forut.
■ I første kvartal 2015 var antallet
nye mottakere om lag 6 300, mot
et gjennomsnitt på 8 000 hvert
kvartal i 2014. – 2014 var preget av
at ekstra mange personer gikk ut
maksperioden på arbeidsavklaringspenger, fire år etter at ytelsen ble
innført. Mange av disse har fått
innvilget uføretrygd. Dette forklarer

Trygden reduseres, men ikke
uføregraden

Tjener du over din inntektsgrense, så
reduseres uføretrygden. Reduksjonen
gjøres utfra en brøkberegning som er
beskrevet i folketrygdloven. Det som
er viktig å vite, er at man mister ikke
uføregraden selv om man tjener over
grensen og får en reduksjon i trygden! Tjener du over inntektsgrensen
så kan du beholde samme uføregrad i
inntil fem år dersom du melder fra til
NAV om inntekten og at du ønsker å
beholde uføregraden. Søker du, så er
det mulig å beholde uføregraden i
ytterligere 5 år på tross av inntekt
som overstiger grensen. Det er et
uttalt ønske at det skal lønne seg å
jobbe.

To viktige poeng:

■ Bortfall av uføretrygd: Tjener du
80% eller mer av inntekt før uførhet,
så bortfaller hele uføretrygden.
■ All type inntekt som er pensjonsgivende regnes med i inntektsgrensen. Omsorgslønn, godtgjørelse for
arbeid i politiske verv og frivillige
organisasjoner regnes også med.

økningen i 2014, mens vi nå ser at
tallene går noe ned, sier fungerende
arbeids- og velferdsdirektør Kjersti
Monland.
■ Første kvartal 2015 har også
vært preget av at flere enn normalt
har sluttet å motta uføretrygd.
Arbeidsliv (IA), kan virksomheten få
mer bistand, også økonomisk,
gjennom NAV Arbeidslivssenter i
fylket.
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Alene på havet

nders Skogheim (28) tilbrakte arbeidsdagen alene på havet.
Da narkolepsien rammet, var det ikke annen utvei enn å
kjøpe større sjark for å få med seg noen.

med narkolepsi

Anders Skogheim
kunne få hjelp til
å slutte som fisker. Han svarte
med å banne, låne
fire millioner og
kjøpe større båt.
Georg Mathisen
tekst og foto

Han har fått tilbud om hjelp, men
først og fremst til å finne seg noe
annet å gjøre.
– Men jeg kan ikke tenke meg å
bytte ut fisket, sier Anders
Skogheim.

‘’
Ung fisker

28-åringen fra Steigen har vært godt
synlig i aviser, radio og fjernsyn.
Han er en av de litt for få unge som
velger livet som fisker. Første gangen han leverte til lokale bruk, var
han 12 år. Den første båten kjøpte
han for konfirmasjonspengene. Som
19-åring begynte han for seg selv.
Så kom svineinfluensaen. Den unge
fiskeren vaksinerte seg.

– Litt senere var jeg ute på reise. Vi
skulle til Liverpool på kamp. Alt var
kjedelig, og jeg sovnet hele tiden. Så
kom jeg hjem og begynte å sovne på
jobb, også, forteller Skogheim.
Det er ille for de fleste. Men sovner
du alene på sjarken, er det direkte
farlig.

Ikke trodd hos legen

– Legene trodde ikke på det. De sa at
jeg skulle endre kosthold. Men jeg
hadde allerede et bra kosthold. Og
jeg spiste fisk mange ganger i uken,
selvsagt, konstaterer han.
– Jeg jobbet alene på havet i to år
etterpå. Jeg sovnet av mye, forteller
han.
Narkolepsien til Anders Skogheim
arter seg ikke slik at han sovner når
han er ivrig eller opphisset. Derimot
sovner han når han ikke har noe å

henge fingrene i. Dermed var det
gjerne i styrhuset på vei inn til land
igjen med dagens fangst at han sovnet av.

Flere på båten

I stedet for å gi opp, bestemte han
seg for det stikk motsatte. Han satset
enda større:
– Jeg kjøpte større båt for at vi skulle være flere mennesker. Nå er det
folk sammen med meg hele tiden.
Men det ble en stor investering, sier
han.
Vaksinen tok han i 2009; medisin
fikk han først for et par år siden.
Noen erstatning har han ikke fått, og
medisinen får han heller ikke dekket.
Nav tilbød ham ny utdannelse.
Han svarte med noen saftige eder,
før han lånte fire millioner og investerte i ny båt.

Jeg jobbet alene på havet i to år etterpå.
Jeg sovnet av mye. Anders Skogheim, fisker.
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Løsningen for å leve videre med narkolepsi var å skaffe seg stor nok båt til å få med seg folk. Bildet under viser en
av de mer spektakulære fangstene – en 120 kilos kveite. (Foto: Privat)

Måtte betale lønn

– Nav skulle hjelpe meg et halvt år
med at jeg fikk med en mann til å
jobbe for meg. Men de betalte ham
ikke. De trakk seg og glemte å gi
beskjed. Så jeg hadde ham i jobb et
halvt år uten at jeg visste at jeg skulle
betale ham lønn, forteller Anders
Skogheim.
Den nye båten er utstyrt med alarm,
også. Hvis han sitter rolig for lenge,
begynner den å pipe. Det kan trengs:
– Det er lange dager. Når jeg er ferdig, skal kjøre i land og setter meg i
stolen, så sovner jeg på 20 sekunder.
Om medisinen virker, varierer, sier
han.

Tungt

– Det hadde vært lettere hvis jeg
hadde vært ansatt i en bedrift. Jeg er
delvis ufør, men det går jo ikke når
jeg har fiskebåt, sier han.

Han innrømmer at det har
vært veldig tungt.
Usikkerheten har vært der
hele tiden: Kunne han
beholde jobben? Hva med
førerkortet – han har en
datter som skal hentes og
fraktes, og det går jo ikke
an å basere seg på buss til
Steigen?
På første måte i
Søvnforeningen i Bodø
og omegn fikk han gode
råd om lege og advokat.
Anders Skogheim kjemper videre for å kunne
beholde båten og jobben.
– Det er det siste jeg gir
opp, sier han.
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Gammel dame
er vond å vende

Noen søvnapné-pasienter trenger ikke
annen behandling enn å sove i riktig
stilling. Men det er vanskelig å lykkes.
– Totalt antall pustestopp gikk ned
fra 15 til 9 i timen, og pustestopp når
de lå på ryggen, gikk ned fra 34 til
24, forteller Paulo Matos på universitetssykehuset i Coimbra i Portugal.
Sammen med tre kolleger har han
sett på 93 av disse pasientene etter
at de ble tvunget til å skifte sovestilling.
– Det er effektivt når det følges opp,
men halvparten møtte ikke opp på
oppfølging seks måneder etter, forteller Matos.

Polstring
av masker
Det finnes nå et
nettsted som selger (og viser
ideer) for
polstring av
CPAP-masker slik
at man ikke våkner med avtrykk i
ansiktet, som
mange gjør. Vi
aner ikke om det
virker, men det er
verdt en titt:
http://www.
padacheek.com/

Sovnet bak rattet, syv skadet

I oktober ble syv personer skadet etter at en bilist
sovnet bak rattet på E18. UP-sjefen og Trygg Trafikk
ser svært alvorlig på hendelsen. Føreren innrømmet
ta han sovnet bak rattet. Det førte til at fem biler
krasjet og syv personer måtte til sykehus og legevakt.
UP-sjef Stein-Olav Røberg sier at søvnige sjåfører
står i fare for å påføre andre i trafikken både skader
og eventuelt død.
– Blir øyelokkene for tunge og man dupper av bare
bitte litt kan man fort få et barn over panseret,
understreker Røberg. Ifølge tall fra NAF tilsvarer 18
timer uten søvn en promille på 0,5. Noe som er godt
over grensen på 0,2. Røberg forteller at trøtte bilister også står i fare for å miste lappen og få en kraftig bot hvis de blir tatt i kontroll.

Musikere sover dårligere

Det er kjent at søvnproblemer er vanlig blant utøvende
kunstnere og musikere. Det er imidlertid gjort få, eller
ingen epidemiologiske studier som sammenligner musikere med en generell populasjon. 4168 medlemmer av
Musikernes Fellesorganisasjon ble invitert til en online
spørreundersøkelse, og av de 2121 som responderte var
1607 aktivt utøvende musikere. Det ble målt hyppighet
av insomnisymptomer ved bruk av Bergen Insomia Scale
og resultatene ble sammenlignet med et representativt
utvalg på 2645 personer.
Kunstnere og musikere hadde høyere
forekomst av insomni enn i den vanlige
befolkningen.

Narkoleptikere
pensjonerer seg
Eldre med narkolepsi går tidligere
ut av arbeidslivet. Det viser tsjekkisk forskning. – De har mye høyere BMI og yter dårligere rent
fysisk, konsentrerer seg dårligere,
er mer deprimerte og trøttere,
skriver nevrologene på Karlovauniversitetet i Praha. Resten av
livet sov gruppene med og uten
narkolepsi omtrent like mye. Da
de passerte 60 sov narkoleptikerne nesten to timer mer i snitt i
døgnet – nesten ni timer totalt.

En borrefastlåst situasjon
KIRKWALL:
Noen har tepper overalt. De
fleste bor i Storbritannia.
Jeg har hatt det selv, også.
Jeg husker familien leide en
hyggelig bolig i en engelsk
landsby et år. Det gikk som
det måtte gå – pubverten og
rørleggeren ble de første
familievennene, siden det var
dem vi så oftest.
Da vi fikk toalettlekkasje, ble
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resultatet langt mindre
trivelig enn det ville vært på
et tilsvarende norsk rom. Der
norske avtreder er forsynt
med fliser, linoleum eller
andre glatte og harde overflater, der har et tilsvarende
britisk rom selvsagt teppe.
Ikke spesielt pent, ikke spesielt rent, men spesielt illeluktende. I hvert fall i denne
sammenhengen. Vi klarte å
overbevise verten om at vi

Trøttheten

App-bibliotek
Appbiblioteket
(www.appbibliotek.no) er en
nettbasert oversikt over
apper for smarttelefoner og
nettbrett for mennesker med
funksjonsnedsettelser.
Nettsiden er et samarbeid
mellom Statped og NAV. NAV
Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har
ansvaret for drift av nettstedet. De har opprettet en
redaksjonsgruppe som består
av fagpersoner som jobber
med kognisjon, syn, alternativ og supplerende kommuni-

Omsetning

Midtvintersdag

Dyret

Foredraget

Soveantrekk

Somnambulist

Dyrelyd

M.-navn
Fra

Månedsblad

kasjon (ASK) og bevegelse. I
tillegg er avdeling for
læringsressurser og teknologiutvikling ved Statped og
flere hjelpemiddelsentraler
innholdsleverandører til
appoversikten.
Kontaktinformasjon til redaksjonen: appbibliotek@nav.no

LEV VEL 2016:
Sykt populær

klarte oss uten at han la nytt teppe, men
bare med nød og neppe.
Dette var mange år før jeg fikk CPAP.
Etter at den ble en del av enhver reise, så
har den vært innom svært mange
´britiske hotellrom, hybler og leiligheter.
Der bør det helst være et gulvteppe. Så
viktig er det å få myket opp britiske gulv
at da Heathrow fikk sin teminal
nummer fem, var det ramaskrik blant
ellers sindige briter fordi det ikke var
tepper på gulvene i sikkerhetskontrollen.
Passasjerene ble kalde på bena, må vite.
Men så var det denne CPAP-en, da. Den
siste modellen jeg ble tildelt, er såpass
moderne at den har en latmannsløsning

Vesen
Fritid

Hjem

Spis!

Fjols

Frukten

Krydder

Sykdom

Tange
Gir jobb

19. januar 2016 arrangerer ExtraStiftelsen den årlige
LEV VEL-konferansen. Politikere og fagfolk gir deg sine
synspunkter på «sykdomshierarkiet» i norsk helsevesen,
og prøver å finne frem til de gode løsningene.

Ny

Aldersklassen

Moderne

Noen diagnoser er mer populære enn andre.
Hvordan er det å få en «upopulær» diagnose?
Hva gjør det med den som er syk, og hvordan blir møtet
med helsevesenet?

Allmakt

Plass
Tiltaleord
Holde
munn

KRYZZZORD

Send inn løsningsordet til
sovnforeningen@gmail.com
og vinneren får fem FLAX-lodd i posten.
Kanskje blir det storgevinst til jul.

for å rulle sammen ledningen når jeg skal
pakke sammen. Det er bare å rulle
ledningen rundt transformatoren, og så
feste den med borrelåsen som holder alt
på plass. En liten genistrek.
Men det er når jeg pakker den sammen
på et vanlig gulv. Da jeg skulle pakke ut og
montere CPAP-en på et klassisk, britisk
gulv på Orknøyene, da var det mer en
strek i regningen enn en genistrek.
For hva skjer med en borrelås på et
teppegulv? Jo takk, den sitter ganske
godt. Ingen skade skjedde, annet enn litt
såret stolthet, noen ømme fingre og veldig mange rare, nye lodotter som ble
med borrelåsen min hjem. Men at det
gikk bra, var nok bare fordi jeg hadde vett

til å stå opp på riktig side av sengen. Det
vil si den siden der ledningen til CPAP-en
ikke lå. Hadde jeg stått opp der transformatoren lå ubarmhjertig borrelåst fast
til brunrosa tepper, så er det ikke godt å
si hva som ville skjedd med ubeskyttede
stortær eller snublende fall.
I USA lager man halvmeterlange strimler
med advarsler og henger på enhver
elektrisk innretning. Hadde nordmennene g jort det samme, så hadde jeg uansett
vært kvitt dem nå. De ville hengt ig jen
sammen med borrelåsen, i et gulvteppe
på Orknøyene.

Reisefanten: Georg Mathisen
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esten alle barn med Downs syndrom har søvnapné.
Men det er ikke så enkelt å få til god behandling med
CPAP. Mange av barna vegrer seg for å ta på seg utstyret. Hvis de greier å ha det på, så er de urolige i søvnen, de
turner mye så de kan lett rive av seg masken.

Utfordrende
å behandle søvnapné hos barn
med Downs syndrom
Ubehandlet kan søvnapnéen hos
disse barna kan føre til høyt blodtrykk, diabetes, stoffskifteproblemer,
overvekt, hjerte- karsykdommer og
en mulig infeksjonstendens allerede i
ung alder. For barna kan det også
føre til hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker, forstyrrelser i den kognitive utviklingen, skoleprestasjoner
og generell livskvalitet.
Det fødes 50 – 75 barn med Downs
syndrom hvert år. 10 % av disse blir
over 80 år gamle. Det er lenge å leve
med ubehandlet søvnapné, sa
Austeng.

Marit Aschehoug
tekst og foto

Det sier Marit Erna Austeng, Phd,
ØNH-lege Rikshospitalet i Oslo. Hun
har kartlagt søvnapné hos barn med
Downs syndrom ved åtte års alder og
sett på oppfølging og henvisning til
spesialisthelsetjenesten av disse
barna. Gruppen barn hadde også hørselstap og ubehandlet væskeansamling i mellomøret.
– Om diagnosen stilles tidligere, så
er også muligheten for behandling
bedre. Det kan forebygge utvikling
av følgesykdommer, sa Austeng.

River av seg masken

Høy forekomst

Konklusjonen hennes var at det er
veldig høy forekomst av søvnapné
hos barn med Downs syndrom og
ingen av barna som var i åtte års
alderen var henvist til søvnutredning
eller var under behandling. Noe av
forklaringen ligger i øret, ansiktsskjellettet og de øvre luftveiene.
Hos typisk utviklede barn er forekomsten av søvnapné fra 1- 5 % og
noe høyere for overvektige barn.
Symptomene er de samme som for
voksne, tung pust, snorking, pustestopp, hyppige oppvåkninger og urolig søvn, kanskje med snakking i
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Marit Austeng ønsket at diagnosen
søvnapné stilles snarest mulig etter
fødselen, slik at CPAP og maske
ville være like naturlig som dyne og
kosebamse.

søvne, nattevandring og gråt.
Diagnosen kan stilles på vanlig måte
med Embletta/polysomnografi, men
det viktigste er foreldrenes observasjoner av barnet mens det sover.

Å behandle barn med Downs syndrom med CPAP og maske, kan ære
vanskelig fordi barna sover urolig og
river av seg masken. Austeng sier til
Somnus at om man hadde kunnet
stille diagnose søvnapné snarest
mulig etter fødselen, så kunne kanskje barnet vennet seg til bruk av
maske som en del av sengeritualet.
– CPAP og maske ville være like
naturlig som dyne og kosebamse.
Men foreldre som får et barn med
Downs syndrom, har så mye annet å
tenke på, at å bringe opp søvnapné i
det hele, vil gjøre det vanskeligere.

Åtte av ti pasienter med
hjertesvikt har søvnapné
80 % av pasientene som ble innlagt med hjertesvikt på
Lovisenberg, hadde søvnapne. 48 % av disse hadde alvorlig søvnapné. Overvektige pasienter med hjertesvikt er spesielt utsatt.
Marit Aschehoug
tekst og foto

Tobias
Herrscher på
Lovisenberg
foreleste om
sin ferske
doktorgrad
på søvnapné
og hjertesvikt.

Hjertesviktpasienter har høy dødelighet og sliter ofte med dårlig form.
Fortsatt er det altfor få pasienter med
hjertesvikt som undersøkes om det i
tillegg kan foreligge søvnapné.
Tekst og foto: Marit Aschehoug
Kardiolog Tobias Herrscher på
Lovisenberg i Oslo la frem konklusjonene i sin doktorgrad fra juni i år
om sammenhengen mellom søvnapné
og hjertesykdommer og dødelighet.

Bør utredes

– Mange pasienter med søvnapné har
ved diagnosetidspunktet høyt blodtrykk, forhøyet blodsukker og til og
med forandringer i hjertet som de
ikke er klar over. Derfor er det viktig
at alle pasienter med søvnapné utredes og behandles tidlig for hjertekarsykdommer for å minske risiko
for hjerteinfarkt og hjerneslag.
Pasienter som ble lagt inn med kronisk hjertesvikt med akutt forverring
ble undersøkt. 80 % hadde søvnapné.
De som ikke ble behandlet for søvnapnéen, der økte dødeligheten etter
2-3 år. De som fikk behandling for
søvnapnéen greide seg mye bedre.
Konklusjonen er at av pasienter med
hjertesvikt og søvnapné, så er det
stor forskjell på dødelighet mellom
de som får behandling for søvnapnéen og de som ikke får/vil ha det.

Atrieflimmer

Herscher fortalte at de også har sett
på sammenhengen mellom atrieflimmer og søvnapné.
I en australsk undersøkelse viser det
seg at 2 av 3 pasienter med atrieflim-

mer også har søvnapné. Jo større
atriebelastning, jo mer alvorlig søvnapné. Normalt forsøker man å fjerne hjerteflimmeret med elektrosjokk
eller andre metoder. I gruppen pasienter med flimmer og søvnapné, fikk
de med ubehandlet søvnapné tilbake
hjerteflimmeret.
Cand.med. Tobias Erik Herrscher
ved Institutt for klinisk medisin tok
sin doktorgrad I juni 2015: SleepDisordered Breathing in Heart
Failure Patients and its Impact on
Cardiovascular Risk.
Hjertesviktpasienter har høy fore-

– Det hjelper ikke å behandle hjerteflimmeret uten å sjekke om pasienten
har søvnapné og behandle den også.
CPAP hjelper på å holde på sinusrytmen.
Har du hjertesvikt og en BMI på
over 30, er det høyst trolig at du
også har søvnapné.
komst av søvnapné. Pasienter med
søvnapné har økt risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.
Dette er to av hovedkonklusjonene
lege og forsker Tobias Erik
Herrscher har funnet i sine studier.
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øvnapnepasientene er ikke lenger bare en pasientgruppe, men flere grupper. 55 % av apnépasientene oppfyller
kriteriene for det metabolske syndrom. Det øker risikoen for hjerteproblemer og diabetes og tidligere død.

er viktigste årsak
Overvekt
til forverring av søvnapné
Marit Aschehoug
tekst og foto

Den islandske forskeren Thorarinn
Gislason stod foran en lydhør forsamling på ResMeds årlige fagseminar om søvnapné (OSAS).
– Søvnapné er en folkesykdom.
I 1987 trodde vi at 1,3 % av den
voksne befolkningen hadde sykdommen. I dag vet vi at det kan være opp
mot 20 %. Det skyldes ikke bare at
stadig flere får diagnosen, men at
definisjonen av apné er annerledes i
1987 enn i dag.
Han gjennomgikk en studie av 822
personer, 666 menn og 156 kvinner.
Utgangspunktet var at de var like i
antall pustestopp og BMI. De ble delt
i tre grupper. En gruppe led av
insomni. En annen gruppe led av
Thorarinn Gislason, MD, PhD, er
professor ved Universitetet på
Island, medisinsk fakultet. Han
leder avdelingen for respiratorisk
medisin og søvn på Landspitali
Universitets Hospital. Thorarinn
tok embetseksamen i 1977 og
fortsatte studiene i lungemedisin i
Uppsala. Han tok sin doktorgrad
på søvnapné i 1987 og søvnapné
er hovedfokus i hans forskning.
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dagtrøtthet. Den tredje gruppen led
av høyt blodtrykk og diabetes II. Alle
ble fulgt opp, og tre av fire brukte
CPAP. Insomni-gruppen var mindre
flinke til å bruke CPAP enn de to
andre gruppene. Alle CPAP-brukerne
slutter å snorke.
Hvis man bruker denne gruppeinndelingen videre, så ser man sammenhengen mellom symptomene og flere
sykdommer i tillegg til den primære
sykdommen, sa Gislason.

Metabolsk syndrom

Gislason gjennomgikk Metabolsk
syndrom i kombinasjon med søvnapné. Svært mange overvektige søvnapnépasienter har også diabetes og
metabolsk syndrom. Det er ingen
sykdom, men det er en samling av
forstyrrelser i kroppens omsetting av
næringsstoffer (metabolismen) som
Metabolsk syndrom inkluderer forandringer som høyt blodtrykk, høye
insulinverdier, overvekt og høye
kolesterolverdier. Disse forstyrrelsene
øker risikoen for at du kan utvikle,
hjertesykdom (angina eller hjerteinfarkt), trange pulsårer i bena eller
hjerneslag. Hver av forstyrrelsene er i
seg selv en risikofaktor for andre
sykdommer. Opptrer de i kombinasjon (som et syndrom) imidlertid, kan

øker risiko for hjerte- karsykdommer.
Høyt blodtrykk er en viktig indikator.
Søvnlengde er også av økende interesse. De som sover mindre enn fem
timer har større sannsynlighet for å
ha metabolsk syndrom. Overvekt, og
særlig livvidde og mavefett er indikatorer.
Derfor må man se etter flere indikatorer hos overvektige søvnapnépasienter. CPAP-behandling reduserer
ikke mavefettet. De som bruker
CPAP øker i vekt. Har man brukt
CPAP lenge, øker vekten.
CPAP-bruk hjelper på insulinresistens. Alle diabetes II-pasienter bør
undersøkes for søvnapné.
Søvnapneen forstyrrer forbrenningen
og kolesterolverdiene.
Overvektige søvnapnépasienter bør
derfor undersøkes med tanke på
metabolsk syndrom i tillegg til kondisse forstyrrelsene i betydelig grad
øke din risiko for å utvikle sykdommer som faktisk er livstruende.
Metabolsk syndrom er en vanlig tilstand og forekomsten øker. Derfor er
dette et av de områdene av medisinen som vies stor oppmerksomhet.
Det positive med det metabolske
syndrom er at det går an å stanse
utviklingen gjennom livsstilsråd.
(Norsk Helseinformatikk)

Søvnregistrering
på Nordagutu

I 2005 startet sykehuset Telemark, en avdeling for
sykelig overvekt på Nordagutu. Fra 2014 har avdelingen på Nordagutu også en søvnregistrerings
poliklinikk.

Avdelingen har 28 plasser for døgnopphold og hadde 233 pasienter
innlagt i første halvår 2015.
Hittil har de søvnregistrert 240 pasienter, hvorav nesten 80 %
hadde lett til alvorlig søvnapné.
Bakgrunnen for at det ble søvnregistrering også på Nordagutu, var
de lange ventelistene på sykehuset i Skien. Fem sykepleiere har
fått opplæring i bruk av Apnelink og Nox T3. De registrere i snitt
seks pasienter hver uke.
Alle pasienter som kommer til overvektsklinikken, spørres om
symptomer på søvnapné. Hvis de har symptomer, så henvises de
videre til søvnregistrering.

Den islandske forskeren Thorarinn Gislason
var helt klar på at det holder ikke med CPAP.
Vektreduksjon må til for overvektige søvnapnépasienter.
troll av behandlingen av selve apneen,
Thorarinn Gislason.

Behandling

Gislason var helt klar på at det holder ikke med
CPAP. Vektreduksjon må til. Vektreduksjon
alene er bra, men kombinasjon av god CPAPbruk og vektreduksjon er det aller beste. Menn
blir ofte diagnostisert når de er i 50-årene.
Kvinner oftere senere når de er over overgangsalderen og de ikke lenger er beskyttet av hormoner. For folkehelsen er det bedre med en tidligere diagnose og tidlig behandling. Og partnere må lytte etter snorkingen og bidra til tidlig
diagnose på den måten.

-For oss er dette seminaret inspirerende og viktig. Det sier
sykepleier Ingunn Graneng og spesialsykepleier i kardiologi
Heidi Lyng Bækken, begge fra Søvnenheten på Tynset sykehus.
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oe er som det er når det g jelder søvnapné, diabetes og
hjertesykdommer: Alder, kjønn og arvelighet. Noe kan
man g jøre noe med selv: få ned blodtrykket, behandle
diabetes, slutte å røke, gå ned i vekt, fettprofilen (mavefett),
sunt kosthold og trening.

N

Høyt blodtrykk Fedme
Diabetes II Søvnapné
følges ad

Marit Aschehoug
tekst

Høyt blodtrykk er en av de aller vanligste kardiovaskulære sykdommer vi har
i verden. 1 av 4 globalt har høyt blodtrykk. Man regner med stadig økning.
Det sa Md, Phd Njord Nordstrand fra
kardiologisk avdeling ved sykehuset i
Vestfold. Det må måles 24 timers blodtrykk ved mistanke om søvnapné.
– Fører søvnapné til høyt blodtrykk?
Ja, sammenhengen er soleklar, sa
Nordstrand. Hvis man tar bort overvekten, så er ikke sammenhengen lenger så
klar.
– Fører søvnapné til diabetes II? Ja, det
er grundig dokumentert. Det er en veldig økt risiko.
– Fører diabetes II til søvnapné? Ja,
sannsynlig gjør den det, sa Nordstrand.
Gjennomsnittlig har
71 % av diabetes II-pasientene også
søvnapné. Og 70 % av disse er overvektige.

Diabetes

Diabetes type II med forhøyet blodsukker skyldes nedsatt produksjon av
insulin eller at insulinet ikke fungerer
godt nok. 250 000 nordmenn vet man
har det. Man tror mange flere har det
for det er store mørketall. Det er en
forstyrrelse i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner.
Diabetes II starter med redusert
insulinfølsomhet, men70 % av
pasientene lider av fedme.
Hva er felles for alle fedmepasienter:
Økt mengde fett og muskler, økt væskevolum, økt SNS aktivitet (SNS,
Det sympatiske nervesystem, aktiverer hva som populært kalles «kjemp
eller flykt»-responsen med adrenalin,
høy puls og øket blodtrykk), økt leptin, kronisk inflammasjonstilstand i
kroppen, redusert følsomhet for insulin fordi kroppsmassen er for stor.

Overvekt

80 % av menn med høyt blodtrykk er

forårsaket av fedme. 60 % av alle
med sykelig overvekt har søvnapné.
70 % av alle søvnapnépasienter er
overvektige. Det forverrer søvnapnéen. 10 % reduksjon i vekt forbedrer
søvnapnéen med 20 %. Dette gjelder
også barn.
– Det blir en ond sirkel, sa
Nordstrand.

Mer utbredt

– Overvekt, manglende energi, diabetes, summen gjør at man ikke orker å
ta tak. 20 % i Norge har BMI over
30, altså er overvektige.
Søvnapnéen øker belastingen på hjertet og blodårer både direkte og
gjennom høyt blodtrykk og diabetes
II. Fedme er katalysator for både
søvnapné, høyt blodtrykk og diabetes
II. Nordstrand understreket av
søvnapné høyst sannsynlig er mye
mer utbredt enn tallene tilsier.

20 prosent i Norge har BMI over 30,
Njord Nordstrand
altså er de overvektige.
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Overvekt, manglende energi, diabetes, summen gjør at mange ikke orker å ta tak, sier lege of forsker Nord Nordstrand.
(Foto: Shutterstock)
Lege og forsker Njord Nordstrand
har i sitt doktorgradsarbeid vist at
hovedpulsåren blir mykere og oppfører seg som den var fem år yngre
etter bare syv uker med sunne kostholdsvaner og trening. Videre viser
Nordstrand og medarbeidere at vektreduksjon reduserer døgnblodtrykket.

■ Avhandlingens andre del
sammenligner hvordan døgnvariasjonen i blodtrykk endrer seg hos
sykelig overvektige personer 1 år
etter henholdsvis gastrisk bypass
ved Sykehuset i Vestfold (kirurgigruppen) og livsstilsbehandling ved
et rehabiliteringssenter
(Evjeklinikken).

■ I avhandlingens første del
sammenligner Nordstrand og medarbeidere effekten av en lavkaloridiett og livsstilsbehandling på stivheten i hovedpulsåren hos sykelig
overvektige. Til tross for en større
vektnedgang i lavkalorigruppen var
hovedpulsåren uendret etter 7 ukers
oppfølgning mens hovedpulsåren ble
betydelig mykere i livsstilsbehandlingsgruppen.

■ To tredjedeler av pasientene
hadde ved studiens begynnelse ikke
bare høyt blodtrykk på dagen, men
også om natten. Ved kontrollmålinger ett år etter hadde pasienter i
kirurgigruppen sammenlignet med
pasienter i livstislgruppenbetydelig
større reduksjon av blodtrykk
gjennom døgnet. Man så også en
blodtrykksreduserende effekt i livsstilsgruppen.

■ Vektreduksjon er hjørnesteinsbehandling for å motvirke fedme og
fedmerelaterte sykdommer.
Nordstrand og medarbeidere viser at
det er svært viktig at man ikke bare
fokuserer på færre kalorier, men
også på sunne kostholdsvaner og
økt fysisk aktivitet.
■ Fysisk inaktivitet og usunn mat
øker risiko faktor for hjerte/kar-sykdom uavhengig av vekt. En person
som spiser mindre, men fortsatt
usunt vil gå ned i vekt. Dette vil
naturligvis minske litt av risikoen for
sykdom, men denne risikoen kan,
slik Nordstrand og medarbeiderne
viser, reduseres ytterligere ved å
legge om kostholdet og øke den
fysiske aktiviteten.
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Nytt brukerutvalg i Helse Sør-Øst
Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF ble
formelt oppnevnt av det regionale helseforetakets styre den 18. juni i år. Siden den
formelle oppnevningen har et medlem gått
bort og to har trukket seg. To er erstattet,
mens den tredje forhåpentligvis vil være
på plass om kort tid. Det nye brukerutvalget i Helse Sør-Øst består i dag av følgende medlemmer: Kenneth Arctander
Vatnbakk Johansen, Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon, Maria T.B. Bjerke,
FFO/Norsk Revmatikerforening og
Innvandrernes landsorganisasjon, Rune
Kløvtveit, SAFO/Norges Handicapforbund,
Nina Roland, FFO/Landsforeningen for

Nyrepasienter og Transplanterte, Ragnar
Skjøld, FFO/Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Knut Magne
Ellingsen, FFO/Hørselshemmedes Landsforbund, Astri Myhrvang,
Pensjonistforbundet, Jytte Undrum,
FFO/Landsforeningen for Pårørende innen
Psykisk helse, Kari Melby, SAFO/Norsk
Forbund for Utviklingshemmede, Trond
Hilmersen, FFO/Norsk Revmatikerforbund, Erna Hogrenning,
Kreftforeningen, Øistein Winje, FFO/MSforbundet, Hanna Therese Berg,
Pensjonistforbundet, Øystein Kydland,
FFO/Norsk Tourette Forening.

Vil ta
mandlene

Det er slett ikke slutt på å ta
mandlene for å bli kvitt søvnapné. – Seks måneder etter
operasjonen hadde antall
pustestopp falt fra 40 til 7 i
gjennomsnitt, forteller
Thorbjörn Holmlund ved universitetet i Umeå. – Å ta
mandlene bør vurderes som
førstelinjebehandling for
pasienter med søvnapné og
store mandler, mener de
svenske forskerne.

NAV Oslo: Ny oppfølging av sykmeldte fra 1. oktober
Nå får arbeidsgiverorganisasjoner,
sykehus og 520 fastleger i Oslo
informasjon fra NAV, der det opplyses om satsning på sykefraværsoppfølging fra 1. oktober. Satsningen
innebærer at kravet om arbeidsrelatert aktivitet for sykmeldte skjerpes.
Fra 1.oktober 2015 vil alle NAV-kontor i Oslo håndheve kravet om at
sykmeldte skal prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig og
senest innen åtte uker. Den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV må
sammen finne muligheter som gjør
at den sykmeldte kan være helt eller
delvis i jobb.

Årsmøte 2016

– Arbeid er helsefremmende og vi vet
at det er gode muligheter for å jobbe
noe selv om du har helseutfordringer.
Vi vil legge til rette for at flere sykmeldte kan komme i jobb tidligere i
sin sykdomsperiode. Både forskning
og NAVs erfaringer tilsier at det vil
gjøre at flere blir helt friskmeldte.
■ Sykmeldte kan få et brev fra NAV
som forteller at utbetalingen av
sykepenger stoppes ved åtte ukers
sykmelding, dersom vilkåret for unntak fra aktivitetsplikten ikke er oppfylt.
■ Arbeidsgivere plikter å tilrettelegge på arbeidsplassen. Hvis tilrette-

årsmøte:

Årsmøtet i Foreningen for
Søvnsykdommer er fastsatt til
fredag 22. april på Soria Moria
hotell i Oslo.
Fra vedtektene: Årsmøtet er
foreningens høyeste myndighet. Bare saker som står oppført i sakslista kan behandles.
Årsmøte holdes innen utgangen
av april hvert år. Styret
bestemmer tid og sted og sender innkalling senest 8 uker før
møtet, (ca 20. februar).
Saksliste og alle sakspapirer
sendes fylkeslagenes styre samt
delegater senest 4 uker før
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møtet (ca 20. mars).
Årsmøtet er en delegatforsamling. Til et årsmøte skal innkalles med tale–, forslags- og
stemmerett foreningens styre.
Fylkeslag, med medlemstall120 medlemmer skal velge 1
delegat. 21-50 medlemmer skal
velge 2 delegater. 51-90 medlemmer skal velge 3 delegater.
91-140 medlemmer skal velge
4 delegater. 141 – 200 medlemmer kan velge 5 delegater.
Der det ikke er fylkeslag og der
et flertall av medlemmene
ønsker det, skal foreningens

legging ikke er mulig må arbeidsgiver
begrunne hvorfor i et eget skjema
som sendes NAV.
■ Legene skal vurdere pasientenes
muligheter, først og fremst opp mot
de arbeidsoppgavene pasienten har,
men også mot annet arbeid der det
er hensiktsmessig. Det skal foreligge
tungtveiende medisinske forhold som
hindrer arbeid og aktivitet dersom
NAV skal godta 100 prosent sykmelding utover åtte uker.
■ NAV vil bistå både den sykmeldte,
legen og arbeidsgiver med veiledning
om virkemidler og muligheter for tilrettelegging.

styre, arbeide for at 1 delegat
+ vararepresentant velges blant
fylkets medlemmer. Navn på
delegat(er) og vararepresentant(er) må være foreningens
styre i hende senest 6 uker før
årsmøtet (før 10. mars).
Det er endrede krav i BufDir til
antall medlemmer i
Familiemedlemskap, dvs at det
kan være flere med enn bare
to. Styret vil trolig legge frem
forslag om å harmoneres våre
regler med BufDir sine regler.

fra
Bruk av lyslampe
eller wakeuplight

Jeg har begynt med lyslampe hver morgen i ti minutter før
jeg står opp. Har brukt den i en uke nå. Er det noen som
har opplevd å bli mye dårligere av det?

Tror heller jeg ville prøvd wakeuplight. Det høres litt
sjokkprega ut med lystavla du bruker Jeg hadde i hvert fall
fått en elendig start på dagen.

Æ bruka sånn dagslys lampe på morran for å få til å stå
opp. Æ må sitt ca 50 cm unna (max) i 30min. Tok mæ litt
over tre uka å venn mæ til den.. Va grusomt i begynnelsen,
og lika den fortsatt ikke. Får lett hodepine/har konstant
hodepine.

Jeg bruker en dagslyslampe på dagtid i våken tilstand,
mens jeg holder på med feks hobbyting. Den lampa jeg
har kan jeg justere lysstyrken på, slik at jeg ikke får
tørre/såre øyne. Avstand til lampa har også litt å si.

Wakeuplight skal forestille soloppgang og min begynner
1/2 time før klokka ringer og brukes altså ved vekking.
Dagslyslampe er noe helt annet. Det er en terapilampe og
skal ha min. 10 000 lux og benyttes ved for eksempel forsinket søvnfasesyndrom og har i oppgave å «slå av søvnhormonet». Poenget er at lyset skal inn igjennom øynene.
Jeg har begge deler og i begynnelsen brukte jeg dagslyslampe rett etter vekking. Det ble for brutalt. Nå bruker jeg
den i stedet tre ganger 10 min tidlig på dagen (når jeg føler
meg trett) Har du den nærmere = kortere tid. Jeg har den
litt lenger unna (1 meter) og på siden, slik at jeg nesten
ikke ser den. Hodepine og øyesmerter er bivirkning som
kan skje, men de er sjeldent. Jeg foreslår at øker avstand,
ikke se rett på lampen og reduser brukstid. Opphører ikke
bivirkningene, stopp og bruk lampen noen dager og prøv
igjen. Starter
bivirkninger igjen,
ville jeg ikke ha
fortsatt.

Wakeuplight skal
forestille soloppgang.

Vaske
her og
vaske der
Zzzzzzzzz
no
Vasker du masken
en
r
k
k
ø
r
e
f
din? Hver dag? Ikke det?

Selv har jeg kjørt både maske og
pannestøtte og fuktekammeret i oppvaskmaskinen
en gang i uken og tenkt at jeg er i alle fall renslig. Så
kom jeg på Lovisenberg til kontroll og sykepleieren
tok motvillig og løftet opp min Mirage Quattro helmaske og utbrøt: Denne må vaskes hver dag! Jeg
fikk flashback til skolen da jeg hadde skulket
leksene. Så jeg dro rett i butikken og kjøpte Zalo
sitron på sprayflaske etter anbefaling fra sykepleieren. Når jeg følger med på Facebookgruppene, kan
det se ut som om jeg er den eneste som vasker masken hver morgen og henger den til tørk.

Sleep Health Foundation anbefaler ukentlig vask:
Weekly cleaning of masks, straps and tubing is a
good idea. The Center for Sleep & Wake disorders
sier noe annet: Wash the CPAP mask daily in warm
water and a mild soap. Og vi koster på oss et sitat
fra Associated Professional Sleep Societies kongress
om bakterievekst i masken og fuktekammeret:
there are high counts of bacterial and fungal flora
on CPAP interfaces, despite routine washing, with
the older interfaces, more contaminated and resistant to cleaning. Så spørsmålet blir om vi bør desinfisere maske, slange og fuktekammer hver dag?
Eller kanskje det holder med et par ganger i uken?
Fuktekammeret trenger uansett en omgang med
sitronsyre eller eddik. Kalkbelegget setter seg fort
fast.
Selv om vaskerådene spriker, så er det ett godt råd
som er greit å følge. Ansiktet vaskes godt om
kvelden, kanskje med en scrubkrem og skylles godt
med lunkent vann. Ikke nattkrem, ikke krem i det
hele tatt i fjeset. Masken har lett for å skli hvis du
har på krem i ansiktet. Ikke minst kan det tenkes at
huden reagerer på 6- 8 timer nærkontakt mellom
plast, krem og hud. Og det rare er at ved å vaske
masken med Zalo annenhver kveld og skure ansiktet blankt om kvelden, så sitter masken mye bedre
.

Marit Aschehoug
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Klar for innsamling til forskning
Mange vil bidra til å forske på
narkolepsimedisin. Nå venter
ildsjelene bare på svar fra
Forskningsrådet før de drar
igang millioninnsamlingen.

de pengene som skal til for i det hele
tatt å starte en skikkelig innsamlingsaksjon. Da blir det snakk om folkefinansiering – det som på engelsk
heter crowdfunding.
– Vi har allerede fått en million kroner fra Bergesen-stiftelsen. Så satser
vi på crowdfunding på Bidra.no, sier
Sonja Holterman. Det koster 25 000
kroner å komme igang, og de pengene gikk det raskt å samle inn.

Georg Mathisen
tekst

– Det er helt tydelig at dette er noe
som mange har behov for. De står og
venter på å få tilgang til en medisin,
sier Sonja Holterman.
Hun leder Forening for forskning på
narkolepsi. Foreningen kommer stadig nærmere å få dratt igang forskningen på det som kan bli en behandling for narkolepsi.
Optinose, som har utviklet teknologien for medisinering gjennom nesen,
har søkt Forskningsrådet om BIAmidler. Det står for «Brukerstyrt innovasjonsarena»; et støtteordning for
forskning som tar utgangspunkt i
bedriftene.
– Vi får svar i januar–februar på om
vi får penger derfra. Hvis vi gjør det,

#

Fem millioner kroner

Sonja Holterman leder Forening for
forskning på narkolepsi.
setter vi igang en større innsamlingsaksjon, forteller Holterman.

Folkefinansiering

Nå har foreningen klart å samle inn

Målet er fem millioner kroner totalt.
Siden mange har behov for slik
medisin, tror hun at det vil være godt
mulig å oppnå det.
– Jeg vet at de når ut ganske bredt på
Bidra.no, og så har vi jo laget en
flyer som vi kan trykke opp slik at vi
har noe på papir som vi håper folk
kan dele ut og legge rundt omkring.
Det finnes jo veldig mange lokale
organisasjoner som samler inn penger til gode formål, sier Sonja
Holterman.

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
(Idiopatisk hypersomni)
Berglund, Knut Arne
Tlf. 92815918 :
Knutarneberglund
@gmail.com

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

Hansen, Alf Herold
Tlf. 72 55 90 40
alf.herold@gmail.com

Narkolepsi:

Høisveen, Kjellfrid
Tlf. 97143445
k.hoisveen@live.no

Mørch, Susanna
Tlf. 90136527
iresmoer@online.no

Johansen, Jeanette
Torgersen Tlf. 40201577
jea-to@live.no

Ramberg, Margaret Sandøy
Tlf. 92298206
stramber@online.no

Karlsen, Willy
Tlf. 47817441
wil-bjo@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, tlf.: 452 63 033,
Eikelandsveien 91, 4519 Holum
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: 92 63 31 51
Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland,
Angvik, 6636 Angvik
tlf: 976 23 710,
bjorn_widarr@hotmail.com

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)

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

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

Susanna Mørch
iresmoer@online.no

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

Oslo:
Leder: Susanna Mørch,iresmoer@online.no
tlf. 901 36 527.
Sekretær: Torunn Gløtta
torunn@glotta.no, tlf: 481 06 460
Vara: Elin Kjeldseth Hansen
elin.kjeldseth.hansen@gmail.com
Tlf.: 476 10 316
Vestfold:
Kontaktperson Geir Raastad,
Tlf.: 454 48 582, Vardenlia 30 B, 3227
Sandefjord, 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

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: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

Returadresse: Foreningen
for Søvnsykdommer,
Solheimveien 62b,
1473 Lørenskog

annonse inn her

