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Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh
kjh
Søvnforeningen er bekymret for at pasienter med søvnkjh
sykdommer ikke får skikkelig hjelp fordi hverken fastleger eller
kjh
nevrologer og andre spesialister kan nok om søvnsykdommer. Vi har
sendt brev til Helsedirektoratet og til dekan ved de medisinske
fakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Foreningen opplever et økende antall henvendelser fra medlemmer om fastleger som knapt vet hva narkolepsi er, og idiopatisk
hypersomni og Kleine Levine er helt ukjent. Fastlegen henviser i
beste fall videre til nærmeste sykehus og nevrolog som bare i unntakstilfeller kan nok til å stille disse diagnosene. I mindre heldige tilfeller får man tilbud om alt fra å legge seg tidligere, slanke seg, ta seg
sammen, gå til psykolog eller andre velmenende, men håpløse
anbefalinger.

‘’

Foreningen har i mange år lent seg på nevrolog Per Egil Hesla,
som har hjulpet utallige mennesker med å finne riktig diagnose og
få et bedre liv. Han ikke lenger i aktiv praksis, men veileder sin etterfølger. Daglig får vi fortvilte rop om hjelp til å finne fastleger og
nevrologer som kan noe om narkolepsi, idiopatisk hypersomni og
Kleine Levine. Det g jelder også forsinket søvnfasesyndrom og andre
sjeldne søvnsykdommer.
Søvnforeningen
vet ikke lenger hvor kan
vi sende våre fortvilede
medlemmer som ikke
får kompetent hjelp. Og
ikke minst: Hvordan
kan vi i fellesskap bidra
til bedre opplysnings- og
kunnskapsformidling til
fastleger og nevrologer?
Hvordan kan vi heve
kompetansen?

kjh
kjh
kjh
kjh
kjh
kjh
kjh

Hvordan
kan vi heve
kompetansen?

Søvnforeningen ønsker å bidra til kurs for fastleger og nevrologer, å tilby dem undervisning som kan gi etterutdanningspoeng.
Søvnforeningen er interessert i alle former for samarbeid som kan
bidra til at både fastleger og nevrologer øker sin kompetanse om
kj
søvnsykdommer generelt og disse diagnosene spesielt.
hkjh

kjh

Samfunnsøkonomisk er det viktig at denne pasientgruppen
kjh
får tidlig diagnostisering og kommer i
behandling. Sjansen for å ta utdannelse og
arbeid er mye større om behandlingen kan
settes i gang så tidlig som mulig. Mange går i
årevis med sykdommene uten å få hjelp og
ender opp som uføretrygdet i ung alder. Alle
vil unngå det, ikke minst pasientene selv
som bare ønsker seg et normalt liv så langt
det er mulig.

Marit Aschehoug
Redaktør
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Søvnparalyse

A

idana Amanova Snekvik (17) er klar og åpen om hva som
skjedde da hun som niåring fikk Pandemrix-vaksinen mot
svineinfluensa. Bivirkningene sliter hun med den dag i dag.

Aidana (17) har tre søvndiagnoser:

– Jeg kan jo ikke noe for det!
Tekst: Ellen M. Arefjord
Foto: Sigurd Steinum,NRK

Både hun og broren tok sprøyten,
ikke søsteren. Men bare Aidana fikk
betale dyrt for det lille stikket i
armen.
Erstatningssaken hennes er behandlet
hos Norsk Pasientskadeerstatning
(NPE), sammen med andre tilfeller.
Først ble saken hennes avslått, og
familien måtte sende inn saken på ny.
Nå til Helseklage, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, hvor den er
registrert. Saksbehandlingstiden er på
rundt
20 måneder.
Uansett, Aidana vet alt om urolige
netter, innestengte drømmer hun ikke
kommer ut av, mye tretthet, konsentrasjonsplager, dårlig søvnkvalitet,
det å være annerledes enn andre på
sin alder. Grunnen til dette har tre
navn: søvnparalyse, narkolepsi og
katapleksi.

Likevel tar trønderjenta tilstanden
med beundringsverdig styrke, og
snakker om hverdagen sin med letthet i stemmen. Dette kommer klart
frem under vårt telefonintervju. Hun
har tydelig valgt å se lyst på tilværelsen. For, som hun sier:
– Jeg holder på å få tilbake et
normalt liv!

Døgnet styres av medisiner

Grunnen til at alt går bedre er at hun
føler seg godt tatt hånd om av leger,
ikke minst av «narkolepsilegen» sin i
Trondheim. Hun går fast på medisiner, og de siste par årene har hun
sakte men sikkert merket en bedring.
Aidana tar Modiodal mot søvnighet
på dagtid, og Fluoxetin, som er mot
katapleksi og søvnparalyse. Sterke
saker, men det hjelper henne. I tillegg
medisinen Xyrem, som hun tar i flytende form rett før leggetid, og tre
timer senere. Hun må altså være
våken igjen for å ta dose nummer to.
Medisinen får henne til å komme i

599 saker om Pandemrix-vaksinen:

Frem til september 2016 hadde Norsk pasientskadeerstatning mottatt 599
saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix.
■ Til nå har 115 personer (84 av disse under 19 år) blitt tilkjent erstatning.
■ Det er utbetalt totalt 216 millioner kroner i erstatninger.
■ 56 saker er fortsatt under behandling.
(Kilde: Norsk pasientskadeerstatning)
En studie publisert i Journal of Sleep Research viser at 75 prosent av dem
som lider av søvnparalyse, har hallusinasjoner samtidig. At drømmene blir
levende mens du er våken, uten at du klarer å vekke deg selv, er en skremmende kombinasjon.
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dyp, god søvn, og hun våkner opplagt og glad – noe som er en vesentlig forbedring. Nettene hennes er
mye bedre nå enn før, og det er ikke
så ofte hun får søvnparalyser heller.
Før slet hun med å føle seg fanget av
drømmer som var så skremmende at
hun gjorde hva hun kunne for å holde
seg våken. Ikke sovne igjen. Nå
sover hun.

Helt utbrent

Men med de to tilleggs-diagnosene
kan hun likevel slite med å få noe ut
av dagene.
Hun klarer ikke alltid å få gjort alt
hun gjerne vil.
– Jeg er håndballdommer, og hvis jeg
har vært på en cup i helgen, og har
dømt mye, kan jeg være så utmattet
på mandag at jeg rett og slett ikke
kommer meg ut av sengen. Jeg kjenner meg helt utbrent. Det kan skyldes
både katapleksi – som plutselig gir
og kortvarig kraftløshet i musklene –
og narkolepsi, som gir en ekstrem
søvntrang på dagtid.
Å komme på skolen klarer jeg av og
til ikke. Heldigvis vet lærerne og
venner og hele familien hvorfor.

Jeg er ikke en latsabb!

– Er lærerne flinke til å ta hensyn
til deg?
– Absolutt! Mamma og pappa var
med til Trondheim da jeg begynte på
videregående, og rektor kontaktet
læreren, pluss sjefen for medier og
kommunikasjonsavdelingen. Jeg
føler de passer godt på meg, og jeg
blir alltid møtt med forståelse. Det er

Aidana Amanova Snekviks hjemsted er Brekstad på Fosen i Sør-Trøndelag. Sitt første etternavn har hun fra morens
hjemland Kirgisistan, mens Snekvik er stefarens etternavn. Nå går Aidana på videregående skole i Trondheim.

kanskje noe vanskeligere med vikarlærere – men det går, det også.
Aidana er elev på Charlottenlund
videregående skole i Trondheim,
mens hjemstedet er Brekstad på
Fosen, i Ørland kommune, der foreldrene bor.
Når Aidana og søsteren nå tar utdannelse i Trondheim, er det trygt og
godt for dem at farmor og farfar bor i
samme hus. Aidana er glad i grafisk
design, og tar media og kommunika-

sjon. Kanskje hun ender opp som
journalist en dag? Telefonsamtalen
med henne sa tydelig noe om at hun
har et talent i det faget. Rask og
interessant å snakke med.
Aidana ga i det hele et usedvanlig
stødig inntrykk på telefon. Og hun
sier selv:
– Jeg er ved godt mot!
Helt åpent og ærlig fortsetter den
realistiske unge jenta:
– Jeg har valgt å se positivt på livet.

Vel kan jeg ikke alltid klare det og
det og det – men jeg føler likevel at
diagnosene ikke skal stanse meg. Og
så lenge jeg gjerne forteller om sykdommene mine, og folk ikke tror jeg
er en latsabb som bare ligger der og
sover, uten grunn, tror jeg det skal gå
bra, sier Aidana Amanova Snekvik til
Somnus.
(NRK Trøndelag ved journalist
Sigurd Steinum har hatt intervju
med Aidana)

Sophie Elise går rett på
sak, i et blogginnlegg
23. september i år, skriver hun at hun har fått
de forbanna søvnparalysene igjen.
I bloggen skriver hun:
– Søvnparalysene mine fungerer slik: Jeg holder på å
våkne/sovne, og så blir jeg

lam i hele kroppen og klarer
ikke å åpne øynene helt. Jeg
kan likevel innbille meg, og
på ekte føle, at jeg for
eksempel ruller ut av senga
for så å våkne opp ordentlig.
Jeg kan også føle at jeg slår
meg selv i ansiktet eller biter
meg selv i leppa for å våkne,
selv om ingen av disse tingene skjer på ekte.
Videre forteller hun om en

søvnparalyse dagen før, da
hun følte hun rullet ut av
senga og ned på gulvet. Det
gjorde vondt, var kaldt på
gulvet, og det prikket i hele
kroppen hennes.
– Jeg rullet videre ut på kjøkkenet, hvor jeg oppdaget at
vaskehjelpen hadde malt
kjøkkenet. Noe jeg tenkte var
veldig snilt, ettersom jeg
trengte det, men kanskje litt
SOMNUS NR 4 - 2016
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▼

Blogger Sophie Elise: Om søvnparalyse

Søvnparalyse

Søvnparalyse –
skremmende,
men ikke farlig
▼

For dem som selv blogger – her
er bloggen hennes og lenken:
http://sophieelise.blogg.no/
1474638908_svnparalyse.html
unødvendig også? Så rullet jeg
tilbake på soverommet, klatret
opp i sengen, det var veldig krevende, og fortsatte å ligge der
uten evne til å klare å bevege
meg helt eller åpne øynene,
beskriver hun, og tar med:
– Jeg tviler da også veldig på
om jeg faktisk rullet ned på gulvet, eller ikke? Jeg faller ofte
inn og ut, og klarer heller ikke å
forstå om jeg faktisk er på soverommet mitt, eller hvor jeg er?
Så kom jeg på at noen blogglesere hadde bedt meg om å bare
fortsette å sove, så jeg tenkte for
meg selv: det er jo bare 15
minutter til alarmen min ringer,
det klarer jeg! Og så var jeg i 15
minutter i helvete, haha...

Galgenhumor

Sophie Elise har altså litt galgenhumor oppi elendigheten.
Men det er mye alvor også, for
hun uthever med store bokstaver:
– DET ER SÅ SLITSOMT!
Skjer hver eneste natt! Og jeg
VET at jeg ikke ruller rundt og
ut av senga og i det hele tatt,
men det føles virkelig sånn og
det er så vondt. Jeg gruer meg
til hver eneste gang jeg skal
legge meg, og jeg vil ikke ha
det sånn her, for jeg er konstant
sliten.
Håper det går over snart, avslutter Sophie Elise Isachsen, den
21-årige bloggeren fra Harstad.
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Intervju med professor
Bjørn Bjorvatn i «Sinnets
helse».(Forkortet)

I

drømmesøvn kan vi normalt ikke
røre oss. Drømmer kan være voldsomme, og forskere mener denne normale lammelsen av viljestyrte muskler
er der for å beskytte oss mot å leve ut
drømmene. Når vi våkner, skal lammelsen være over.

M

en hos noen kan den vedvare i
sekunder eller minutter, en
skremmende – men vanlig og ufarlig
opplevelse. Du våkner opp og er ute av
stand til å røre deg. Du hører og sanser
alt omkring deg, men kan ikke åpne
øynene, og du er ikke i stand til å lage
det minste lille pip for å meddele deg.
Du aner ikke hvor lang tid det går. Men
i løpet av denne ikke-tiden kan du ha
de mest livaktige og forferdelige hallusinasjoner som opplevelse av at noen
sitter på brystet ditt så du ikke får puste
– eller en ut-av-kroppen-opplevelse.
Det er dette forskerne kaller søvnparalyse – og klassifiserer som en av
mange søvnforstyrrelser. Tidligere ble
denne forstyrrelsen knyttet til narkolepsi.

S

øvn kan deles inn i innsovningsfase, drømmesøvnfase (REM-søvn),
dypsøvnfase og oppvåkningsfase. Når
vi har sovnet, veksler vi mellom flere
drømme- og dypsøvnfaser gjennom
natten.
– Paralyse av musklene er en normal
del av drømmesøvnen, sier professor
Bjørn Bjorvatn ved Bergen
Søvnsenter. – Men det er unormalt
under innsovning eller etter oppvåkning. Søvnparalyse kan forekomme i
begge disse fasene, selv om det er vanligst når man er i ferd med å våkne.

D

e fleste som opplever dette, er helt
friske personer. Men årsakene kan
sikkert være mange. Det som imidlertid
skjer, er en liten feilkobling i hjernen
som gjør at de viljestyrte musklene
ikke får beskjed om å «våkne» så raskt
som de normalt skulle. Årsakene til
forstyrrelsen kan være søvnmangel
eller uregelmessig søvn, stress, uvante
nattelyder – eller sykdommer som
angstlidelser, manisk-depressive
lidelser og narkolepsi.

H

os ca. en tredjedel opptrer søvnparalyse sammen med livaktige hallusinasjoner. Det kan være følelsen av
at noen befinner seg i rommet, at man
hører stemmer eller fottrinn, at noen
setter seg på en og avstedkommer et
veldig trykk for brystet osv. Noen kan
også fortelle om ut-av-kroppen-opplevelser; at de svever over sengen og ser
ned på kroppen sin, eller at de flyr over
andre steder.

D

e fleste forteller at de får både
panikk, angst og hjertebank, at de
svetter, føler et meget sterkt ubehag –
og at de forsøker å røre seg eller skrike, og gjør alt de kan for å vekke seg
selv. For de aller fleste varer paralysen
bare i noen få sekunder. Men det er

Kliniske fenotyper ved
obstruktiv søvnapné

I denne prospektive studien ble det
undersøkt hvilke kliniske fenotyper
som er karakteristisk hos pasienter
med søvnapné og hvilke samtidige
sykdommer som er vanligst. Studien
inkluderte over 6500 pasienter fra
17 europeiske land og Israel.
rapportert tilfeller der den har vart i
flere minutter.

E

n rekke studier fra flere steder i
verden viser at mellom 25 og 40
prosent av befolkningen har opplevd
minst en episode. Ca. 20 – 30 prosent av disse har opplevd det mange
ganger. Noen få har det nesten hver
morgen, eller mange ganger hver natt
– i årevis. Noen forskere anslår at
alle mennesker vil oppleve søvnparalyse minst en gang i livet.

D

e fleste som opplever det, skjønner ikke hva det er. Derfor har
de også vansker med å forklare det.

Deltagende institusjon fra Norge var
Førde sentralsjukehus.
Fenotyper med søvnløshetsymptomer
utgjorde mer enn halvparten av søvnapnepasienter og ble oftere knyttet
til samtidig sykdom enn de med EDS,
til tross for mindre alvorlig søvnapne. CPAP-bruken var noe høyere i
fenotyper med EDS.
EDS (excessive daytime sleepiness)
Mange leger vet lite om denne tilstanden som er mye mer vanlig enn
narkolepsi. Men de fleste som har
opplevd episoder med søvnparalyse,
har ikke narkolepsi. Søvneksperter
har lenge kjent til fenomenet.

F

orskere har funnet ut at problemet er fem ganger så vanlig blant
personer som bruker nervemedisiner
som Valium og Xanax. Bruker man
medisiner og plages av søvnparalyse,
er det derfor lurt å forsøke et annet
medikament.

H

Genotype og fenotype beskriver hvilke gener/genvarianter en kropp
bærer på (genotype), og hva som
kommer til uttrykk (fenotype).
For eksempel ved øyefarge hos en
person kan fenotypen være brune
øyne, mens genotypen også kan
innebære egenskaper for både brun
og blå øyenfarge.
og ufarlig: du kommer ikke til å bli
liggende lammet særlig lenge, du blir
ikke gal – og du dør ikke. Det er
bare de viljestyrte musklene dine
som er rammet. Ikke-viljestyrte
organ, som hjerte og lunger, fungerer
aldeles utmerket. Du er heller ikke
alene om denne erfaringen.
Søvnparalyse er ganske vanlig.
(SinnetsHelse.no er et folkeopplysningsprosjekt. Terje Fugelli er eier,
utgiver og ansvarlig redaktør for prosjektet.)

ar du opplevd søvnparalyse, skal
du vite at plagen er forbigående

S
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Hesla slutter

N

evrolog Per Egil Hesla nærmer seg pensjon – og til
stor lettelse for mange pasienter får han en etterfølger i Simran Kaur Bajwa (34).

Kunnskapsoverføringen pågår nå
Hesla slutter – Kaur overtar

Tekst og foto:
Ellen Marie Arefjord

Mange pasienter har spurt hva de
skal gjøre når Per Egil Hesla går av
med pensjon. Søvnforeningen er så
bekymret at styret har sendt brev til
Helsedirektoratet om at det finnes
altfor få nevrologer som kan noe om
søvnsykdommer. (Se side 11)
Heldigvis vil en ung nevrolog overta
etter Per Egil Hesla. Dette er en ung
nevrolog med en særegen interesse
innenfor søvnfeltet. På forespørselen
om et intervju, svarte Simran Kaur
Bajwa:
– Det er en stor ære for meg å kunne
jobbe sammen med dr. Hesla og ha
mulighet til å utdype meg mer innen
søvnsykdommer.
Somnus har truffet Simran Kaur på
den private Colosseumklinikken i
Oslo, der hun ble ansatt i september i
år. Og på vei inn til hennes kontor

dukket en kjent mann opp. Han fylte
hele korridoren med sitt varme, vennlige oppsyn. Per Egil Hesla, som stadig arbeider et par dager i uken på
denne klinikken.
Hesla fikk vite hvorfor Somnus var i
bygget, og Simrans navn var nok til
at utelukkende positiv omtale av
Simran Bajwa rant ut. Han var nesten
ikke til å stoppe, på veien inn til hennes kontor, der hun på sin side straks
parerte med all verdens pene ord om
sin eldre kollega. Som at han er tålmodig, flink til å forklare, bruker god
tid – og alltid er på tilbudssiden.
Ingen tvil om at senioren og den nye
legen på klinikken har funnet hverandre.
–Vår nye nevrolog er i full gang og
jeg er meget fornøyd med overgangen. Hun har vist stor kunnskap og har
forberedt seg svært godt for å ta
ansvar for mange av disse pasientene
som ofte har sammensatt problematikk. Jeg blir værende her fortsatt,

men vil benytte tiden som veileder
samt skrive og holde innlegg i forskjellige fora, skriver Per Egil Hesla.

Studerte medisin i Warszawa

Simran hadde oppvekst både i India
og Norge til hun var ti år, da flyttet
familien til Drammen. Der bor fortsatt foreldrene, mens Simran har hatt
en del ulike adresser fra hun bestemte seg for å studere medisin i
Warszawa. Studiene i Polen var ferdige i 2008, og fersk i faget kom hun
til Arendal.
– Litt tilfeldig, egentlig, oppsto interessen for nevrologi. For i Arendal
fikk jeg samarbeide med den flinke
nevrologen Ragnar Solhoff. Jeg lærte
utrolig mye av ham. Men dessverre
ble avdelingen i Arendal lagt ned, og
flyttet til Kristiansand. Det var uaktuelt for meg å jobbe der, forteller
Simran. Med snev av rulle-r. Kanskje
noe hun tok med fra Sørlandet?
Videre søkte hun seg til Skien, var

Kom igjen og lær dere mer om søvn!

Nevrolog Simran Kaur til sine legekolleger
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To gode kolleger, Per Egil Hesla og Simran Kaur Bajwa. De samarbeider for tiden, og etter hvert vil hun overta etter
Hesla når han blir pensjonist.

Full rulle med småbarn

I studietiden og i de første jobbene
delte hun bolig med flere. Opptil syv
da hun bodde i et kollektiv. Det
hadde sine sider, for hun jobbet i turnus og hadde andre søvnbehov enn
de øvrige. Nå bor ekteparet på Løren
i Oslo, hvor de stortrives, og har
mange hyggelige naboer. Og de to er
blitt tre. En datter på halvannet år.
– Det er full rulle. Ariana har ikke
begynt å gå enda, hun krabber og er
over alt, det er en hektisk tid, ja,
medgir mamma’n.

– Din vei til å arbeide med søvn
startet i Arendal, skjønner jeg. Og
nå samarbeider du med selveste dr.
Hesla?
– Ja, jeg er glad og takknemlig for
det. Men husk, jeg er ganske nyutdannet, og jeg har bare vært her tre
måneders tid. Jeg ble tipset om at dr.
Hesla trengte avlastning, han er i
pensjonsalder og tenker å trappe ned.
Jeg tok kontakt med ham på mail, vi
møttes på hans kontor, og snakket
søvn. Han kan jo ufattelig mye om
feltet! Jeg føler meg veldig heldig
som fikk begynne her, hvor jeg kan
ta meg av noe så spennende som
søvnpasienter, svarer hun.
Simran Bajwa legger til at hun ikke
synes det er så mye fokus i den
offentlige helsetjenesten på hvor
alvorlig syke søvnpasienter kan
være.
– Derfor finner jeg det særdeles
givende å kunne hjelpe pasientene til
en bedre søvn, i samarbeid med
andre flinke søvnkolleger her på kli-

nikken – og med dr. Hesla i spissen,
skryter hun.

Søvnproblemer i nær familie

– Har du personlig erfaring med
søvnproblemer?
– Bare når det gjelder å ha et lite
barn i huset, svarer hun med et
smil. – Med en som våkner flere
ganger om natten, kan det gi lite
sammenhengende søvn før det er tidlig avgårde på jobb. Men mannen
min og jeg har tilpasset oss greit. Vi
tar oss av barnet på skift, legger oss
tidligere i uken, og tar soving igjen i
helgen.
Noe annet familien gjerne gjør i helgen er å besøke Simrans foreldre i
Drammen. Da nyter de godt av
morens mat – som er laget med det
som er helt nødvendig for å forberede et indisk måltid. Nemlig god tid.
Det har ikke Simran så mye av i sin
travle hverdag. Det er mye som skal
rekkes ved siden av jobben.
At et familiemedlem har slitt med
SOMNUS NR 4 - 2016
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▼

der i et halvt år, og traff sin mann.
Han var fra Stockholm, også med
indisk bakgrunn. Og med hans
arbeidssted på høyskolen på Ås, ble
Langhus adressen for paret.
Simran var også innom sykehuset i
Fredrikstad, mens hun de siste 4-5 år
har arbeidet som nevrolog på Ullevål
sykehus, før det ble
Colosseumklinikken.

Stoff i Legeforeningens
tidsskrift

▼

-Jeg har egentlig krøller, men har
tatt antiperm, smiler Simran.
insomni, derimot, var med på å øke
søvninteressen.
– Plagene startet tidlig i livet, og jeg
så jo at det gjorde noe med psyken til
den jeg tenker på. Ikke minst derfor
ønsker jeg å finne mer ut av ting.

– Er du der at du vil ta en doktorgrad om søvn?
Hun tar en kort pause, tanken har
tydelig vært innom hodet. Men i første omgang er det et annet prosjekt
som gjelder, som hun så smått
begynte med da hun var i mammaperm.
– Jeg holder på med en artikkel som
skal publiseres i Tidsskrift for Den
norske legeforening. Med et annet
tema, ikke søvn.
Her snakker dr. Bajwa om paraneoplastiske nevrologiske sykdommer
(PNS), som er en samlebetegnelse
for en gruppe tilstander som rammer
nervesystemet sekundært til kreftsykdom i et annet organ. Hun samarbeider med en veileder på Ullevål og to
medforfattere, og materialet kan forhåpentlig presentere det på den årlige
«Nevrodagen», et forum for alle nevrologer, etter hvert. Uansett kommer
det tydelig frem at hun kan tenke seg
å forske mer på søvn, men hun må ta
en ting av gangen. Og hun er ung,
blir 35 år i februar, så det får bli –
med tiden.

Har en melding til kolleger

Hun ler litt av hvor lite søvn hun
overlevde med i studietiden, når hun
i dag stadig har pasienter med dårlig

Hesla slutter

søvnkvalitet, som forteller om hvordan det går ut over humør og jobb og
skole – ja, dagliglivet. Desto bedre
hver gang hun kan hjelpe pasientene
til bedre søvn.
– Søvn er jo utrolig viktig for å fungere optimalt! Ikke alle sykehus i
Norge, i det offentlige helsesystem,
har egen søvnavdeling heller. Jeg
synes oftere det tas mer hånd om
MS, Parkinson og ALS, for eksempel, enn søvn.

– Lær dere mer!

Den unge legen gleder seg hver dag
hun møter dr. Hesla på jobb, fordi
hun kan lære av ham, bli enda flinkere i faget, og forberede seg på å
overta for ham når pensjonisttiden
hans er inne. I så måte kommer utvilsomt Søvnforeningen til å høre fra
henne, for hun vil sikkert bli «gjesteartist» når det blir nye søvnmøter og
foreningen har behov for en dyktig
foredragsholder. Da er hun klar –
denne legen som faktisk opererer
med fire måter å skrive fornavnet sitt
på. Hun er født Simrenjeet, Simranjit
brukes også, men mest Simran – og
ofte kort og greit Sim. Uansett er
Kaur Baiwa etternavnet. Og hun har
en helt tydelig melding til legekolleger:
– Kom igjen og lær dere mer om
søvn!

Ny nevrolog var et positivt møte
Mange medlemmer har kontaktet Søvnforeningen og lurt
på hva som skjer med dem
når Hesla trapper ned. Her
forteller Ellen Haugly at det
ikke er noe å bekymre seg for:

– Jeg ringte EEG-Laboratoriet for
kort tid siden, og fikk en avbestilt
time dagen etter. Jeg var hos den
nye nevrologen Dr. Simranjit
Bajawa. Jeg var meget positivt
overrasket over henne, og det inntrykket hun gjorde på meg, forteller
Haugly.
– Hun startet med å si «Jeg har lest
journalen din for å sette meg inn i
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din situasjon ...». Jeg holdt på å
besvime bare av det, det er ikke
dagligkost å høre fra en lege, og
hun ba meg selv fortelle litt om meg
selv og min sykehistorie.

Ut av Zombietilværelsen

Hun lot pc'en være, og hørte meget
oppmerksomt på hva jeg hadde å si.
Jeg fikk ordnet med bekreftelse i
forhold til nye førerkortregler. Uten
noe som helst om og men skrev hun
ut Metamina til meg igjen, fordi jeg
har mye bivirkninger av Attentin, og
tre dager etter var den elektroniske
søknaden godkjent på apoteket.
Dagen etter kommer medisinene til
apoteket, og jeg kommer ut av zom-

bie-tilværelsen igjen.
Det eneste negative var førstegangskonsultasjonsgebyret/hva det stod
på fakturaen: 2000,-. Der og da så
jeg ikke spesielt lyst på hvordan den
regningen skulle betales.
Dessuten har jeg fått henne til å
prøve berøringsterapi-formen
«Havening» som jeg nå satser på å
ta sertifisering i før nyåret. Det blir
spennende å se hva hun får ut av
det.
Det vitner hvert fall om at det er en
lege som tør å utfordre nye terapimetoder og er nysgjerrig på hva det
kan gi av nevrologiske endringer for
klienten/pasienten, forteller Ellen
Haugly.

Bekymringsmelding
til Helsedirektoratet
Søvnforeningen er bekymret
over at det finnes så få nevrologer (og fastleger) som
kan noe om søvnsykdommer.

Derfor er det sendt brev til ledelsen
med ansvar for utdanning av leger i
Helsedirektoratet. Foreningen har
pr. 20/11 ikke fått svar.
I brevet skriver foreningen at man
føler en økende bekymring for
manglende kunnskap om nevrologiske søvnsykdommer både hos
fastleger og hos nevrologer.
Foreningen opplever økende antall
henvendelser fra medlemmer om
fastleger som knapt vet hva narkolepsi er, og idiopatisk hypersomni
og Kleine Levine er helt ukjent.
Fastlegen henviser i beste fall
videre til nærmeste sykehus og
kanskje til en nevrolog som bare i
unntakstilfeller kan nok til å stille
disse diagnosene. I mindre heldige
tilfeller får man tilbud om alt fra å
legge seg tidligere, slanke seg, ta
seg sammen, gå til psykolog eller
andre velmenende, men håpløse
anbefalinger.

Medisiner

I brevet til Helsedirektoratet skriver foreningen at man i mange år
har lent seg på nevrolog Per Egil

Metamina ble med et pennestrøk
skiftet ut med Attentin, og det sliter mange brukere med.

Hesla, som har hjulpet utallige
mennesker med å finne riktig diagnose og få et bedre liv. Han er ikke
lenger i aktiv praksis og det har
medført en rekke utfordringer for
våre medlemmer. Særlig mange
opplever problemer med å få skrevet ut medisiner de har brukt med
god virkning i mange år.
Fastlegene er ikke godt kjent med
hvordan man skriver ut slike medisiner, og det har ikke gjort det lettere at Legemiddelverket med et
pennestrøk skiftet ut Metamina
med Attentin, heter det i brevet til
Helsedirektoratet.
Daglig får foreningen fortvilte rop
om hjelp til å finne fastleger og
nevrologer som kan noe om narkolepsi, idiopatisk hypersomni og
Kleine Levine.

Kompetanse

Søvnforeningen ber
Helsedirektoratets avdeling for spesialisering og etterutdanning om et
samarbeide for å øke kompetansen
om disse sjeldne diagnosene. Antall
nye pasienter med disse diagnosene
øker mer enn det er statistisk forventet. Noe henger sammen med
bivirkningene etter Pandemrixvaksinen. Men vi ser også et
økende antall pasienter med idiopatisk hypersomni og Kleine Levine,
både blant unge og middelaldrende.
Foreningen understreker at det rent
samfunnsøkonomisk er viktig at
denne pasientgruppen får tidlig
diagnostisering og kommer i
behandling. Sjansen for å ta utdannelse og arbeid er mye større om
behandlingen kan settes i gang så
tidlig som mulig.
Mange går i årevis med sykdommene uten å få hjelp og ender opp
som uføretrygdet i ung alder. Alle
vil unngå det, ikke minst pasientene selv som bare ønsker seg et
normalt liv så langt det er mulig.

Presisering
om maskevalg

■ Philips Norge AS, Sleep and
Respiratory Care ønsker å presisere følgende:
I Somnus nr 3 kommer det frem
informasjon i tekstboksen
«ResMed vant anbudskonkurransen» at rammeavtalen med HINAS
varer fra 1. september 2016 til
30. august 2018.
Vi ønsker å klargjøre at dette ikke
gjelder for masker, da denne avtalen går ut 31. august 2017. Det
er dessuten flere leverandører
som kan benyttes ved bestilling
av masker. Philips mener det
fremstilles som om ResMed er den
eneste leverandører som skal
benyttes. Helseforetakene står
fritt til å velge mellom mange
leverandører. I følge HINAS er det
opp til hvert helseforetak å velge
de maskene som passer pasientene best.

Syke innen to år
etter vaksinering

De fleste som fikk narkolepsi etter
svineinfluensavaksinen ble syke innen
to år, viser en svensk studie.
Pandemrix ble brukt i en rekke land
under utbruddet av svineinfluensa i
2009. Etter en stund oppdaget man
en uventet økning av narkolepsi hos
barn og ungdommer. 2,2 millioner
innbyggere i Norge fulgte myndighetenes råd om å vaksinere seg mot
svineinfluensa. Blant dem var nesten
470.000 barn. Vaksinen har ikke vært
brukt i Norge siden første halvår 2010.
Den svenske studien viser at de fleste
ble syke to år etter vaksinering, men
at tiden mellom første symptom på
narkolepsi til diagnosen i pasientjournalen er lang og svært varierende.
I gjennomsnitt tok det 67 uker å få
diagnosen, ifølge den svenske undersøkelsen. De svenske helsemyndighetene bestemte i fjor at flere som tidligere hadde fått avslag på sin søknad
om erstatning etter svineinfluensavaksine, likevel fikk erstatning da de
økte grense fra åtte til 16 måneder
etter at sprøyten ble satt.
SOMNUS NR 4 - 2016
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Store sosiale helseforskjeller
Det er større sosiale helseforskjeller i
Norge enn i mange andre europeiske
land. Kvinner og menn med lengst
utdanning lever seks til sju år lengre

og har bedre helse enn de med kortest
utdanning. Forskjellene viser seg også
som forskjeller mellom kommuner og
bydeler.
Folkehelseinstituttet har publisert en
oppdatert versjon av «Sosiale helseforskjeller i Norge». Først og fremst er
det dødelighet av hjerte- og karsykdommer som skaper de store forskjellene mellom utdanningsgruppene.
Men også andre røykerelaterte
sykdommer som kols og lungekreft
bidrar.
Blant menn sees en positiv utvikling
ved at forskjellene mellom grupper
med høy og lav utdanning har begynt
å flate ut når det gjelder totaldødeligheten. Blant kvinner øker imidlertid
forskjellene. En del av forklaringen er
økt dødelighet når det gjelder lungekreft og lungesykdommen kols.
Forskjellige røykevaner i grupper med
lav og høy utdanning er trolig en spesielt viktig årsak til de sosiale forskjellene i dødelighet i Norge.
Det er store forskjeller i helse og levealder mellom norske kommuner og
fylker. Innad i Oslo er levealderforskjellen nesten ni år mellom bydelene.
Oslo har størst forskjell mellom bydelene sammenlignet med Bergen,
Stavanger og Trondheim.

Nesesprayvaksine
mot influensa
Vaksinen heter Fluenz Tetra og er
indisert til forebygging av influensa hos barn og ungdom 2-17
år. Den kom på markedet i Norge
i 2013.
Årets vaksine er nå tilgjengelig
fra Folkehelseinstituttet. Barn i
risikogrupper anbefales årlig vaksine mot sesonginfluensa.
Inaktivert vaksine (injeksjon) og
levende svekket-vaksine (nesespray) er nå likestilte for hele
aldersgruppen 2-17 år.
I år foreligger Fluenz Tetra i
pakning med 1 neseapplikator.
Den koster 282,95 kr inkl. merverdiavgift og legemiddelavgift.
Barn under 9 år som ikke tidligere
har fått sesonginfluensavaksine
anbefales to doser med intervall
på minst 4 uker. Hvis begge doser
bestilles samtidig – merk at vaksinen har kort holdbarhet.
Vaksinen som nå har på lager er
holdbar til 4. januar 2017. Det
kommer ny leveranse senere i
sesongen.

Stoler mest på flyselskapene
BERGEN: Jeg har en synd å
bekjenne. Ikke si dette til noen av
disse flinke menneskene i
Søvnforeningen, som gir fornuftige råd om alltid å ha med seg
CPAP-en inn på flyet. Men jeg må
bare innrømme det: Dét g jør jeg
ikke.
Jeg vet at det er det lureste. Jeg
vet at det kan hende at kofferten
blir borte. Jeg vet at da står jeg
der uten CPAP, og må sette
himmel og jord i bevegelse for å
finne en løsning, hvor enn i
verden jeg måtte være. Men
samtidig vet jeg at ethvert flyselskap og enhver bagasjehånd-
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teringsstab har mye mer
kontroll på tingene mine enn det
jeg har selv. Om jeg er rotete? Det
er bare fornavnet.
Det er et par kvinner i livet mitt
som sørger for at jeg er temmelig jevnlig i Edinburgh.
Skottland er, i motsetning til
Norge, et land der samfunnet til
en viss grad er igang i helgene,
også. Derfor hadde jeg stor tro
på at jeg skulle klare å berge meg
ut av situasjonen da jeg pakket
ut, åpnet CPAP-vesken og fant ut
at joda, jeg hadde adaptere i
bøtter og spann, men strøm-

Studie om tydeligere merking
med virkestoff på pakningen

For å sikre riktig legemiddelbruk har Legemiddelverket
som langsiktig mål at virkestoff skal ha en fremtredende og standardisert plassering på legemiddelpakningen. Da Legemiddelverket begynte arbeidet, var det
ingen dokumentasjon på at dette kunne bidra til økt
pasientetterlevelse.
Nå har Legemiddelverket en publisert studie av dette.
Studien viser at det er vanskelig for pasienter å forstå
at to legemiddelpakninger inneholder samme legemiddel når både pakning og navn er forskjellige.
Ny design og tydelig virkestoffmerking bidrar til at
pasienter i større grad klarer å avgjøre om pakningen
inneholder samme eller ulike virkestoff. Studien er nå
publisert i det anerkjente psykologi-tidsskriftet
«Human Factors». Sigurd Hortemo og Steinar Madsen
tok initiativ til studien i 2010 og har gjennomført
denne i samarbeid med Center for Study of Human
Cognition ved Universitetet i Oslo.

Takker ja til influensavaksine
når legen anbefaler det

De fleste i risikogruppene tar influensavaksinen hvis
de får den anbefalt av helsepersonell. Dette viser en
spørreundersøkelse utført av Statistisk sentralbyrå.
I undersøkelsen svarte bare 28 prosent av de som var i
risikogrupper for alvorlig influensa, at fastlegen eller
annet helsepersonell hadde anbefalt dem å ta influensavaksine. Flertallet (65 prosent) av de som hadde
fått anbefaling av lege eller helsepersonell, tok vaksinen, mot bare seks prosent i den gruppen som ikke ble
anbefalt å vaksinere seg.

forsyningen, den lå ig jen hjemme på Toten.
CPAP-leverandøren min kunne ha skaffet
meg ny strømforsyning på timen hvis jeg
bare hadde kjørt til Oxford og hentet den. Det
ble litt i lengste laget. Etter å ha vært innom
flere elektronikkjeder i flere byer endte jeg
opp med å prøve en kjent nettbutikk.
Der klarte jeg enkelt å finne en alt-i-ettstrømforsyning som kunne passe til enhver
PC, og også kunne fikse de 24 voltene som
CPAP-en min trenger.
Rask levering, det var heller ikke noe problem.
Men det hjelper ikke å være i et land der det
er mulig å handle livsnødvendigheter også på
en søndag hvis ikke livsnødvendighetene virker. Det g jorde ikke strømforsyningen.
Siden har jeg vært flink til å passe på å få
med strøm til Skottland. Å få med CPAP-en
hjem, det skulle vise seg å være verre.

Gjorde
snorkeinngrep

Hjelpe- Beskyttet
midlene
NøkternLandskap het

Alarm
Knapper

Tett
ved
blinken

Lek!

Drikk

Maskinell

Oversetter

Stropp

Slit

Går

Merke

Scoring

Pålegg

Hersker
Vertshus
Subjunksjon

Pronomen
(dialekt)

Vasse

Benevnelse

Storbritannia
Naboer

Gi CPAP

KRYZZZORD

Finn løsningsordet i de gule feltene og send det til
sovnforeningen@gmail.com med navn og adresse.
Vi trekker en vinner som får fem FLAX-lodd. I forrige utgave av Somnus var løsningen førerkort. Jorunn Østvik i Tinn
får tilsendt fem FLAX-lodd. Lykke til med skrapingen!

Og det er her synden min kommer inn; den at
jeg pleier å putte CPAP-en i bagasjen og sjekke
den inn. Hvis det er åpenbare problemer med
bagasjehåndteringen, eller hvis jeg skal bytte
fly underveis, så tar jeg den med som håndbagasje. Ellers sender jeg den. Men den siste
gangen jeg skulle hjem fra Skottland, var det
så lange køer og sen innsjekking at jeg ikke
tok sjansen på at kofferten min ville bli med
hjem. Så jeg tok ut CPAP-en.
Med et hundretalls flyturer i året har jeg lagt
meg til noen rutiner. Å ha to kolli håndbagasje er ikke en av de rutinene. Når flyet så
samtidig er fullt nok til at noen flytter CPAPen min et helt annet sted enn der jeg la den,
så sier det seg selv at et rotehue som meg
ikke får den med seg ut av flyet.
Det gikk bra denne gangen, også: Et hyggelig
menneske forbarmet seg over meg og gikk
en ekstra tur til tapt og funnet med CPAP-en
min.

Så nå sitter jeg på et hotellrom i neste by,
fremdeles med CPAP på nattbordet og utsikter til en natt med normal søvn.
Konklusjonen er klar: Jeg fortsetter å sjekke
den inn, for flyselskapene klarer ikke å rote
den bort brått så ofte som jeg klarer det selv.
Det hører forresten med til historien at den
gangen jeg hadde lagt ig jen strømforsyningen hjemme, fikk jeg moren min til å stikke
innom hjemme hos meg og sjekke at den
faktisk lå på soverommet mitt. Det siste jeg
hadde g jort før jeg dro hjemme, var å sjekke
om CPAP-bagen var liten nok til å gå som kolli
nummer to etter nye håndbagasjeregler.
Jeg har ennå ikke turt å spørre moren min
hva hun tenkte da hun gikk inn på soverommet mitt og fant en strømforsyning
og en seng – med dyne, pute og tommestokk.

Georg Mathisen
SOMNUS NR 4 - 2016

13

SOMNUS har en fast spalte med orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det er så komplisert og
med så mange vanskelige ord at det kan være vanskelig å orientere seg for den enkelte.

Tilleggsstønader,

spalten

hjelpemidler og behandlingshjelpemidler

Bedre funksjonsevne i arbeids- og dagliglivet: Har du nedsatt funksjonsevne i
dagliglivet eller
arbeidslivet, kan
NAV gi stønad for å
bedre funksjonsevnen din. Hva
kan NAV gi støtte til?
Somnusjuristen
forklarer

Det er en uttømmende, men ikke
komplett, liste over stønadsformer
angitt i folketrygdloven § 10-7. At
listen er uttømmende betyr at det kun
er det som står på listen som kan
dekkes etter disse bestemmelsene.

Tekniske hjelpemidler er
hjelpemidler som direkte skal
avhjelpe, erstatte eller kompensere
for en funksjonssvikt. Det finnes et
stort utvalg av hjelpemidler og i
Hjelpemiddeldatabasen
(www.hjelpemiddeldatabasen )
finner du mange av dem.
NAV dekker ikke alle produktene i
Hjelpemiddeldatabasen; noe må du
kanskje kjøpe selv eller få lånt på
andre måter. Om du har krav på
behandlingshjelpemidler eller tekniske hjelpemidler og dekning av
dette, må du gå via spesialisthelsetjenesten. For de med søvnsykdommer er det åpenbare eksempelet
CPAP, BiPAP/VPAP med slanger, filter og masker. For nevrologiske
søvnsykdommer kan det f.eks. være
dagslyslamper, blendingsgardiner
på soverommet, osv.
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Men det finnes mange underkategorier innenfor hver enkelt stønadsform.
Det som er mest relevant for mennesker med søvnsykdommer er § 10-7
bokstav a - hjelpemidler.
Behandlingshjelpemidler gis ikke
etter denne bestemmelsen, mens tekniske hjelpemidler er omfattet, se
faktaboks for forskjellen.
Hva som skal omfattes av «hjelpemidler» er ikke åpenbart. NAV har
lagt til grunn et vilkår om at hjelpemiddelet må ha en medisinsk dokumentert og anerkjent nytte i forhold
til å bedre funksjonsevnen i arbeidseller dagliglivet. Vurderingen av om
hjelpemidler er omfattet eller ikke er
typisk sak for behandling i
Trygderetten.

Behandlingshjelpemidler er
en del av det medisinske behandlingsopplegget som blir benyttet for
å bedre pasientens medisinske tilstand. Behandlingshjelpemidler er
medisinsk utstyr og forbruksmateriell som benyttes utenfor sykehus,
oftest i hjemmet.
Spesialisthelsetjenesten har ansvar
for å låne ut behandlingshjelpemidler med tilhørende forbruksmateriell.
www.behandlingshjelpemidler.no
Behandlingshjelpemidler: Dette er
hjelpemidler som er egnet til opprettholdelse av helsetilstand og
funksjon, eventuelt bedring eller
helbredelse. (Trygderettens kjennelse av 16. Januar 2009)

Nødvendige ørepropper?

Trygderetten har behandlet saker med
søknad om stønad til hjelpemidler
som ikke åpenbart er omfattet.
16. Januar 2009 avsa Trygderetten
kjennelse om dekning av musikerørepropper for en pasient med ME.
Disse øreproppene reduserer støy og
bedret derfor personens funksjonsevne i forhold til utmattelse. NAV avslo
i utgangspunktet å dekke øreproppene og hevdet blant annet at bruken
av musikerørepropper var behandlingshjelpemiddel og at bruken for
personer med ME ikke hadde en
medisinsk dokumentert og anerkjent
nytte. Trygderetten var uenig med
NAV og mente at slike ørepropper
måtte regnes som hjelpemiddel som
var omfattet av folketrygdloven
§ 10-7 første ledd bokstav a.
Denne kjennelsen viser også til en
tidligere kjennelse av Trygderetten,
03/01772, som sier noe om hva som
skal regnes som hjelpemiddel etter
bestemmelsen, se faktaboks.
Bestemmelsene om hjelpemidler er
dynamiske etterhvert som det utvikles nye hjelpemidler og disse anerkjennes i markedet. Da vil listen
kunne omfatte disse nye produktene.

Tilleggsstønader

Det finnes noen tilleggsstønader til
Arbeidsavklaringspenger
Tilleggstønadene du kan søke om er
følgende:
■ Dokumenterte utgifter til bøker og
undervisningsmateriell
■ Utgifter til reise, flytting og barne-

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, for-

delt 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

CPAP med slange og
maske er eksempel på et
medisinsk behandlings
hjelpemiddel fra
Behandlingshjelpemiddel
sentralen nær
deg.

tilsyn, samt enkelte ekstrautgifter til
bolig i forbindelse med utredning og
tiltak.
■ Ekstra transportutgifter i stedet for
aap - for eksempel taxi til og fra
arbeidsplassen. Her vil du kanskje
kunne ha inntektsgivende arbeid
fremfor å være hjemme fordi NAV
dekker de ekstra transportutgiftene.
Nå er det ikke slik at det bare er å
søke, så får man dekket disse utgif-

tene. Det er vilkår knyttet opp mot
alle ytelsene. Det kreves det at du
gjennomfører et arbeidsrettet tiltak.
Tilleggsstønaden kan bare gis for den
tiden du faktisk deltar på et tiltak.
Hensikten med disse ytelsene er å
gjøre det enklere å gjennomføre et
tiltak.
NAV er alltid siste utvei, hvis ingen
andre instanser dekker disse ekstrautgiftene.

Behandlingshjelpemiddelsentraler:
Begrepet behandlingshjelpemidler omfatter både
utstyr og (forbruks)materiell som benyttes i forbindelse med medisinsk behandling som tilbys av spesialisthelsetjenesten og gjennomføres utenfor sykehus.
En pasient har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk
behandling. Helse- og omsorgsdepartementet har de
senere år kommet med en rekke avklarende brev om
forståelsen av behandlingshjelpemidler.
Det finnes behandlingshjelpemiddelsentraler i alle helseregioner. Behandlingshjelpemidler innbefatter:
■ Medisinsk teknisk utstyr for spesialisert behandling
■ Oksygen
■ Medisinsk forbruksmateriell

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

Hjelpemiddelsentraler:
Hjelpemiddelsentralene har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt
fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige
instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer.
Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og
andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning,
opplæring og tilrettelegging. I tillegg har hjelpemiddelsentralen et forvaltningsansvar. Det innebærer å sikre at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler
og å styre økonomien omkring hjelpemiddelformidlingen.
Effektive innkjøp, god vareflyt og gjenbruk av hjelpemidler
er stikkord her. Det finnes en hjelpemiddelsentral i hvert
fylke. Oslo og Akershus er slått sammen til én hjelpemiddelsentral.
SOMNUS NR 4 - 2016
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De søvnige fargene

H

ar fargen på
veggen noe å si
for hvordan vi
sover? Vi har spurt
søvnekspertene.
Tekst: Robert Wallmann
(ifi.no.) Foto: Nordsjö,
Borge, privat

Folk får ikke sove. Derfor arrangeres
det søvnkurs over hele Norge. Det
snakkes om «normal søvn», søvnregulering, døgnrytme, søvnhygiene,
søvnlidelser og behandling.
Spørsmålet er om noe så enkelt som
fargene på soverommet kan gi bedre
søvn?

Blått er godt

Hans Holter Solhjell er søvnpedagog
og driver søvnskolen.no. Han mener
fargene på soveromsveggen skal
bidra til avslapping.
– Akkurat hvilke farger som er best
for søvnen vil variere med den enkeltes smak. Men duse blåtoner har i en
omfattende undersøkelse fra en stor
britisk hotellkjede vist seg å være den
fargen som gir best søvn. Noen gultoner og grønnfarger er nest best, ifølge
denne undersøkelsen, sier han.

Sover best i mørket

Solhjell mener den viktigste faktoren
for god søvn er lys.
– Lys påvirker søvn negativt, så rommet må være så mørkt som mulig.
GODT MED BLÅTT: Hans Holter Solhjell er søvnpedagog og driver søvnskolen.no. – Det viser seg at duse
blåtoner på soverommet gir best søvn, sier han.
(Foto: Privat)
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MØRKEROM: Ekspertene er enige om at blå vegger gir den beste søvnen. – Sørg også for at rommet er helt
mørkt, sier søvnpedagog Hans Holter Solhjell. (Foto: Nordsjö)
Jeg anbefaler helt lystette gardiner.
Selv har jeg gardiner med borrelås på
hver side, slik at de kan festes helt
inntil veggen. Fjern også alle elektroniske apparater som avgir lys. Når
jeg er på hotell, dekker jeg til indikatorlyset på TV. Det
må være helt mørkt,
sier han.

Skrikende
farger

Bjørn Bjorvatn
(t.v.) er professor i
medisin ved
Universitetet i

Bergen og lege ved Bergen søvnsenter.
Han tror fargene på veggen handler
mer om trivsel enn om direkte søvnpåvirkning.
– Men jeg ville ikke valgt farger som
irriterer. Skrikende og sterke farger
vil kanskje kunne virke forstyrrende,
men samtidig lukker man jo øynene
når man skal sove, sier han.

Ikke hvitt

Barnesykepleier, helsesøster og søvnterapeut for barn, Karin Naphaug,
(t.h.) har skrevet boken «Sov Godt».
Hun tror folk reagerer ulikt på far-

gene i soverommet.
– Det finnes farger man bør unngå.
Som rødt, hvitt og sterke gulfarger.
På barnerommet ville jeg valgt beige
eller blågrønne farger, sier hun.
Eksperten mener et barnerom bør
være uten støv og stimuli når barnet
skal sove.
– Rydd vekk leker
og spilledåser.
Unngå også fargerike gardiner.
Sengetøy bør være
nøytrale i fargene,
og uten mønstre, sier
hun.
SOMNUS NR 4 - 2016
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D

a han sto uten jobb, ble han oppfinner i stedet. Nå satser
Kenneth Tonning på å forsyne verden med stativ for å
holde CPAP-slangen på plass.

slangestativ
Kenneth fant opp

Tekst og foto:
Georg Mathisen

Historien hans er som så mange
andre med søvnapné. Han visste
ikke selv at han ikke sov godt. Så
kom han til søvnregistrering og
fikk påvist 30 pustestopp i timen.
CPAP var vanskelig å venne seg
til.

Slet med slangen

– Jeg våknet 15 til 30 ganger hver
natt fordi jeg slet av meg slangen,
sier Kenneth Tonning.
Han opplevde at CPAP-slangen
enten ble trukket ned mot gulvet
av sin egen tyngde eller kveilet
seg rundt kroppen når han snudde
seg.
Tonning søkte på nett: Var det
noen løsning som kunne hjelpe
ham å bruke CPAP-en uten problemer? Ikke det han kunne finne.
Men han er sta og oppfinnsom.
– For meg er det slik at enten finnes det en eksisterende løsning,
eller så lager jeg en selv, sier han.
Etter tre netter uten skikkelig søvn
hadde han den første prototypen
klar. Et stativ som holder slangen
oppe over hodet hans. Nå har han
sovet med selvbygd stativ i ti–tolv
år.
For tre år siden sto han plutselig
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der uten arbeid. Han sa opp ITjobben i Oslo, flyttet til Radøy og
satset på oljebransjen. Det fikk
han ikke. Men da han gikk på
jobbmesse i regi av Nav, slo det
ham at den gamle oppfinnelsen
hans kanskje kunne bli til et levebrød – og samtidig komme flere
søvnapné-pasienter til gode.
Nå er patentsøknadene inne i de
viktigste markedene og de landene
der de store CPAP-fabrikantene
har hovedkvarter. Testerne hans
ville absolutt ikke levere tilbake
stativene de hadde prøvd – de to
som hadde fått ødelagt sine, reparerte dem for å kunne bruke dem
videre.

Hel produktserie

I høst ble slangeholderen
Sleepstick lansert som det første
produktet i Sleepdear – det som
Tonning har planer om å gjøre til
en serie av produkter for CPAPbrukere. Han er nemlig ikke imponert over industrien, som han
mener at aldri har brydd seg om å
levere tilbehørsprodukter som kan
gjøre hverdagen lettere.
– Markedet er globalt. Vi lanserer
i Norge først. Men bare i Tyskland
er det gitt ut fire millioner CPAPmaskiner, peker Kenneth Tonning
på.
I første omgang må han gå mot
privatmarkedet og tilby slangehol-

deren til brukere som er villige til
å betale selv. Skal sentralene for
behandlingshjelpemidler gi den ut,
trengs det en lengre prosess med
kliniske studier. Cracknut, som
selskapet til Tonning heter, skal
søke Forskningsrådet om midler
og har gode resultater å vise til i
dataene fra maskinene til testbrukerne.

Færre pustestopp

– De viser AHI-reduksjoner på
mellom 30 og 70 prosent.
Lekkasjene er nesten borte, og tilpasningen er blitt mye bedre etter
at de fikk kontroll på slangen, sier
gründeren. Selv har han hatt 54
prosent forbedring i AHI – det vil
si at antallet pustestopp er mer enn
halvert.
Sleepstick er en holder i tre deler
som monteres sammen på noen
sekunder. Den kan også utstyres
med trekk, nøytralt og snart også i
mønster som passer til sengetøyet.
Oppfinneren er opptatt av at
CPAP, slange og maske ikke
trenger å stikke seg så kraftig ut
fra resten av soveromsinventaret.
– Ta soverommet tilbake! uttrykker han det.
CPAP-slangen klemmes inn i et
rør som hever den over hodet til
brukeren. Røret er laget slik at
slangen ikke sitter for fast så lengden kan reguleres etter behov.

Aromaterapi og snakkeventil
Hva med en tynn nesepute
med flytende innhold, som
reduserer friksjonen fra CPAPmasken mot huden din?
Tekst: Georg Mathisen

■ Flere filtervarianter, ikke minst
med tanke på pollen og bakterier.
■ CPAP-aromaterapi: Godlukt til
luftforsyningen din.

Lekkasje og maskegnag
Den selvklebende puten Liquicell,
som festes til neseryggen, er bare
en av et utall CPAP-tilbehør som
det er mulig å få tak i. Den koster
deg mellom 150 og 200 kroner
pluss porto fra det landet du kjøper den i – vi fant den i en amerikansk nettbutikk.

Slangebørste og
aromaterapi
Rundt en hundrelapp må du ut
med for en egen slangebørste –
en børste med langt, fleksibelt
håndtak som vasker slangen på
innsiden. Men du kan også bruke
noen tusenlapper pluss porto og
toll på en egen maskin som vasker og desinfiserer CPAP-en fra
maskin til maske. Utvalget av ekstrautstyr og tilbehør til CPAP er
enormt. Det spenner fra aromaterapi til øyebeskyttelse. Her er
noen eksempler på hva som kan
kjøpes i tillegg til det du får fra
helsevesenet:

Alt til vask

Kenneth Tonning har utviklet slangeholderen hjemme i Radøy, får den produsert i Bergen og ser hele verden som
marked.
Foten på holderen plasseres under hodeputen. Det hele er sammenleggbart og kan
tas med på reise i bagen sammen med
resten av CPAP-en.
– Vi gir livstidsgaranti på produktet.
Under normal bruk vil det ikke kunne
ødelegges, sier Kenneth Tonning.

■ Hode- og benputer i et utall
varianter: Til kjøling, pustehjelp
og reiser, laget av alt fra skum
til bokhvete.
■ Spesialtilpassede vaskemidler
og våtservietter.
■ Desinfiserende midler spesielt
beregnet på CPAP.
■ Vaske- og tørkestativ til å
henge opp slangen
under og etter
rengjøring.
■ Alternative
batterier
og strømforsyninger,
blant annet til
12-voltsbatteri.

■ Antibakterielle mikroputer som
er utformet for å hindre luftlekkasje fra masken.
■ Fiberinnlegg mellom masken og
ansiktet som både skal hindre
irritert hud og stoppe lekkasjer.
■ Mykt dekke til stroppene som
holder masken på plass, for å
redusere gliing og merker i
ansiktet.
■ Fuktighets- og mykgjøringskremer som er tilpasset CPAP-brukere ved at de ikke inneholder
kjemikalier som ødelegger maskene.
■ Silikon-øyebeskyttere som
beskytter mot lekkasje og samtidig holder øynene fuktige.

Prat og støy
■ En egen ventil til å feste
mellom slange og maske for å
stoppe luftstrømmen raskt slik
at du kan for eksempel snakke,
drikke eller hoste.
■ Lyddemper som skal redusere
støyen slange/maske.
■ Stativer og holdere til både
slange og maskin – blant annet
en egen holder som gir maskinen plass mellom sengen og
nattbordet.
■ Nattbord med spesialhyller til
CPAP og tilbehør.
■ Spesialtilpasset bagasjeetikett
til CPAP-vesken.
Vi har kikket på disse nettstedene: Amazon,
CPAP Supply USA, The CPAP
Shop, Alaska Sleep
Clinic, CPAP
Australia, Control
III, Eye Eco, Sleep
Sense, CPAP
Holders, Arden
Innovations og Direct
Home Medical.

Egen vaskebørste til CPAP-slangen. Fristet?
SOMNUS NR 4 - 2016
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FAGARTIKKEL

Søvnproblemer blant ungdom
Bjørn Bjorvatn,
professor
Av Bjørn Bjorvatn, leder
og professor, Nasjonal
kompetansetjeneste for søvnsykdommer,
Haukeland.
Artikkelen har stått på trykk i siste utgave
Helsesøstre 3–2016 som utkom med
Sykepleien 8. oktober.
(Foto: Ellen Marie Arefjord)

Mange ungdommer sliter med søvnproblemer. En vanlig årsak er forstyrret døgnrytme, men ungdom kan
også ha andre søvnlidelser.
God søvn er helt avgjørende for velvære og sunn helse. De fleste av oss
har opplevd en natt med dårlig søvn,
og kjent på kroppen hvordan det
påvirker humøret, konsentrasjonen og
yteevnen dagen etter. Hos noen er
søvnen dårlig ofte eller hver natt.
Studier viser at søvnproblemer er
blant de vanligste helseproblemene i
alle aldre. Hver tredje voksne person
klager over dårlig søvn i perioder,
mens 10–15 prosent har alvorlige og
langvarige søvnproblemer. Mange
ungdommer sliter også med søvnen.

Søvnproblemer hos ungdom

Vi gjorde en større undersøkelse
blant 16–19-åringer i Hordaland for
noen år siden (1). I undersøkelsen
varierte tidspunktet ungdommene
gikk til sengs med over to timer fra
hverdager til helger, og tidspunktet
ungdommene sto opp varierte med
over fire timer. Vi definerte det som
forsinket søvnfase hvis ungdommene
ikke sovnet før tidligst klokken to om
natten minst tre netter per uke og
samtidig rapporterte om store eller
veldig store problemer med å våkne
om morgenen. Noe over 8 prosent av
ungdommene tilhørte gruppen med
forsinket søvnfase, noe som var assosiert med dårligere karakterer på skolen, mer angst, mer depresjon, mer
røyking og høyere skadelig alkohol-
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bruk (1). Andre studier viser, ikke
overraskende, at forsinket søvnfase
også har sammenheng med økt
skolefravær (2).

Lite søvn

Mange studier viser at lite og dårlig
søvn har negative konsekvenser. God
og nok søvn er viktig for å bli uthvilt,
og for lite søvn øker risikoen for å
gjøre feil, som for eksempel å sovne
bak rattet eller å duppe av i en upassende situasjon. I tillegg viser flere
og flere studier at lite søvn over tid
øker risikoen for vektøkning, diabetes og hjerte-kar-sykdommer (3).
Dårlig og lite søvn er også koplet til
utvikling av depresjon og økt risiko
for selvmord (4). Det er lite trolig at
alle kjenner til disse risikofaktorene.
I dagens moderne samfunn velger
mange vekk søvnen – det er mer
spennende å være aktiv på Facebook
og Instagram. Søvnunderskudd, og
dermed økt trøtthet, kompenseres
gjerne med høyt forbruk av koffeinholdige drikker. Mange mennesker,
spesielt i ung alder, sover ut i helgene, et tegn på at et søvnunderskudd
bygger seg opp i løpet av ukedagene.

Hukommelse og søvn

Søvn er også viktig for læring og
hukommelse. Undersøkelser viser at
søvn både før og etter innlæring har
stor betydning (5). God nattesøvn er
viktig for å kunne forstå og tilegne
seg ny kunnskap, noe som gjerne
ikke er overraskende. Er man trøtt og
har underskudd av søvn, er det vanskelig å konsentrere seg.
For mange er det nok mer overraskende at god søvn natten etter innlæringen også er viktig for hukommelsen. Men studier viser at god
søvn etter innlæring er viktig for at
de nye elementene skal feste seg til
hukommelsen (3). Med tanke på hvor
lite mange ungdommer sover i løpet
av ukedagene, er det all grunn til
bekymring.

Elektroniske medier

Bruken av elektroniske medier, som
for eksempel mobil, nettbrett og pc,
har økt betraktelig de siste 10–15
årene. Og mange bruker slike medier
også i sengen, etter sengetid. Flere
undersøkelser viser at bruken av
elektroniske medier er koplet til lang
innsovningstid, kortere søvnlengde,
søvnunderskudd og søvnproblemer
(6, 7). Men det er viktig å påpeke at
selv om økt bruk av elektroniske
medier gir grunn til bekymring, er de
ovennevnte undersøkelsene tverrsnittstudier, det vil si studier hvor
data innhentes på et enkelt tidspunkt.
Det betyr at det ikke går an å si noe
sikkert om hva som gir hva.
Altså: Er det bruk av elektroniske
medier som forklarer søvnproblemer,
eller er det søvnproblemer som forklarer økt bruk av elektroniske medier? For å kunne si noe sikkert om
årsak og virkning må det gjøres
undersøkelser som følger personer
over tid, og slike undersøkelser er det
få av. En slik studie fra Canada viste
faktisk at søvnproblemer var koplet
til framtidig bruk av elektroniske medier, mens bruk av
elektroniske medier
ikke var koplet til
utvikling av
søvnproblemer
(8). Men det er
all grunn til å
advare mot
overdreven
bruk av
elektroniske medier,
spesielt
sent om
kvelden.
Bruk av
slike
medier
virker
oppkvikkende,
og det er
jo ikke

Hva er nok søvn?

Det er store forskjeller på hvor mye
søvn vi trenger for å føle oss uthvilt.
Det er derfor viktig ikke å vurdere
søvnen utelukkende basert på antall
timer vi sover. Søvnkvaliteten, det vil
si mengden av den dype søvnen, er
vel så viktig som antall timer. Er man
uthvilt neste dag, har man fått tilstrekkelig med søvn – uavhengig av
antall timer. Vi er forskjellige på
mange måter, både når det gjelder
høyde, vekt, utseende, og også når
det gjelder behovet for søvn. Blant
voksne ligger gjennomsnittet på rundt
7–7,5 timer med søvn per
natt, og de aller fleste
sover mellom seks og ni
timer. Ungdom trenger
mer søvn enn voksne,
og studier peker på at
søvnlengden bør være
8–10 timer i aldersgruppen
14–17 år (9). Tabell 1 viser
nylig foreslåtte søvnlengder
– både anbefalte og ikke
anbefalte søvnlengder – i
ulike aldersgrupper (9).

Søvnregulering

Søvnlengde og søvndybde reguleres av et samspill mellom døgnrytme
(cirkadian faktor), søvnbehov (homeostatisk faktor)
og atferdsfaktorer (10).
Det er døgnrytmen (cirkadian faktor) som i hovedsak bestemmer hvor lenge
man sover og hvor trøtt
man er når man legger
seg. Dette betyr at søvnlengden varierer betydelig etter når på døgnet
man legger seg, nesten
uavhengig av hvor
lenge man har vært

våken. Dette har nattarbeidere erfart.
Den homeostatiske faktoren, som
avhenger av antall timer man har vært
våken, bestemmer hvor dypt man
sover. Søvnbehovet bygger seg opp
mens man er våken, og søvnen blir
dypere jo lenger det er siden man sov
sist. Samspillet mellom den homeostatiske og cirkadiane faktoren er derfor vesentlig for søvnen, og denne
forståelsen benyttes i behandling av
søvnlidelser. Atferdsfaktorer spiller
imidlertid en avgjørende rolle for
hvordan og når man sover. Midt på
natten tilsier både den homeostatiske
og den cirkadiane faktoren at man
burde sove. Likevel klarer for eksempel en nattarbeider å holde seg våken
ved hjelp av atferdsfaktorer, som for
eksempel ved å drikke kaffe, øke
belysningen, øke aktivitetsnivået og å
samtale med andre. Mangel på
atferdsfaktorer forklarer at enkelte
kan sovne under en kjedelig forelesning i et mørkt rom klokken ni om
formiddagen, selv om både den
homeostatiske og den cirkadiane faktoren tilsier at det burde være lett å
holde seg våken. Redusert stimulering av hjernen forklarer den uimotståelige trøttheten i slike situasjoner.

Nadir

Vi har alle et bunnpunkt i døgnrytmen (kalles nadir) rundt 1–2 timer før
vi normalt våkner opp. Det betyr at
hvis man vanligvis våkner opp i 7tiden om morgenen, ligger bunnpunktet i døgnrytmen i 5–6-tiden (10).
Dette er tidspunktet hvor det er vanskeligst å holde seg våken.
Forståelsen av hvordan døgnrytmen
fungerer, og betydningen av nadir, er
avgjørende for å kunne behandle personer med døgnrytmeforstyrrelser.

Sliter med å våkne?

Mange ungdommer er ekstremt trøtte
om morgenen, og for noen er problemene så store at skolefraværet blir
høyt. Senere skolestart har vært foreslått for å hjelpe trøtte ungdommer.
En norsk studie viste at en time
senere skolestart hver mandag ga mer
søvn og bedre prestasjonsnivå enn
skolestart klokken 8.30 (11). Men
slike endringer i skolestart kan være
vanskelig å få til. Jeg treffer ofte perSOMNUS NR 4 - 2016
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▼

lurt når man skal sove. Samtidig vil
jeg advare mot å tro at søvnproblemer
blant ungdom utelukkende skyldes
bruk av mobil, nettbrett eller data. I
populærpressen kan man få inntrykk
av at noen tror søvnproblemene vil
løses ved å kutte slike elektroniske
medier. Men ungdom har sovet dårlig
i alle år, også lenge før nettbrettet og
smarttelefonene inntok markedet.

▼

soner som hevder at ungdommene
bare må legge seg tidligere, så ordner
dette seg. Problemet er imidlertid at
mange av ungdommene har prøvd
det – uten hell. De er rett og slett
ikke søvnige når kvelden kommer.
Hvorfor er det slik? Og kan noe gjøres for å forebygge og behandle slike
døgnrytmeproblemer?

Endring i puberteten

I puberteten skjer det mange endringer i kroppen. Én slik endring handler
om døgnrytmen. I overgangen fra
barn til ungdom forsinkes døgnrytmen slik at ungdommene føler seg
mer våkne om kvelden (12).
Søvnbehovet reduseres ikke, noe
som betyr at de blir trøttere om morgenen og kan sove utover dagen hvis
de ikke vekkes. Denne endringen er
biologisk bestemt, og koplet til graden av pubertetsutvikling. Det betyr
at døgnrytmen er mer forsinket hos
en velutviklet 14-åring enn hos en
14-åring som er prepubertal.
Ungdommer i puberteten blir med
andre ord B-mennesker. Dette forklarer hvorfor ungdom ofte våkner til
om kvelden og er stuptrøtte om morgenen. Noen hevder at problemet
skyldes at ungdommen drikker koffein (cola, energidrikker, kaffe)
og/eller bruker elektroniske medier
om kvelden. Det er klart at dette virker oppkvikkende og dermed kan
påvirke innsovningen. Men mye
tyder på at biologien spiller en viktigere rolle og at mange ungdommer
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kun forsterker problemet med slik
uheldig atferd. For de med mest forskyvning av døgnrytmen er det nødvendig med spesifikk døgnrytmebehandling. Og slik behandling er
effektiv hos de aller fleste (13).

Biologisk klokke

Døgnrytmen styres av en kjerne i
hjernen som heter nucleus suprachiasmaticus (vår biologiske klokke), og
ved forsinket søvnfase ser det ut til at
klokken følger en rytme på godt over
24 timer (14).

skjer på feil tidspunkt, vil
døgnrytmeforstyrrelsen forverres. Bunnpunktet for døgnrytmen, nadir ligger som tidligere nevnt rundt 1–2 timer før
normal oppvåkning. Det betyr
at hvis du våkner klokken sju,
er nadir i 5–6-tiden. For
mange ungdommer er nadir
mye senere, fordi de normalt
våkner opp langt utpå dagen.
Lys før nadir forskyver døgnrytmen til et senere tidspunkt,
mens lys etter nadir har motsatt effekt. Hvis ungdommer
med forsinket søvnfase eksponeres for sterkt lys tidlig om
morgenen, vil det med stor
sannsynlighet gjøre situasjonen
verre. Korrekt behandling av forsinket søvnfase er derfor å la ungdommen sove til han/hun våkner av seg
selv, for deretter å bli eksponert for
sterkt lys umiddelbart (10). Deretter
eksponeres ungdommen for lys
30–60 minutter tidligere fra dag til
dag, inntil døgnrytmen er på plass.
Ofte må ungdommene fortsette med
lys i lang tid for å unngå tilbakefall.
Lyset som gis kan enten være dagslys
eller fra lyskasser. Det er vanlig med
30 minutters eksponering daglig.

Melatonin

Hvis ikke lys hjelper, anbefales
behandling med hormonet melatonin.
Dette må forskrives av lege. Mange
ungdommer med store døgnrytmeproblemer kan ha svært god effekt av
lys og/eller melatonin. Jeg har gjentatte ganger opplevd at korrekt
behandling gjør at ungdommen klarer å fullføre skolegangen.

Lysbehandling

Søvn og døgnrytme påvirkes av lys.
Når vi reiser over tidssoner, er det
endringen i lys (og mørke) som forklarer at vi tilpasser oss en ny rytme.
På samme måte kan vi benytte lys til
å endre rytmen til ungdommer med
forstyrret døgnrytme.
Lysets innvirkning på døgnrytmen er
avhengig av når på døgnet man
eksponeres. Hvis lyseksponeringen

Kan slike døgnrytmeproblemer forebygges?

Ja, jeg tror at problemene mange
ungdommer opplever kan
reduseres/forebygges ved å passe
nøye på døgnrytmen ved inngangen
til puberteten. Her følger slike råd:
■ Stå opp til samme tid hver dag –
også i helgene
■ Bli eksponert for lys etter oppvåkning hver dag
■ Unngå koffeinholdige drikker
etter klokken 17

■ Unngå å bruke elektroniske medier i timen før sengetid og i sengen
■ Unngå mye lyseksponering om kvelden – bruk eventuelt solbriller
■ Unngå å sove på dagtid
Jeg vil imidlertid understreke at hvis ungdommen først
har utviklet alvorlig forsinket søvnfaselidelse, vil spesifikk døgnrytmebehandling med lys og/eller melatonin
oftest være nødvendig (13). I slike tilfeller vil disse forebyggende rådene neppe være nok til å få døgnrytmen på
plass.

Søvnsykdommer

Jeg har her fokusert på typiske søvnproblemer hos ungdommer – nemlig problemer med døgnrytmen. Men
ungdom kan også ha andre søvnlidelser, og en grundig
utredning hos kompetent helsepersonell er nødvendig for
å avdekke korrekt diagnose. Mange av søvnlidelsene kan
diagnostiseres basert på en god anamnese. Jeg vil anbefale å benytte strukturerte og validerte spørreskjemaer.
Ungdommen kan gjerne fylle ut disse før han/hun kommer til samtale. Eksempler på gode spørreskjemaer ligger på hjemmesidene til Nasjonal kompetansetjeneste for
søvnsykdommer (www.sovno.no).
I utredning og behandling av søvnforstyrrelser anbefales
også å benytte søvndagbøker. Slike dagbøker kan skrives
ut fra www.sovno.no
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Dekning av tannlegeutgifter for søvnpasienter

Diagnosene narkolepsi,
idiopatisk hypersomni
og Klene Levines
Syndrom står nå på Blisten for tannleger fra
1.1.2016. Narkolepsi ble
ført opp i 2012, IH og
KLS var nye på listen fra
1. januar i år.
Står diagnosen på A-listen har bruker krav på
stønad til tannbehandling. Står diagnosen på
B-listen, skal tannlegen
i det enkelte tilfelle
konkludere med at tilstanden eller behandlingen av denne har ført
til økt behov for tannbehandling. Det gjelder
munntørrhet som følge
av bruk av sentralstimulerende legemidler.

Fra Helfos retningslinjer:
Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller
munntørrhet har ført til
økt kariesaktivitet.
Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger
dokumentasjon på
munntørrhet over tid,
minimum ett år. Unntak
fra observasjonstiden på
ett år kan gjøres der det
foreligger svært forhøyet
kariesaktivitet og dersom verdiene for spyttsekresjon er svært lave.

Helfo yter først og
fremst stønad til konserverende tannbehandling
(fyllinger og fyllingsmaterialer) for påførte
kariesskader. Dersom
tenner går tapt, kan
pasienten også få stønad
til tannprotetisk behandling for de tapte tennene.
Legemidler er den vanligste årsaken til munntørrhet. Det å ta et legemiddel som potensielt
kan gi munntørrhet, er
imidlertid ikke god nok
dokumentasjon for å få
stønad etter denne
bestemmelsen.
Munntørrhet må dokumenteres ved kliniske
funn som underbygger at
pasienten har tilstanden,
og at dette har medført
økt kariesaktivitet.
Behandlingen dekkes
etter refusjonstakst. En
tannlege som har inngått avtale om direkte
oppgjør kan kreve takster etter Folketrygdens
stønad til dekning av
utgifter til tannbehandling. Det er tannlegen
selv, som på vegne av
folketrygden, gjør de
medisinske vurderingene
om pasienten har krav
på stønad.
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I

løpet av noen år regner nettapotekene med å ta seg av mange
millioner resepter i året. For kunder med søvnsykdommer er
diskresjon og hjemlevering klare fordeler, mener Komplettdirektør Geir Eide.

på nett

Sterke medisiner

Tekst:
Georg Mathisen

– Særlig pasienter med sykdommer
som ikke synes, er opptatt av diskresjon, sier Geir Eide. Han er administrerende direktør i Komplett Apotek.
I tillegg til alle de andre salgsargumentene han har for å handle legemidlene på nett, mener han at muligheten til å slippe å fortelle høyt og
klart hva man lider av, er viktig for
pasienter med for eksempel narkolepsi og hypersomnier.
Alt som har med intimitet å gjøre,
psykiske lidelser, og alt som er usynlig – det er sykdommer som pasientene ofte vil slippe å vise frem.

13 godkjente

Per 9. november er det godkjent
13 nettapotek i Norge:
123apotek, Apotek1,
Apotekdirekte, Apotekhjem, Boots,
E-apoteket, Friskapotek, Iapoteket,
Pulsapotek, Komplettapotek,
Teleapoteket, Vesoapotek og
Vitusapotek.
Noen av dem tilbyr bare tjenester
til profesjonelle brukere som leger
og veterinærer. Det fremgår av
nettsiden, fordi forbrukere ikke kan
registrere seg som kunde.
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Sikrere enn vanlig
nettbutikk

Fra oktober er både Komplett
Apotek, Apotek1 og Vitusapotek
igang med netthandel. Også med
medisin på resept.
Det meste på nettapotekene fungerer
akkurat som all annen netthandel;
bare med litt ekstra sikkerhet. Nesten
alle legene skriver allerede ut resepten elektronisk. Når du logger deg
inn på nettapoteket, har du oversikt
over reseptene dine og kan velge hva
du vil bestille. Du kan også velge
selv om du vil bytte generisk – altså
om du vil ha originalpreparatet eller
en billigere kopi med de samme virkestoffene.
Du logger deg på på samme måte
som på Altinn og når du leverer selvangivelsen – for eksempel med
Bank-ID. Standardrådene som farmasøyten alltid gir, kommer opp
mens du handler, og apoteket er
koblet opp mot egenandelsregisteret
slik at prisen blir riktig.

het mot tyveri, og samtidig skal alle
legemidlene holde mellom 2 og 25
grader. Det er det ikke mulig å
garantere hvis de legges igjen i en
postkasse.
– Så må du signere og vise legitimasjon, enten du får det hjem eller henter det på Posten, sier Eide.
Foreløpig må den som har bestilt,
også ta imot eller hente varen. Det
går an å bruke fullmakt, men da må
apoteket vite om det når du bestiller.
Geir Eide lover at det kommer
enklere løsninger for fullmakter.
Der er det Direktoratet for e-helse
ettapotekene venter på.

Legitimasjon

– Så kan du velge hva slags levering
du vil ha. De fleste velger Post i
butikk. Ellers kan du få dørleveranser hjem på én til fire dager, eller
ekspress der vi garanterer leveranse
innen 24 timer, forklarer Geir Eide.
– Vi leverer ikke i postkassene,
understreker han. Det skyldes sikker-

– Særlig pasienter med sykdommer
som ikke synes, er opptatt av diskresjon, sier Geir Eide. (Foto:
Komplett Apotek)

Nå kan du bestille legemidlene på nett og få dem fraktet hjem. (Illustrasjon: Shutterstock)

50 millioner resepter

Nå skrives det ut 50 millioner resepter i Norge hver år. Geir Eide har tro

på at hver tiende vil bli håndtert på
nett om tre–fire år.
– Det spørs hvor fort det går.

I Sverige begynte det veldig tregt,
men innen 2020 vil 15 prosent av
reseptene der være på nett, sier han.

Kjøp av ulovlige medisiner er risikabelt
Du tar en stor risiko ved å
bestille medisiner, kosttilskudd
og naturmidler på internett fra
utlandet, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Svært mange av de utenlandske
«nettapotekene» driver ulovlig virksomhet og selger produkter med en
helt annen virkning enn de påstår.
Slike produkter kan mangle virkestoff, dosene kan være for lave slik at
du ikke oppnår effekt eller for høye
slik at risikoen for alvorlige bivirk-

ninger øker. De kan også inneholde
andre stoffer enn deklarasjonen på
pakken beskriver, og slike produkter
har ført til dødsfall i mange land.
Legemidler som selges uten å være
kontrollerte av legemiddelmyndighetene er ulovlige.

«Naturlige»

Kosttilskudd markedsføres ofte som
100 prosent naturlige, men de kan
inneholde ulovlig tilsatte legemidler
uten at dette er opplyst på pakningen.
Det gjelder for eksempel potensmid-

ler og slankemidler. Da får du i deg
medisiner uten å vite det, noe som
kan gi alvorlige bivirkninger, samt gi
reaksjoner hvis de blandes med andre
medisiner.
Hvis du bestiller medisiner over nettet gjør du det på eget ansvar.
Får du skader på grunn av en
medisin de har kjøpt står du ofte uten
rett til erstatning. Medisiner som
selges lovlig i Norge omfattes av en
forsikringsordning som sikrer
pasienten hvis det oppstår skader
som følge av bruken.
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enqueten
Navn: Alfhild
Lehne
Alder: 79
Fylke/Region:
Østfold
Diagnose:
Narkolepsi
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– Innsikt er viktig
Hvordan mestrer du
hverdagen:
Bra, men enkelte dager
stemmer ingenting selv
om jeg vet at jeg har tatt
mine medisiner.
Hva kunne gjort hverdagen lettere:
Det ville i hvert fall
vært en fordel om jeg
hadde vært flinkere til å
konsentrere meg og ta
raskere avgjørelser.

Hva kan
Søvnforeningen gjøre
for deg:
Ta vare på mine interesser i forhold til min narkolepsi overfor myndighetene, tale min (vår)
sak, følge med i forskning på søvnfeltet og
holde meg oppdatert på
nye regler, nye behandlingsformer o.l.
Er det viktig å stå på
stand:
Ja, der kan man få kontakt med personer man
ikke når gjennom andre
kanaler.
Er det viktig å påvirke
politikere:
Absolutt! Det er for
eksempel politikerne
som kan sørge for å få
øket kapasiteten på søvnutredning. Ventelistene
på både utredning og
behandling er alt for
lange. Midler til forskning på søvn er også
viktig.
Hva skulle et eventuelt
medlemsmøte nær deg
handle om:
Vi har få medlemmer i
Østfold, og disse har
flere ulike diagnoser.
Det er derfor vanskelig
å få til møter som er
nyttige for medlemmene
lokalt. Men jeg vil veldig gjerne gå på møter
som populariserer nyere
forskning om søvn og
søvnsykdommer, for å
få bedre forståelse for
egen sykdom og informasjon om nye behandlingsmetoder. Jeg har
mer tro på åpne møter
for alle og enhver, eller
møte/kursdag for fag-

grupper. Mens vi hadde
fylkeslag i Østfold,
hadde vi kursdag for
leger i samarbeid med
legeforeningen, og sammen med helsesøstrene
en kursdag for dem.
Hvordan kan helsevesenet bli bedre i forhold til din diagnose:
Jeg kunne ønske tverrfaglige søvnklinikker og
flere nevrologer med
spesialkompetanse på
søvn og søvnsykdommer.
Hvordan kan vi verve
flere medlemmer:
Det har jeg grublet mye
på. TV-programmer,
artikler i aviser og blader hjelper noen fram til
diagnose, men for få
blir medlemmer.
Hvorfor? Jeg tror vi må
bli enda tydeligere på å
vise frem verdien av
medlemskapet, også for
dem som har fått en
diagnose og behandling.
Folk må ønske å bli
medlem fordi det gir
dem noe eller fordi de
ser at søvnforeningen
gjør en verdifull innsats,
for eksempel for å redusere ventelister. Med
flere medlemmer kan vi
gjøre mer. Denne innsikten er det viktig å nå
frem med.
Når og hvor har du
det aller best:
Sommer på Sørlandet

M

arie Morstad Sagen fikk narkolepsi-diagnosen i sommer. Nå er
hun på hugget for å finne ut
mer om sykdommen.

historier!
– Utrolig mange ulike

Marie Morstad Sagen tar siste året med sykepleieutdanning nå, og ved siden av studier og
praksis jakter hun på informasjon fra «narkolepsiens verden» via Facebook.

– Jeg er så frustrert!
Slik åpner 24 år gamle Marie
Morstad Sagen på telefon fra Bergen,
hvor Oslojenta bor og studerer.
–Jeg fikk diagnosen narkolepsi i
sommer, og er så fortvilet over at så
få rundt meg skjønner hvordan jeg
har det. Men det er kanskje ikke helt
lett å forstå at jeg av og til bare må
trekke meg unna og hvile? Når jeg er
sammen med familie, venner eller i
andre sosiale sammenhenger kan jeg
plutselig få et akutt søvnbehov.
Derfor har jeg gått i gang med å
samle alt jeg kan få tak i av opplysninger fra andre som har samme sykdom, forteller hun til Somnus.
Verktøyet hun bruker for å få tilbakemeldinger fra likesinnede er
Facebook. Den 17.oktober la hun ut
en melding som rett og slett heter
«JEG TRENGER DEG». Hun har
allerede hørt fra mange – og har
registrert hvor forskjellige historiene
deres er.
– Ikke en eneste er lik. Du kan nesten ikke sammenligne den ene med
den andre – alt er så individuelt.

skje valgte feil tidspunkt med sin jakt
på kunnskap om sykdommen akkurat
nå, midt i arbeidet med en bacheloroppgave og praksis både før og etter
jul. Hun tenkte en stund på å ha narkolepsi som tema i bacheloroppgaven, men ble frarådet å gjøre det.
Det kunne bli for nært og omfattende. Isteden kom hun på å samle
opplysningene i et hefte, som etter
hvert har utviklet seg til et lite prosjekt som hun jobber med på fritiden.
Hun jobber med stoffet flere ganger i
uken, og håper dette etter hvert kan
nå ut til flere.
Marie er våken og interessert i å vite
mest mulig om denne sykdommen
som plutselig snek seg inn i livet
hennes. Det er også snakk om katapleksi, som er under videre utredning.
Kanskje ender det på hypersomni?
– Jeg fikk heldigvis høre om Per Egil
Hesla, og fikk time hos ham. Det var
til veldig god hjelp. Han følger meg
opp. Etter å ha fått diagnosen fikk
jeg resept på medisiner, både mot
narkolepsi og katapleksi. Jeg går på
Ritalin 10 milligram tre ganger daglig, og mot katapleksi tar jeg
Venlafaxin, to tabletter hver morgen.
De to tilstandene går ofte hånd i
hånd, har jeg forstått.

naturlig, hun har vært aktiv innen friidrett i mange år. Og for tiden tar
Haukeland sykehus hånd om henne
med jevnlige kontroller og god oppfølging. Marie merket seg at en nevrolog sa til henne at «dere er de viktigste personene vi har». Altså at
legen kan snakke med dem som har
førstehånds kjennskap til hvordan
søvndiagnosene har slått ut.
Marie tror også at søvnsykdommer er
noe hun vil fordype seg mere i etter
sykepleierutdanningen. Hun sa allerede fra til mamma og pappa, kort tid
etter at hun fikk diagnosen: Dette tar
jeg som en klar pekepinn om videre
muligheter og interesse, i jobbsammenheng, når den tid kommer.
– Jeg er skikkelig sulten på å lære
mer, uttaler Marie.
I meldingen på Facebook skriver hun
blant annet at hun håper at mange
ønsker å dele sine tanker og følelser,
og gi et innblikk i hvordan hverdagen deres er. Ikke minst hvordan det
egentlig oppleves å ha denne diagnosen?
– Kanskje vi i fellesskap kan være
med på å dytte i gang forskningen og
få flere svar, avrunder hun meldingen
til andre med felles skjebne. Og det
er det felles trøst i.

Marie er siste års sykepleierstudent,
og er den første til å si at hun kan-

En annen «medisin» er trening og
hun holder seg i god form. Det er

Marie Morstad Sagen kan enten nås
på Facebook, eller denne mailadressen: marie.sagen@hotmail.com.

Tekst:Ellen M. Arefjord
Foto<: Caroline Skråmestø

Bachelor om narkolepsi?

Trening er viktig medisin
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styret

Markedsutvalget:
Består av Pål Stensaas og
Knut Olav Knudsen, begge fra
hovedstyret, Torunn Gløtta
fra Oslo-styret
og med bred
kompetanse i
markedsføring
samt markedskonsulent
Jannicke Isaksen
i Somnus. Styret
prioriterte markedsutvalgets
oppgaver og
medlemsverving
er det viktigste. Utvalget
arbeider også med mulige
sponsorer og arrangementer i
2017. Vervekampanjen startet
i Somnus nr 3. Marit søker
politi og Stortinget om å ha
stand foran Stortinget 15. 16.
17 mars 2017.
Markedsutvalget tar over
resten av arrangementet.
Økonomi:
Regnskapsrapport august og
september med notat fra
regnskapsfører: Resultatregnskapet viser at inntekter
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pr 30.09.2016 er kr 665.790
derav tilskudd BufDir 2.halvår, driftskostnader 551.480,
finanskostnader 586, overskudd kr 113.723.
Frivillig Norge varsler om at
momsrefusjon kan bli mindre
i 2017. Hvis forslaget til
statsbudsjett vedtas vil frivillige organisasjoner få en
mindre andel av momsutgiftene kompensert.
Søknad om driftsstøtte fra
BufDir for 2017 er levert i
den nye elektroniske portalen.
Kontingent/Medlemskap:
Netto 25 nye medlemmer i
høst. Betalte medlemmer så
langt i 2016: 680. Alle de nye
har nettopp fått faktura. Ny
revisor har vært på besøk og
tatt stikkprøver i medlemsregisteret. Ny versjon av
medlemssystemet innfører en
modul for purring av ubetalt
kontingent. Det blir lettvint
til neste år. FFO Akershus
hjelper til med å finne navn,
fødselsdato, epost og mobil
på alle familiemedlemmer.

Det skal inn i databasen fra
nyttår for å være i overensstemmelse med BufDir’s
regler. Epostlistene er ferdige
og er lagt inn i databasen.
Av 745 registrerte navn (også
kunder), har 507 epost.
Sammenslåing Oslo/Akershus
Det var felles møte mellom
styrene i Oslo og Akershus
24. august, og fra hovedstyret møtte Pål Stensaas og
Knut Olav Knudsen. Fremdrift
og hovedstyrets oppgaver i
prosessen ble drøftet. Marit
lager forslag til forenklede
vedtekter som drøftes i
hovedstyret før de sendes ut
til høring til alle fylkesledere
og kontaktpersoner.
Styret har drøftet en mulig
navneendring fra Foreningen
for Søvnsykdommer til
Søvnforeningen. Dagens navn
signaliserer at vi er for sykdom. Ingen andre firmaer er
registrert med navnet
Søvnforeningen i
Brønnøysund. Foreningen eier
alle nettadresser med
Søvnforeningen som navn,

også epostdomenet. Pål
setter i gang tiltak for å lage
ny logo og fargepalett.
Likepersonarbeidet
Brev til samtlige likepersoner
er sendt ut med skjema og
returkonvolutt og rapportskjema for aktiviteter. Alle
likepersoner inviteres til kurs
23. og 24. november.
Ansvaret for likepersonarbeidet legges foreløpig til
hovedstyret. Da får vi
erfaring og evaluerer
ordningen etterhvert.
Bokprosjekter:
Opptrykk av Znoork-boken:
Styret i Søvnforeningen
aksepterer NevSoms forslag
til trykking av 2000 ex av
boken uten kostnad for foreningen. Pål Stensaas fratrådte under behandlingen av
saken.
Vi får svar på søknad til
Extrastiftelsen om støtte til
bokprosjekt om søvnapné før
jul.

Ventelistene
lengst i Drammen
og Harstad

Ventelistene viser de sykehusene/klinikkene som har
offentlig avtale. Her finner du EEG-laboratoriet i Oslo,
Somni og Aleris. Hvis du vil reise til et sted med kortere
ventetid, så be fastlegen din henvise deg dit du vil. Du vil
få noe reisestøtte fra HELFO.
Egenandel for reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg
kan bli noe høyere hvis pasienten reiser utenfor sin egen
region: Ordinær egenandel 146 kr pr reise, fritt behandlingsvalg: 400 kr pr reise. Fortsatt er Drammen Sykehus
og Harstad de med lengst ventetid for utredning for søvnapné: 52 uker. Moss med 42 uker, og Haukeland og AHus
med 40 uker er heller ikke noe å skryte av.
Det er symptomatisk at det er fire private klinikker som har
kortest ventetid: Aleris Tromsø: 1 uke, Aleris Trondheim
2 uker – det samme som EEG-laboratoriet i Oslo. Somni i
Oslo har 4 ukers ventetid.

Utredning for søvnapné:

Gå på www.helsenorge.no Litt ned på nettsiden finner du
knappen VELG BEHANDLINGSSTED. Gå nedover på
siden til du finner UTVALGTE FAGOMRÅDER og under
der ligger Øre Nese Hals-sykdommer. Trykk på den. Let
nedover på listen til du finner: Søvnregistrering, utredning
av pustestopp under søvn (polygrafi ). Du kan avgrense
søket geografisk hvis du ikke vil se hele Norge. Listen
kommer opp med det sykehuset med kortest ventetid
øverst og de med lengst ventetid nederst.

Ventetid for tilpasning av CPAP:

Bruk samme fremgangsmåte som beskrevet over. Let på
listen til du finner: Tilpasning av CPAP.

Utredning for andre søvnlidelser:

Bruk samme fremgangsmåte som beskrevet over. Let på
listen til du finner: Søvnregistrering, avansert (polysomnografi).

Doksylamin - ny sovemedisin som
ikke anbefales til eldre pasienter

Doksylamin (Zonat) er nylig godkjent i Norge med indikasjonen: Kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne. De vanligste
bivirkninger og interaksjoner er munntørrhet, forstoppelse, tåkesyn, urinretensjon, svimmelhet og døsighet på
dagtid. Eldre kan oppleve svekket kognisjon, uro og akutt
forvirring. Bilkjøring og bruk av maskiner frarådes på
grunn av lang halveringstid. Legemiddelverket anbefaler
ikke bruk av doksylamin til pasienter over 65 år på grunn
av økt risiko for interaksjoner og alvorlige bivirkninger.

Reservasjon
av overvekt
er bekreftet

Zzzzzzzzz
no
Mailen tikker inn fra
rkefrøken
Norwegian. Det føles merkelig
at også flyselskapet skal bekrefte at jeg har spist godt
g jennom et helt liv. Jeg må til og med betale 90 kroner
kiloen for alt over normalen. Det føles riktig urettferdig. For nå har jeg fulgt alle helseråd fra de skinnmagre
og senete legene som sier at bare man går ned i vekt, så
«forsvinner» søvnapneen og livet kan leves uten CPAP.
Det g jelder ikke alle.

Jeg har vært på ettårs-kontroll hos kirurgen som opererte bort 90 % av magesekken og litt av tynntarmen i
fjor. Det første han g jorde var å finne frem metermålet
for å måle livmålet. Ikke der jeg normalt har buksestrikken. Han målte høyere opp, omtrent midt på
bilringen. Han var kjempefornøyd! 40 kilo minus og alle
blodprøver var som de skulle.
– Hvordan går det med søvnapneen din, spurte han
smilende. – Den er du vel snart kvitt. Jeg ristet på hodet.
Fortsatt leser jeg av displayet på CPAPen hver morgen
og sukker litt når antall pustestopp i snitt pr time
g jennom natten fortsatt ligger mellom 4 og 6. Det er
som det har vært i mange år.
Det er selvsagt mye bedre enn da jeg fikk diagnosen på
60 pustetopp i timen. Men jeg tør ikke slippe fra meg
CPAPen min. – Det er ca 20 % av pasientene som ikke
merker noen forskjell selv om de går ned dramatisk i
vekt, sa den hyggelige kirurgen.
Så får jeg bare slå meg til ro med at jeg tilhører den
minoritetsgruppen der overvekten ikke har noe å si for
pustestoppene.
Til alle dere som nå tror at det ikke er noen vits i å gå
ned i vekt: Jeg betaler overvekten på bagasjen min til
Norwegian med glede. Før var bagasjen fordelt slik at
jeg alltid engstet meg for om jeg fikk på meg setebeltet
uten forlenger. Og ikke minst hvor ubehagelig det var å
få mat og slå ned brettet som satte seg fast i bilringen.
CPAPen min er fortsatt med i håndbagasjen i hyllen
over hodet mitt i flyet. Der skal den fortsette å være
med meg når jeg reiser. Så betaler jeg heller ekstra for
alt jeg har kjøpt av ting og tang som jeg strengt tatt
ikke trenger. Den overvekten gir ikke utslag på pustestoppene.

Marit Aschehoug
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Likepersonene:

Fylkeslagene:

Søvnapné:
Aasum, Erik, Tlf. 91806141
Aschehoug, Marit, Tlf:. 90066527
Berglund, Knut Arne, Tlf. 92815918
Hansen, Alf Herold, Tlf. 72 55 90 40
Høisveen, Kjellfrid, Tlf. 97143445
Johansen, Jeanette Torgersen
Tlf. 40201577
Karlsen, Willy, Tlf. 47817441
Kviebakk, Gunnar, Tlf. 45451200
Ruland, Bjørn W. Tlf. 97623710
Scherffenberg, Ragnvald, Tlf. 90822509
Serrano, Inger-Johanne H. Tlf. 90939374
Akershus:
Leder: Jørn Pettersen,
jornpettersen@yahoo.no
Styremedlemmer: Lise
Enberget, le@eos-utvalget.no
og Torunn Figenschou,
tfig@altiboix.mail
Aust- og Vest-Agder:
Kontaktperson: Kerstin Marthe
Ommundsen,
todlonaquilea71@yahoo.no
Buskerud:
Kontaktperson: Margaret S.
Ramberg, stramber@online.no
Hordaland:
Kontaktperson: Tove Økland,
tovepc@yahoo.no

#

Narkolepsi:
Mørch, Susanna, Tlf. 90136527
Svendsen, Elsa, Tlf. 51485179
Økland, Tove, Tlf. 92633151
Idiopatisk hypersomni:
Søderlund, Merethe Tlf. 48099921
Send en mail til
sovnforeningen@gmail.com
så oppretter vi kontakt med en
annen som har idiopatisk hypersomni.

Møre og Romsdal:
Kontaktperson:
Bjørn Ruland,
bjorn_widarr@hotmail.com
Oslo:
Leder: Susanna Mørch,
iresmoer@online.no
Sekretær: Torunn Gløtta,
torunn@glotta.no
Styremedlem: Gunnar
Kviebakk,
kvinebakk@gmail.com
Vara: Elin Kjeldseth Hansen,
elin.kjeldseth.hansen@gmail.com
Vestfold:
Kontaktperson Geir Raastad,
garaastad@hotmail.com

Pårørende:
Milde, Marie Ann Tlf. 57 73 76 56
(narkolepsi)
Mørch, Susanna, Tlf. 90136527 (narkolepsi)
Ramberg, Stein Tlf. 32 87 55 09
(narkolepsi)
Scherffenberg, Turid Tlf. 90553269
(søvnapné)
Skrenes, Marit Bremertun Tlf. 416 16 510
(narkolepsi)
Aschehoug, Marit, Tlf:. 90066527
(idiopatisk hypersomni)

Rogaland:
Leder: Erna Handeland,
erna.handeland@lyse.net
Sekretær: Elsa Svendsen,
svendsen@lyse.net
Sogn og Fjordane:
Kontaktperson: Marit
Bremertun Skrenes,
mskrenes@online.no
Telemark:
Kontaktperson: Line MikalsenHøiback,
mikalsen_52@hotmail.com
Trøndelag:
Leder: Alf H. Hansen,
alf.herold@gmail.com
Nestleder/kasserer: Anne

Stokstad, annest@tele2.no
Styremedlem: Marit E. Solberg,
m-esolb@online.no
Sekretær: Gunnar Morten
Gravås,
gunnarm.gravaas@c2i.net
Østfold:
Kontaktperson: Alfhild Lehne,
alflehne@online.no
Bodø:
Kontaktperson:
Lisbeth Fjell Leithe,
fjellleithe@gmail.com

Innmeldingsskjema
Meld deg inn i Foreningen for Søvnsykdommer i dag.
Hovedmedlemskap:
350,- kr pr år
Familiemedlemskap:
350,- kr pr år + 50 kr for hvert familiemedlem.
Støttemedlem:
500,- kr pr år
Navn:

Adresse:
Postnr.

Fylke:

Epostadresse:

Fødselsdato:*

Klipp ut og send til:

Poststed:

Mobiltelefon:
Diagnose (frivillig):

Type medlemskap: _________
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Ved familiemedlemskap må
navn, fødselsdato, mobil og
epost for familiemedlemmene
også følge innmeldingen.

Foreningen for
Søvnsykdommer,
Solheimveien 62 B, 1473
Lørenskog
eller send en epost til:

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.

Idiopatisk hypersomni – ukesopphold

NevSom arrangerer informasjons- og
opplæringsopphold på Frambu utenfor Oslo i tiden 20.-24. februar 2017
for personer fra ungdomsalder og
oppover med diagnosen idiopatisk
hypersomni og med en ledsager.
Personer som ikke har deltatt tidligere vil bli prioritert.
Uken vil bestå av forelesninger, diskusjoner/spørsmål og muligheter for
erfaringsutveksling på dagtid og sosialt samvær ettermiddag/kveld.

Temaer på kurset

■ Hva er idiopatisk hypersomni og
behandling
■ Å leve med idiopatisk hypersomni,
som pasient og som foresatt eller

P

partner
■ Råd og informasjon om støtteordninger og rettigheter
■ Tilrettelegging og hjelpemidler i
hjemmet, på skole, i utdanning og
arbeid
■ Gruppesamtaler

Gratis

Informasjons- og opplæringsoppholdet er gratis. Reise, oppholdsutgifter
og opplæringspenger dekkes etter
gjeldene regler og satser. Dersom
man har spesielle behov må dette
skrives i søknaden for at vi skal
kunne ta dette med i planleggingen.
Under oppholdet vil man prøve å
rette seg etter brukernes behov i for-

‘’

hold til oppstart og hvilepauser.
Alle som søker vil få informasjon om
de har blitt tildelt plass eller ikke. De
som blir tildelt plass vil få tilbakemelding og ytterligere informasjon
om oppholdet, samt praktisk info, i
brevs form, forhåpentligvis før jul
(senest første halvdel av januar
2017).
Arrangør: NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo
universitetssykehus.
For spørsmål: Kontakt oss på epost
post.nk@ous-hf.no eller på telefon
23 01 60 30

Hei, vi er her for deg!
S

J

J

Påls hjørne

åfallende mange mennesker sliter med en
tyret i Søvnforeningen har arbeidet med en
eller annen form for søvnproblemer. Alle
ny organisasjonsmodell som kan bidra til av
kjenner en eller flere som sover dårlig, snorker
vi blir mer synlige, mer handlingsorienterte. Vi
høyt eller er konstant sliten gjennom arbeidsdaønsker å satse på et sterkt nettverk av lokale
gene. Da vi for kort tid siden hadde vår stand på kontakter. Vi skal ikke ha fylkeslag. Det er vanHøyskolen i Oslo/Akershus i forbindelse med
skelig å få noen til å ta formelle styreansvar
Østlandske Lærerstevne, ble det tydelig for meg lokalt. Men ved å ta vare på de ressursene vi har
at det er mange der ute som trenger mer inforrundt om i landet, sørge for gode målsetninger
masjon. Vi hadde mange gode samtaler med
og handlingsplaner med solid støtte fra hovedlærerne – noen som har
kvarteret, vil vi øke innsatsen for
elever som sliter- og andre
våre eksisterende medlemmer- og
Sammen
som har et søvnproblem
styrke mulighetene for rekruttering
selv. De må vite at vi i
skal vi utvikle av nye medlemmer.
Søvnforeningen har tilgang
på kompetanse som kan
o flere vi er – større innflytelse
en moderne, fremoverhjelpe enkeltpersoner som
får vi i forhold til helsevesenet
helt klart bør snakke med
og andre som påvirker søvnsykes
lent organisasjon.
sin fastlege, og sendes
hverdag. Målet er å gjennomvidere til nærmere undersøkelser.
føre organisasjonsendringene umiddelbart
etter beslutning på årsmøtet i april. Da
eg sto med tre brosjyrer; en om søvnapné, en
ønsker vi også å skifte navn til
om søvnsykdommer og en om narkolepsi.
Søvnforeningen og endre vedtektene på
Den brosjyren som stoppet flest forbipasserende årsmøtet.
lærere – i alle aldre – var den om søvnapné. De
fleste kjenner begrepet – og det er minst en halv
ukene som kommer tar vi tillitsmillion nordmenn som har sykdommen. Men vi
mannsapparatet med på råd.
når ikke frem til dem. Vårt medlemstall burde
Sammen skal vi utvikle en moderha vært langt høyere. Vi må gjøre noe med det – ne, fremoverlent organisasjon.
og det gjør vi.

I
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Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

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

annonse inn her

