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Vi har lenge levd i forskrekkelse og redsel for at de fleste av
oss med søvnsykdommer kom til å miste sertifikatet 1.
oktober i år. Det viste seg heldigvis å være sterkt overdrevet.
Vi som er under god behandling, enten det er søvnapné eller
hypersomnier, skal fortsatt forholde oss til fastlegen vår
som ut fra vanlig skjønn avg jør om vi er egnet til å kjøre bil.
Det er jo de som ikke er under behandling, som er de farlige
sjåførene.

Dette er EU-regler som Norge er pålagt å følge. De er vanskelig å kjempe mot. Men det er ikke enkelt for en saksbehandler i Vegdirektoratet å skjønne at tallgrensene for pustestopp g jelder UTEN CPAP. De fleste av oss som har denne
diagnose, hadde heftige høye tall på antall pustestopp i
timen da vi var til utredning. Men den som hadde
90 pustestopp i timen på utredning, ligger nå kanskje på
4-5 pustestopp hver time og da er det en trygg sjåfør som
bruker sin CPAP hver natt.

‘’

Vi tror heller ikke at Vegdirektoratet har tatt inn over seg at
fastlegene ikke kan så mye om søvnapné, hypersomnier
eller andre søvnsykdommer. Fastlegen må bare vurdere det
mennesket som kommer inn på kontoret til en vanlig legetime. Hvis fastlegen er i tvil, så
skal hun sende oss videre til
Vi må nok ta
søvneksperter for å få helseet ansvar
attest etter at spesialisten har
sjekket at behandlingen virkeselv også.
lig er bra. Det er også en utfordring. Datakortet i CPAPmaskinen er enkelt å lese av,
men hva hvis pasienten
bruker apné-skinne? Kan man
da miste lappen fordi skinnebruken ikke lar seg registrere?
Og hva med hypersomniene? Det er sterke legemidler
pasientene må bruke. Skal Legemiddelverket fortsette å
bytte mellom Metamina og Attentin uten å forstå at det
slår forskjellig ut fra pasient til pasient? Og hvordan blir
ventetiden hos de få nevrologene og søvnekspertene som
finnes i Norge?
Vi må nok ta et ansvar selv også. Vi må ta
ansvar for at vi g jennomfører den
behandlingen vi skal ha. Vi må ta ansvar
for at vi virkelig er skikket til å kjøre bil, og
la være hvis svaret er nei. Og vi skal huske
på at bilen er et drapsvåpen med feil
hender på rattet.

Marit Aschehoug
Redaktør
SOMNUS NR 3 - 2016
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CPAP

U

like anbudsprosesser i ulike kategorier for sykehus gir ulik
praksis på hvilke type masker de gir pasientene til bruk i
CPAP-behandling.

masker og cpap
Praktiserer anbud på

ulikt

Aina Johnsen Rønning
tekst og foto

Med jevne mellomrom lyses det ut
anbud på CPAP-maskiner, der den
som vinner anbudet bør prioriteres
fremfor andre. I dag er det ulik praksis på dette fra sykehus til sykehus.
Dersom man for eksempel tilhører et
Helseforetak som ikke har søvnapnèskinne som tilbud, så kan dette
ikke fås via spesialisthelsetjenesten.

Bør prioritere anbudsvinner

Det er ulike anbudsprosesser i ulike
kategorier for sykehus.
Når det gjelder CPAP og masker skal
det fra høsten 2016 være en nasjonal
avtale. Sykehus taper mye penger på
å ikke prioritere anbudsvinner, og i
ytterste konsekvens risikerer de rettssak fra anbudsvinneren. Dersom det
går så langt må prioritert leverandør
vise med dokumentasjon at de ikke
får forventet del av markedet.
– Årsaken til at man har anbud og
avtaler er for å skaffe en bedre pris til
ulike produkter. Dette er en kompleks
prosess hvor det tas hensyn til alt fra
pris, forventet omsetning/forbruk og
brukervennlighet. Det fører til en prioritetsliste hvor prioritet 1 skal være

4
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den som har den største andelen, sier
Kamilla Albrigtsen ved Enhet for
Behandlingshjelpemidler Sørlandet
Sykehus.
– Det virker som om kvalitet er blitt
en viktigere prioritering i anbudsprosessen enn før. Alle produktene har
god kvalitet, men hva som har best
kvalitet oppleves antageligvis ulikt
hos de som driver med masketilpasning. Vi har opplevd at enkelte leverandører i enkelte kategorier har

ResMed vant anbudskonkurransen

HINAS har på vegne av de
regionale helseforetakene inngått
avtale om levering av CPAP og
BIPAP, med forbruksmateriell til
disse og masker til barn og
voksne. ResMed har fått avtale om
levering av BIPAP Lumis 100 og
150 med utstyr, samt CPAP
(Airsense 10) med utstyr.
Når det gjelder masker er ResMed
førstevalg og andrevalg på alle
typer masker bortsett fra barnemasker, der Philips er førstevalget. Avtalen gjelder fra 1. september 2016 til 30. august 2018.

uttrykt at de ikke har fått det forventede salget av å være høyt prioritet på
avtale, sier Albrigtsen.

Pasientene ringer

Å tilpasse CPAP-maskiner er en stor
del av arbeidet ved Enhet for
Behandlingshjelpemidler Sørlandet
Sykehus. Pasienter ringer og spør om
å få nyere maskin da de ser at andre
har nyere modeller. I Kristiansand
blir maskinene gjenbrukt i minst fem
år (eller lengre dersom utstyret fremdeles fungerer), og det er få som har
krav på helt ny maskin. Maskiner
som gjenbrukes testes først om de
fungerer tilfredsstillende. Deretter
vaskes de med såpe, desinfiseres med
VirKon før de igjen gasses med
hydrogenperoksid. Deretter pakkes
de ned i rene vesker og får nytt tilbehør som slange og filter. Pasienter
med cystisk fibrose er blant dem som

– Enkelte tror at det nyeste er det eneste og beste og dermed ønsker den
maskinen til sin behandling. Men slik trenger det ikke å være, sier Kamilla
Albrigtsen ved Enhet for Behandlingshjelpemidler Sørlandet.

har krav på en CPAP som aldri er brukt
av noen andre.
– Enkelte tror at det nyeste er det eneste og beste og dermed ønsker den
maskinen til sin behandling. Det er
legespesialist som rekvirerer maskiner
og noen ganger byttes gamle maskiner
ut med nyere modeller hvis de nyere
modellene kan ha ny funksjonalitet
som gir forventet bedre behandling av
det pasienten trenger. Ellers forklarer vi
og forteller dem at så lenge maskinen
fungerer og legen sier den er tilfredsstillende for aktuell behandling, så må
de beholde den maskinen de har fått
utdelt, sier Albrigtsen.
– Søvnapnèskinne er det lang ventetid på?
– Ja, da må man til en kjevekirurg å få
en avstøpning av tennene. Det er flere
kriterier som må være tilstede for å få
disse skinnene. Ett av disse kriteriene
er at man må ha forsøkt CPAP først.
Ved Sørlandet Sykehus er det til dels
lang ventetid, fordi vi først startet dette
tilbudet i fjor. Årsaken til at vi begynte
i fjor, er at hvert helseforetak kan selv
til en viss grad bestemme hvilke tjenester man tilbyr. Vi klarte å få et samarbeid med en kjevekirurg som jobber 10
prosent med dette. Da er det begrenset
hvor fort pasientene kan få skinnene,
sier Albrigtsen.
– Hva med den nye maskinen som
sender avlesningsdata rett ut på nett,
slik at sykepleier kan lese av dataene
uten at pasienten selv oppsøker sykehuset?
– Vi har ikke kjøpt det inn. Det er en
tjeneste som avdelingen selv må finne
ut om de ønsker å kjøpe inn. Slike prosjekter må planlegges godt og det må
settes av ressurser til dette. På sikt vil
dette nok likevel bli løsningen, og det
blir spennende om det er datamaskiner
som skal tolke dataene, eller kanskje en
ny yrkesgruppe vokser frem – måletekniker, sier Albrigtsen.
– Hvordan fungerer tjenesten
behandlingshjelpemiddelsentraler –
13 år etter at dere ble skilt ut fra
NAV?
– Det er hvert enkelt helseforetak som
bestemmer hvilke oppgaver vi skal
gjøre, og det har dannet grobunn for
ulikheter i hvilke helsetjenester som tilbys, sier Albrigtsen.
SOMNUS NR 3 - 2016
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iden 2008 har sykehuset i Kristiansand ønsket seg et
eget tverrfaglig søvnsenter, men dagens lokaler og
organisering har g jort dette vanskelig.

søvnsenter
Kristiansand ønsker eget

Aina Johnsen Rønning
tekst og foto

Det er to avdelinger som behandler
søvnpasienter i Kristiansand.
Lungeavdelingen tar de tyngste tilfellene, mens Øre Nese Hals tar de som
er lungefriske. De siste månedene har
man jobbet med redusert kapasitet på
Øre Nese Hals. Normalt er det tre
som jobber med søvnpasienter, men i
sommer traff vi bare på én sykepleier
på avdelingen. Hun har heller ikke
optimale forhold å jobbe under.
Pasienter får masker tilpasset mens
de sitter i en stol på det trange kontoret, før de får med seg masker og
utstyr hjem.

‘’

Er nøye på tilpasningen

Sykepleier Anne Cathrine Lønnerød
legger stor vekt på pasientenes opplevelse, i tillegg til hvilken maskeprodusent som har vunnet anbudet. Det
viktige er å finne masken som passer
den enkelte slik at behandlingen skal
bli vellykket og pasientene skal klare
å sove med utstyret, understreker
hun.
– Vi må kunne tilpasse maskene, og

dermed ha mange ulike maskemodeller å tilby pasientene for å få en mest
mulig individuell tilpasning og vellykket CPAP-bruk. Våre pasienter
legger stor vekt på at masken passer.
Ingen har lyst til å sitte på jobben
med striper etter stroppene i ansiktet,
og enda viktigere – at den ikke er
vond å ha på og at den ikke lekker
luft, noe som ødelegger for behandlingsresultatet, sier Lønnerød som er
sykepleier ved Øre Nese Hals.

En måned tilvenning

Pasientene i Kristiansand forsøker tilvenning til CPAP-behandlingen
hjemme i en måned. Avlesning av
CPAP og gjennomgang av behandlingsresultat og pasientens erfaringer
er viktig ved oppfølgingskontrollen.
Pasientene oppfordres til å ta kontakt
tidligere hvis de får problemer med
tilvenningen. Etter en måned får pasientene oppfølging slik at Lønnerød er
sikker på at masken passer. Videre
oppfølgingsfrekvens er individuell.
– Det var en annen holdning før, da
skulle pasientene ta til takke med det
de fikk. Som klinikere er lojaliteten
vår først og fremst til pasientene. Det
er veldig tilfredsstillende å finne rett

maske til pasienten, og man kan nesten merke det på ganglaget når de har
fått behandling og dette har fungert,
sier Lønnerød.
– Er det noen masker som skiller
seg spesielt ut?
– Phillips har kommet med en helmaskemodell som ikke presser på
neseryggen, og som vi har brukt
mye. Ellers er ikke helmasker førstevalget hvis de puster bra med nesen.
Nese eller putemaske er mest brukt.
Det kan være godt å veksle mellom
to masker for å unngå sårhet i huden,
sier Lønnerød.

Lange ventelister

Den offisielle statistikken på
Helsenorge.no viser at Kristiansand
har fire måneders ventetid for å få tilpasset CPAP, og 6 måneder å få stilt
en diagnose. Lønnerød understreker
at dette er maks tider det er snakk
om, og at de fleste får diagnose og
behandling før dette. Pasientene kan
selv gjøre noe for å få en raskere
behandling.

Prioritering

– Vi prioriterer ut fra henvisningen.
Er det noe alarmerende der, som for

Det var en annen holdning før, da skulle pasientene
ta til takke med det de fikk.
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Sykepleier Anne Cathrine Lønnerød

– Det er en fordel for oss å ha hele behandlingsløpet, og ikke bare en AHI indeks som
refereres. Særlig ved lettere grad av søvnapné
er det en fordel å kunne se søvnregistreringskurvene, sier sykepleier Anne Cathrine
Lønnerød ved sykehuset i Kristiansand.

CPAP

eksempel at pasienten lider av eksmed helseattest skal gå. En del kan
Folk redde for sertifikatet
tremt mye trøtthet, har hjertesykdom
bli redd for å søvnregistrere seg, derLange ventelister kan skape store
og lignende, så prioriterer vi dem.
som det betyr at de kommer inn i et
problemer for pasienter som er
Tilpasningen av maske og maskin
kjempebyråkrati. Vi må jo også
avhengig av sertifikat når de nye
skjer da raskt. Jo bedre henvisningen reglene om helseattest kommer.
bruke tid på de som vil beholde sertier, jo enklere er det for oss
fikatet, og ventelistene
å prioritere. Ofte står det
vil bli lengre, tror
lite konkret om probleLønnerød.
mene i henvisningen, og
– Dette er jo en sykdom
da tenker vi at det antakeman bør ta på høyeste
lig ikke er så alvorlig.
alvor.
Flere henvisninger dreier
– Ja, og kardiologene
seg utelukkende om snorhos oss har fått en helt
keproblem. Kanskje en
annen bevissthet for
partner som klager over
søvnsykdommer og jobsnorking, sier Lønnerød.
ber med å få dem til å
– Bør pasienter som ikke
søke behandling. Vi følvil vente, benytte seg av
ger opp pasientene tett
private tjenester som for
særlig det første året for
eksempel Aleris?
at de skal mestre CPAP– Mange sjekker litt rundt,
behandlingen best mulig,
og velger et sykehus som
og yrkessjåfører følger
har kortere ventetider. Vi
vi ekstra godt opp. Jeg
Lange ventelister kan skape store problemer for pasienter
har for eksempel hatt
som er avhengig av sertifikat når de nye reglene om helseat- vil oppfordre alle som
pasienter fra Drammen,
test kommer. Sykepleier Anne Cathrine Lønnerød frykter at sitter på en gammel
som har mye lengre venfærre vil søke hjelp, fordi de er redde for å miste førerkortet. maskin de ikke synes
tetid enn oss. Men, stort
fungerer optimalt, å ta
sett vil jeg si at det er en
kontakt med sykehuset
fordel for oss å ha hele
sitt. Mye har skjedd i
Lønnerød frykter at dette kan slå
behandlingsløpet, og ikke bare en
forhold til CPAP-utstyr de siste ti
uheldig ut, og at færre vil søke hjelp
AHI indeks som refereres. Særlig
årene, og vi ser jo at pasienter har
for å få behandling for søvnsykdomved lettere grad av søvnapné er det
utstyr de ikke bruker regelmessig
mer.
en fordel å kunne se søvnregistrefordi det ikke fungerer bra, sier
– Jeg ser med gru på hvordan dette
ringskurvene, sier Lønnerød.
Lønnerød.

Tallene fra Helsenorge.no viser at Kristiansand har fire måneders ventetid for å få tilpasset CPAP, og seks måneder
å få stilt en diagnose.
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trådløs

– AirView
gjør det
enkelt for
leger og helsepersonell å
følge pasientene fra diagnose,
gjennom oppsett av utstyret, mestring
og til ekstern
overvåking,
sier Leena
Rantanen
Barstad i
ResMed.

Fremtiden er
Lei av å møte opp på sykehuset
for å få lest av resultatene fra
CPAP-maskinen? Da har vi én
god nyhet til deg. Det er bare
et tidsspørsmål før all avlesning går automatisk via
internett.
Aina Johnsen Rønning
tekst og foto

ResMed opplyser at alle nye CPAP- og
Bilevel-apparater de leverer nå, har en
innebygd modul som muliggjør trådløs
tilkobling. På denne måten gir pasientadministrasjonssystemet AirView
mulighet for ekstern tilgang på informasjon om behandlingen og apparatet.
– AirView gjør det enkelt for helsepersonell å følge pasientene fra diagnose,
gjennom oppsett av utstyret, mestring
og til ekstern overvåking, sier Leena
Rantanen Barstad i ResMed. De opplever stor interesse for denne typen løs-

ninger. I Norge er
det per i dag 490
pasienter som er
tilknyttet AirView. Pasientene er blitt
tilknyttet via helseforetakene:
Haukeland universitetssykehus,
Sykehuset Østfold, Rikshospitalet og
Somni AS.

Kan behandle flere
– Dette betyr at vi kan behandle og
følge opp mange flere pasienter. Via
AirView kan vi lese av apparatets data
uten at pasienten trenger å komme til
sykehuset. Ser vi at det er noe som
ikke stemmer, ringer vi pasienten opp
for å finne løsninger, sier Trond Bjørge,
overlege ved søvnenheten i Sykehuset
Østfold Moss på nettsiden til helseforetaket.
Sykehuset opplyser at den nye teknologien har gjort at antall pasienter som
kan starte behandling har økt, og
antall nye pasienter som vurderes av

lungespesialister, har økt
fra 9 til 21 per uke.

Klinikere evaluerer
Dataene fra CPAP-apparatet overføres
via nettet en time etter at brukeren
har koblet seg av etter natten.
Dataene som overføres er brukstid, lekkasje, trykkverdier og antall pustepauser eller nesten pustepauser per time.
Aitview ivaretar personvernet fordi
systemet er bygd opp etter lover og
regulativer i henhold til europeisk
standard.
– Når det gjelder hvem som vil lese av
dataene, vil dette være opp til hvert
sykehus eller avdeling. Vår erfaring hittil tilsier at det er en fordel med klinisk
kompetanse for å kunne evaluere
resultatene av behandlingen, sier
Barstad.

I Norge er det per i dag 490 pasienter som er tilknyttet AirView. Det er pasienter fra Haukeland universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Rikshospitalet og Somni AS.
SOMNUS NR 3 - 2016
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FØRERKORT

N

ye regler skremte alle søvnsyke med førerkort.
I virkeligheten kan du stort sett fortsette å kjøre bil
akkurat som før.

Fastlegene vavgjør
ide
r
ø
j
om du kan k

Georg Mathisen
tekst

Det er tre år siden du leste om det
første gang i Somnus. Det har tatt
lang tid å få på plass de nye førerkortreglene. Men etter flere runder og
mange skremmeskudd ble det ikke så
store endringene likevel. Spesielt
ikke for deg som allerede har førerkort.

Gjelder fortsatt

Ikke bare kommer du til å beholde
førerkortet – du trenger heller ikke å
sette himmel og jord i bevegelse for
å få time hos en spesialist med årelang venteliste.
– Den som har førerkort, skal ikke
gjøre noe spesielt. Varigheten er som
før, bekrefter Svein Lie. Han er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

‘’

Fastlegen er nøkkelen

Lie står bak en gjennomgang av de
nye helsekravene til førerkort som
har ligget ute på nettsidene til
Helsedirektoratet siden i sommer.
Godt gjemt nederst i teksten står det
som er aller viktigst å vite for pasienter med søvnapné eller narkolepsi:
«Det er fastlegene som skal vurdere

når
henvisning
til spesialistbehandling er nødvendig.»
Med andre ord: Alt står og faller med
fastlegen. Hvis fastlegen vet at du får
den behandlingen du trenger for ikke
å sovne bak rattet, så er alt vel.
– Fastlegen er din kontakt når det
gjelder helsekrav til førerkort.
Fastlegen vurderer om du fyller kravene og om det er behov for vurdering av spesialist, sier Svein Lie til
Somnus.

Ikke nødvendig å spørre

Ikke trenger du å gå til fastlegen og
spørre, heller, hvis du kjører trygt og
ikke står i fare for å sovne i trafikken. Ikke før du eventuelt skal fornye
– enten det er fordi alderen tilsier det
eller fordi du kjører mer enn bare
personbil.
– Ved fornyelse av førerkort der helseattest kreves, vil fastlegen kartlegge om søker er utsatt for påtrengende
søvnighet under kjøring, sier Lie.
Også i disse tilfellene er det fastlegen

re

som avgjør om det er
behov for vurdering
hos spesialist.
Den som har fått påvist
narkolepsi, er allerede vurdert
hos spesialist. Dermed er det nok
en gang opp til fastlegen: – Er det
oppnådd stabil fase med god symptomkontroll, kan fastlegen gi den
årlige fornyelsen av helseattesten,
forklarer divisjonsdirektøren.

18-åringer må sjekke

De eneste som må gjøre noe aktivt
for at ikke søvndiagnosen skal skape
problemer for muligheten til å ha
førerkort, er de som ikke har tatt det
ennå. Det gjelder blant annet mange
av de yngste som fikk narkolepsi
etter svineinfluensa-vaksinen.
Rådet fra Lie er nok en gang: Snakk
med fastlegen!
– Alle som skal ta førerkort for første
gang, må fylle ut en egenerklæring
om helse, minner han om. Der er det
spørsmål om de sliter med søvninghet på dagtid slik at de trenger helseattest fra lege.
– Hvis du er usikker på om du vil
fylle kravene, kan du snakke med
fastlegen din om det, sier Svein Lie.

Den som har førerkort, skal ikke gjøre noe spesielt. Varigheten er som før.
Svein Lie, Helsedirektoratet.
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Har du en søvndiagnose og skal ta
førerkort for første gang, må du fylle ut en egenerklæring om helse.
Snakk med fastlegen, er rådet.

Det er fastlegen som er kontakten din om helsekravene til førerkort, forklarer Svein Lie. (Foto: Rebecca Ravneberg, Helsedirektoratet)
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Trygg mammamedisin
med ny telefontjeneste
Trygg mammamedisin utvider sin
publikumstjeneste. Gravide og
ammende kan nå ringe og få svar på
sine spørsmål over telefon.
Tjenesten er gratis. Alle spørsmål blir
besvart av farmasøyter og leger
ansatt ved RELIS. Svarene er basert
på kvalitetssikret og produsentuavhengig informasjon.
Trygg mammamedisin er en offentlig
finansiert tjeneste som siden 2011
har besvart legemiddelspørsmål fra
gravide og ammende.
Tjenesten drives med midler bevilget
av Helse- og omsorgsdepartementet.
Frem til nå har Trygg mammamedisin
vært nettbasert.
jenesten er utvidet slik at publikum

Stadig flere får hjelp i
spesialisthelsetjenesten

Antall pasienter i spesialisthelsetjenesten økte med drøyt fire prosent
fra 2014 til 2015. Økningen skjedde
særlig i poliklinisk virksomhet, både
innen somatikk, psykisk helsevern og
rusbehandling. Dette er et av funnene i en rapport som publiseres av
Helsedirektoratet.
I 2015 var nærmere 2,6 millioner
pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten (somatikk, psykisk
helsevern og rus samlet). Disse pasientene hadde om lag 11,5 millioner
polikliniske konsultasjoner og nær

Vesentlige kjønnsforskjeller i REM-søvn
adferdsforstyrrelse

kan velge om de vil bruke nett eller
få svar over telefon.
Telefonnummer: 22 92 11 00
Åpningstid: Hverdager kl 09.00-11.30
I tillegg kan man som tidligere stille
spørsmål og få svar på nett.
Nettstedet Trygg mammamedisin er
rettet mot publikum.
900 000 døgnopphold. I 2015 ble det
brukt om lag 138 milliarder kroner i
spesialisthelsetjenesten. Alle de regionale helseforetakene hadde positive
økonomiske resultater i 2015. Helse
Sør-Øst hadde den sterkeste produktivitetsforbedringen. Helse Nord fikk
en produktivitetsnedgang gjennom
svakere vekst i aktivitet, samtidig
som kostnadene økte. Kostnader per
pasient er siste år blitt redusert.
Denne nedgangen kan knyttes til en
større andel polikliniske pasienter og
en økning i konsultasjoner
per fagårsverk.

REM-søvn adferdsforstyrrelse (RBD)
er en søvnforstyrrelse som sees spesielt hos eldre personer, og som
medfører at pasientene kan slå,
sparke eller skrike under drømmer.
Tilstanden er sjelden i befolkningen,
men rammer mange med Parkinsons
sykdom. Søvnforstyrrelsen kan være
et svært tidlig tegn på ulike nevrodegenerative lidelser som for eksempel Parkinsons sykdom, og på den
måten ha konsekvenser for tidlig
behandling. Det har vært rapportert
en tydelig kjønnsforskjell, med overvekt av menn som lider av denne
søvnforstyrrelsen.
Lege og forsker Kari Anne Bjørnarå
har disputert for doktorgraden i klinisk medisin med avhandlingen
”Clinical and genetic aspects of REM
sleep behavior disorder in
Parkinson’s disease”.
I doktorgradsarbeidet har Kari Anne
Bjørnarå og medarbeidere undersøkt
174 pasienter med Parkinsons sykdom fra Vestre Vikens nedslagsfelt.
Rundt 40 % av pasientene hadde
RBD, og det var lik forekomst blant
kvinner og menn. Bjørnarå og medarbeidere er derimot de første som
viser at kvinner med RBD kan ha
mindre voldsomme bevegelser enn
menn, og at symptomene derfor er
vanskeligere å oppdage.

Er CPAP-en doping?
HERRNWAHLTHANN, BAYERN:
Har du aldri hørt om
Herrnwahlthann, sier du?
Forståelig, men synd for deg. Det
var der jeg stilte meg spørsmålet
om en CPAP er et sosialt akseptert nesten-rusmiddel på linje
med lystgass.

Herrnwahlthann er et tettsted
som er så lite at det ikke har en
eneste dagligvarebutikk – men
derimot et økologisk bakeri og et
bryggerihotell. Stanglbräu, med
bryggeri i kjelleren, serverings-
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sted i første etasje og soverom i
andre. Når man reiser til Bayern
for å markere 500-årsjubileet til
verdens eldste og påstått viktigste lov om næringsmidler – renhetsloven – er det følgelig et godt
sted å reise. Renhetsloven er som
kjent den loven som forteller at
øl består av malt, humle, vann og
g jær. Punktum.
Den som tester 68 forskjellige
ølsorter i løpet av en ukes studietur (og her snakker vi ikke om
fem centiliters smaksprøver),

Ny bok:Ungdomssøvn
Det er nettopp kommet
en ny bok om ungdom og
søvn av Bjørn Bjorvatn.
Mange ungdommer sliter
med søvnproblemer. Det
kan være mange årsaker
til det, og den vanligste
er forstyrret døgnrytme.
Døgnrytmeproblemer kan
forklare hvorfor så
mange ungdommer
synes det er så vanskelig å stå opp om
morgenen.
Et hovedfokus i
boken er hvordan en
slik døgnrytmelidelse
kan utredes og
behandles.
Boken beskriver også
andre årsaker til
søvnproblemer hos
ungdommer, som
insomni (søvnløshet),
hypersomnier (blant
annet narkolepsi),
søvnrelaterte respirasjonslidelser (blant annet
søvnapné), parasomnier
(blant annet søvngjengeri) og søvnrelaterte bevegelseslidelser (blant
annet restless legs).
For å belyse søvnli-

delsene best mulig inneholder boken en rekke
pasienthistorier, som
beskriver ungdommer
med ulike søvnproblemer.
Boken retter seg mot
helsepersonell som jobber med ungdommer
med søvnproblemer, men

Søvnforeningsleder

Bommer

De
søvnløse

Hell!

Hovedstad

Fra

Pratsom

Fiskeredskap

OL-by

Drikk

Klinte

Kartonger
Morene
Mot
bunnen
Slange

Drikk

Motta
fast!

Rette

Garn

Flottere
Donerer
Sitte
til hest

Br.-vin

Trekke

Tjenestejente

Jeg
Land i
Benelux

Narkolepsiekspert

også mot lærere, foreldre
og ungdommene selv.
Helsefag- og lærerstudenter er også en naturlig målgruppe.
Gyldendal Akademisk
349,- kr.

kan bli sliten og trenge å sove. Da g jør det
godt å komme hjem til CPAP-en. Men hva når
man ikke sover? Hva er det riktig å g jøre
neste dag, når man fremdeles er en smule
trøtt? Etter at nattmorgenens produkter fra
det økologiske bakeriet er fortært og man
har litt tid før dagens første bryggeribefaring?
Da tar man selvsagt en time med det som i
vernepliktstiden var kjent som RK-tjeneste.
RK som i «ryggkul».
Problemet er at det ikke alltid er like lett å
sove om formiddagen.
En stakkar som har prøvd å bruke noe så
gammeldags som arbeidslivet til å forsørge
seg selv og familien, har noen underbevisste
sperrer der.
Er det formiddag, skal man arbeide, ikke

Område

Hast

KRYZZZORD

Finn løsningsordet i de gule rutene og send ordet til
sovnforeningen@gmail.com.Vi trekker en vinner som får
fem FLAX-lodd. I forrige utgave av Somnus var løsningen
HYPERSOMNI og Unni Hessen i Ålesund får tilsendt fem
FLAX-lodd. Lykke til med skrapingen!

sove. Resultatet kan lett bli en times RK-tjeneste uten søvn.
Det er bare det at jeg føler meg bedre likevel.
Så jeg stiller spørsmålet: Akkurat som det
var helt greit å gi lystgass til henne som g jorde grovarbeidet de gangene jeg ble far – er
det helt greit å gi kontinuerlig, positivt lufttrykk til en formiddagshvilende mann med
søvnapné?
Jeg synes det hjelper. Selv en time uten søvn
g jør meg mer opplagt når jeg har fått den
ekstra hjelpen til å blåse luften ned i lungene.
Det kan selvsagt skyldes at jeg er lat (alle som
har prøvd å få meg til å g jøre praktisk
arbeid, vil støtte den teorien). Men kan det
ikke også skyldes at jeg rett og slett har godt
av den gode, sikre og elektrisitetshjulpne

lufttilførselen?
Hvis det nå er slik, blir neste spørsmål: Står
det på noen dopingliste?
Jeg har ikke tenkt å spørre. Men når jeg skal
ut og spille squash mot junior lørdag, så tror
jeg sannelig at jeg skal ta en time med CPAPen først. For å åpne luftveiene.
Nei, forresten, jeg har ikke samvittighet til å
g jøre det uten å være sikker på at det er lovlig og innenfor alle regler. Jeg skal spørre. Jeg
ringer i morgen den dag.
Til Norges Skiforbund.

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

Ung og ufør

spalten

Prosessen for å regnes
som ufør er lang og krevende. Først er det ett
års sykmelding. Deretter
er det AAP (Arbeidsavklaringspenger) med
utredninger, arbeidsevnevurderinger, arbeidsutprøving, spesialister og det hele. Fra du ble sykemeldt og til vedtak om uførhet kan
det gå flere år.

Somnusjuristen
forklarer

Vilkår for uføretrygd

For å få uføretrygd må du ha en sykdom, skade eller lyte som har ført til
en varig reduksjon i inntektsevnen.
Bestemmelsene er inntatt i sin helhet
i en egen faktaramme. NAV bruker
samlebetegnelsen sykdom for alle tre
kategoriene, rett og slett fordi de vurderes likt.

For å få godkjent uføretrygd må sykdommen være vitenskapelig basert
og alminnelig anerkjent i medisinsk
praksis. Kort sagt betyr det at man i
utgangspunktet ikke kan få uføretrygd for sykdommer som man nylig
har oppdaget. Trygderetten har tidligere f.eks. i flere saker stadfestet
avslag på uføretrygd for mennesker
med fibromyalgi, nettopp fordi sykdommen ikke har vært vitenskapelig
basert eller alminnelig anerkjent.
Ikke alle diagnoser gir rett trygdeytelser.

Varighetskravet

For å få uføretrygd må man ha en
varig funksjonsnedsettelse, som
igjen fører til varig nedsatt inn-
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tektsevne. Det må også være årsakssammenheng mellom dem. Varig
betyr langvarig og ikke livsvarig. Det
er også et krav at man har forsøkt
hensiktsmessig behandling og
arbeidsrettede tiltak.

Inntektsevne

Det er den nedsatte inntektsevnen
som skal kompenseres med uføretrygd og derfor kreves det årsakssammenheng mellom sykdom og manglende inntektsevne. Sykdommen må
være hovedgrunnen til funksjonsnedsettelsen, som igjen er hovedårsaken
til reduksjonen i inntektsevnen.
Funksjonsnedsettelsen må resultere i
redusert inntektsevne med minst
50%.

Årlig ytelse

Når du har fått innvilget uføretrygd
så har du krav på 66 % av beregningsgrunnlaget som er pensjonsgivende inntekt. Hvis du ikke har hatt
pensjonsgivende inntekt, du er kanskje svært ung eller du har vært
hjemmeværende med barn, så vil du
etter denne regelen få lite eller ingen
utbetaling. For å sikre at alle uføre
faktisk skal få en ytelse de kan leve
av, så har man laget en minsteytelse.
Denne er satt til 2,28 ganger
Grunnbeløpet som ordinær sats og
2.48 ganger Grunnbeløpet som høy
sats. Ordinær sats gis de som har
ektefelle eller samboer av en viss
varighet. Høy sats gis i utgangspunktet til de som er enslige.
I perioden 1. mai 2015 til 30. april
2016 utgjør G 89 502 kr per år.

Minste årlige ytelse er derfor 2.28 x
89 502 = 204 064,56 for de som har
ordinær sats og 2.48 x 89 502 =
221 964,96 for de som har høy sats.

Ung ufør

Har du en medfødt sykdom eller du
har fått en sykdom, skade eller lyte
som gjør deg ufør før fylte 26 år, så
kan du regnes som ung ufør. De som
godkjennes innen denne kategorien
er garantert en høyere minsteytelse
enn de som ikke er ung ufør. Det er
ikke et vilkår om 100% uføregrad for
å regnes som ung ufør.
Det er ikke nok at sykdommen som
er årsaken til uførheten var tilstede
før du fylte 26 år. Det kreves at
uføretidspunktet må fastsettes til
senest den første i måneden du fyller
26 år. Inntrer uførheten etter dette vil
du ikke regnes som ung ufør.
Vilkårene for å få innvilget uføretrygd som ung ufør er noe strengere
enn ordinær uføretrygd.

Det er ikke nok at du har dokumentert at du ble ufør før du fylte 26 år.
Du må ha klart dokumentert at du
ble ufør før fylte 26 år. Det ikke er
sykdommen som skal være klart

Spør eksperten:
Hvis det er temaer lesere av
Somnus ønsker skal belyses, send
inn spørsmål til redaksjonen i
Somnus, så skal eksperten ta det
opp i en senere artikkel. (uten at
eksperten kan veilede i konkrete
saker.) sovnforeningen@gmail.com

Navnet NAV var ment som en forkortelse for Ny Arbeids- og
Velferdsforvaltning. I dag regnes det
ikke som en forkortelse i det hele tatt,
men som egennavn og merkevare.
■ NAV har ca 19 000 ansatte, for-

dokumentert, men uførheten.
I noen tilfeller så kan man ikke
umiddelbart klart dokumentere at
uførheten inntrådte før fylte 26 år.
Dette kan kanskje være på grunn av
manglende objektive funn. Da kreves
det en lenger observasjonstid. I rundskrivet til NAV er det også nevnt at
saken kan forelegges rådgivende lege
for vurdering.

Minstesats for ung ufør

Dersom du har fått innvilget stønad
som ung ufør så er satsen noe forhøyet i forhold til minstesatsen forøvrig.
I perioden 1. mai 2015 til 30. april
2016 utgjør G 89 502 kr per år.
Minste årlige ytelse er derfor 2.66 x
89 502 = 238 075,32 kr for de som
har ordinær sats (med ektefelle/samboer) og 2.91 x 89 502 = 260 450,82
for de som har høy sats (enslige).
Uføretrygd beskattes som lønnsinntekt. Hvis du har rukket å opparbeide
deg et beregningsgrunnlag som gir
deg høyere utbetaling enn minstesatsen, så er det det beste resultatet som
skal legges til grunn.

Eksempler på alvorlig sykdom
for ung ufør i NAVs rundskriv
■ Nedsatt funksjon som følge av
alvorlige sykdommer i nervesystem
eller
■ Muskelsystem, for eksempel
alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral
parese eller lammelser
■ Nedsatt hjertefunksjon, for
eksempel på grunn av medfødt
uttalt hjertefeil
■ Nedsatt respirasjonsfunksjon, for
eksempel på grunn av cystisk
fibrose
■ Alvorlig og utbredt hudsykdom,

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

Mulige tillegg:

søker om ung ufør før du fyller 36 år.
Når du som ung har hatt inntekt må
det vurderes om du har hatt en reell
inntektsevne eller om det må anses
som et forsøk i arbeid. Det gis stort
rom for å vurdere en yrkesaktiv periode etter fylte 26 år som et forsøk i
arbeid nettopp på grunn av ung alder.

■ Hvis du forsørger barn under 18
år, kan du ha rett til barnetillegg
■ Hvis din samboer eller ektefelle
dør, kan du ha rett til gjenlevendetillegg.
■ Hvis du har en uføregrad på 50
prosent eller mer, har du rett på
honnørkort. Du mister ikke retten
til honnørkortet hvis du har inntekt ved siden av uføretrygden.
■ Mottar du uføretrygd, kan hele
eller deler av studielånet ditt slettes. Du kan lese mer om dette på
lanekassen.no.
■ Har du lav inntekt og høye boutgifter, kan du ha rett til bostøtte.
Du kan lese mer om dette på husbanken.no.

Særregler for ung ufør

Er du ung ufør, så kan du ha inntektsgivende arbeid med mer enn 50
% etter at du har fylt 26 år uten å
miste retten til ung ufør. Formålet er
å gi unge mennesker større mulighet
til å prøve seg i arbeidslivet.
Forutsetningen er at uførheten oppsto
før fylte 26 år, selv om den er med
en lavere grad enn 50 % og at du

Du kan miste ytelsen

Har du mottatt rettigheten som ung
ufør og deretter kommer deg ut i
yrkeslivet med en inntekt som overstiger 80 % av inntekt før uførhet, så
mister du trygdeytelsen. I utgangspunktet beholder du uføregraden i
fem år dersom du melder fra til NAV
om inntekten og at du ønsker å
beholde uføregraden. Du kan beholde uføregraden ytterligere fem år
dersom du søker om det.
Mister du trygdeytelsen som ung
ufør på grunn av egen inntekt en
periode, før du igjen blir ufør, så kan
du på nytt få ytelse som ung ufør
dersom du igjen faller ut av arbeidslivet på grunn av sykdommen som
gir funksjonsnedsettelsen.

for eksempel sklerodermi
■ Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt
■ Betydelig sansetap, for eksempel
blindhet eller døvhet
■ Kronisk alvorlig sinnslidelse, for
eksempel schizofreni
■ Massive angst-, tvangs- og
depressive lidelser
■ Alvorlige psykosenære
personlighetsforstyrrelser
■ Autisme
■ Alvorlig grad av Aspergers syndrom
■ De alvorligste tilfellene
av ADHD
SOMNUS NR 3 - 2016
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e i en vanlig legejournal hva som finnes av basisinformasjon om
pasienten: Vannlating/avføring, røyking og kanskje alkohol, men
ikke ett ord om søvn. Hvis søvn ble inkludert i standard legejournal, ville det g jøre det lettere for alle som skal følge opp pasienten.

søvnapnépasientene?
Hvor er

Marit Aschehoug
tekst og foto

Det sa overlege Anne Marie
Gabrielsen, ved medisinsk klinikk,
Sykehuset Vestfold på ResMeds årlige fagseminar om søvnapné og respirasjonsproblemer. Tittelen på hennes
foredrag var Viktigheten av å finne
søvnapnépasienten og gi dem riktig
behandling.
Hun fortalte fra sin hverdag på sykehuset om hvordan en enkel søvnregistrering kunne hente opp søvnapnépasienter tidligere og å igangsette
behandling fortere. Pasienthistorien
til «Sigrid» var symptomatisk for
hvor det finnes søvnapnépasienter
som ekstradiagnose.
«Sigrid, 53 år, med diagnosen utmattelsessyndrom, brukte astmamedisin
innimellom, røkte og hadde litt røkhoste og BMI på 28. Mistanken var
vakt. Kunne det finnes flere diagnoser – overlap syndrom – som kunne
forklare de andre tilstandene?
En søvnregistrering avslørte 28 pustestopp i timen og blodgassmålingen
gjorde også utslag. Hun hadde søvnapné, da kunne CPAP-behandling
trolig hjelpe på noe av utmattelsen
også.
Pasienter med søvnapné søker sjelden behandling for den. De kommer
ofte til legen for helt andre lidelser.
Hvis de kommer til legen med mis-
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tanke om søvnapné, så er det fordi
ektefelle/partner har dratt dem med
seg.

i «rullende» yrker, sa Gabrielsen.
Overlap syndrome ble beskrevet i
1985.

– De som bor sammen med noen er
heldige, sa Gabrielsen.
– Mange går ubehandlet i årevis.
Noen blir fanget opp av helsepersonell som tar opp temaet, men det er
helt tilfeldig, sa hun.
– Hvis spørsmål om søvn var et standard spørsmål ved legebesøk og ble
journalført på lik linje med vannlating, røyking og alkoholforbruk, så
ville det være lettere å fange opp
symptomene.
– Får man inn pasienter med metabolsk syndrom (fellesbetegnelse for
en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2,
med utspring i økt livvidde og arvelige egenskaper), så bør man henvise
til søvnregistrering. Det er mye å
hente i denne pasientgruppen, det er
store mørketall. Får man pasienter
med lungeemboli, gjelder det samme.
Gabrielsen understreket at pasienten
sjelden kommer med søvnapné, men
med en annen sykdom.
– Også pasienter med kols og astma
bør sjekkes for søvnapné, sa hun.
– Tenk bare hvor viktig det er å vite
om pasienten har søvnapné ved narkose? For ikke å snakke om alle sjåførene som er i risikogruppen. Det er
påfallende mange søvnapnépasienter

– Pasienten har dårligere prognose
ved to diagnoser hvorav den ene er
søvnapné. Får de behandling med
CPAP eller BIPAP, får de bedre prognose totalt sett. Gabrielsen fortalte at
det finnes få randomiserte studier på
om CPAP eller BIPAP er best for
kolspasienter. Det finnes studier for
den ene eller andre behandlingsmetoden.
– Lungebetennelser, respirasjonssvikt, overvekt og diabetes er også
varselsignaler om søvnapné. Dagens
diagnostisering av søvnapné avslører
trolig bare toppen av et isfjell.
Gabrielsen oppfordret sykepleiere
som har god kontakt med pasienter
med disse faresignalene om å stille
spørsmål om søvn og søvnsymptomer.
– Vi bør søvnregistrere lungepasienter og kolspasienter. Da får vi som
regel en tilleggsindikasjon for å
behandle dem med CPAP eller
BIPAP.

Helt tilfeldig

Toppen av isfjellet

Også hjertepasienter bør
søvnregistreres

Hjertespesialistene har mange svin på
skogen, sa Gabrielsen.
– Noen er flinke til å henvise til søvnutredning når pasienten har hjerte-

Pasientflyt:
Private og
offentlige
tilbud
Jan Magnus Fredheim innledet sitt foredrag om effektiv
pasientflyt med muntre historier hentet fra henvisningen
fra fastlege til søvnutredning.
Marit Aschehoug
tekst og foto

– Det kan stå HT som ikke betyr
hårtap, men hypertensjon. Eller
MOS ua. Jeg torde ikke spørre noen
hva det betydde, for jeg trodde jeg
burde vite det, sa Fredheim til latter
fra salen.
– Det betyr munn og slimhinner.
Et innlegg fra salen mente at det på
Vestlandet betyr munn og svelg.
(Mer latter.)

Overleger fra Vestfold sykehus i Tønsberg: Anne Marie Gabrielsen som
snakket om hvor man finner søvnapnépasienten og Jan Magnus Fredheim
som snakket om samarbeidet mellom private klinikker og offentlige sykehus.
flimmer fordi de vet at disse pasientene ofte har søvnapné. Gabrielsen
oppfordret alle fagfolkene i salen om
å ta med budskapet hjem: Be om søvnutredning, det gjelder fastleger og
hjerteleger og sykepleiere og andre.
Vi vil så gjerne sjekke dem, sa
Gabrielsen.
– Det er ille å si det sånn, men jeg

blir glad når vi får inn en slik pasient
med AHI på 90 og kan sette i gang
behandling med en gang. Og husk at
når pasienten skal på sykehus må
CPAP’en være med – ledningen også!
–Pasientene får et bedre liv hvis søvnapneen blir oppdaget og behandlet!

Fredheim gikk gjennom et vanlig
pasientforløp.
– Søvn er ressurskrevende, med
leger, sykepleiere, oppfølging og
utstyr. Det er en tidskrevende pasientgruppe som ofte har sammensatte
problemstillinger og behov for lang
konsultasjonstid hos legen, sa han.
Flytskjemaet han viste frem tydeliggjorde det han mente: Henvisning
fra fastlege, konsultasjon hos lege
på sykehuset, søvnregistrering, ny
konsultasjon hos lege, tilpasning av
CPAP, kontroll CPAP etter en uke,
seks måneder og ett år.
– Kanskje vi skal være så sprø at vi
stoler på søvnregistreringen som er
utført hos en privat spesialist? Kan
vi det, de jobber jo ikke på sykehuset? Fredheims retoriske spørsmål
fikk mange nikk i salen.
– Det er de samme legene som nå
har privat praksis som jobbet som
overleger på sykehuset tidligere og
som lærte opp oss som er der nå.
SOMNUS NR 3 - 2016
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I Vestfold har vi jevnlige uformelle
pizzamøter med avtalespesialistene.
Der er det lav terskel for å snakke
om små og store problemer.

visning fra avtalespesialisten kan
pasienten sendes rett til CPAP-tilpasning hos sykepleier og oppfølging
der.

Fredheim fortalte at etter at det kom
nye takster for søvnregistrering hos
private avtalespesialister, har det
vært en merkbar økning i private
søvnregistreringer.
– Når sykehuset godtar den registreringen som er gjort hos en privat
avtalespesialist, så kan man effektivisere det krevende pasientforløpet ved
sykehuset og kanskje kutte i ventelistene.
Begge legekonsultasjonene ved sykehuset kan kuttes, de gjøres hos den
private avtalespesialisten. Med hen-

På spørsmål fra salen om det var en
risiko ved å stole på søvnregistrering
utenfor sykehuset, svarte Fredheim at
det var det ikke. De brukte i stor
grad samme utstyret som på sykehuset og søvnregistreringen ville kunne
sile ut pasienter med komplekse tilstander som kunne henvises til polysomnografi.
– Vi må samarbeide til beste for pasienten, sa Fredheim.
– Vi er enige om scoringsgrensene
for mild, moderat og alvorlig søvnapné.

Flere registreringer

Private

SØVNSEMINAR

Men hva med de pasientene som
søvnutredes på Alerisklinikkene og
får CPAP der? Følges de opp av det
offentlige helsevesenet etterpå?
Fredheim svarte at når pasienten er
utredet og fått igangsatt behandling
på Aleris, så er oppfølgingen også
Aleris’ ansvar.
Fysiolog Guttorm Bruskeland fra
Aleris orienterte om at avtalen de har
med det offentlige, omfatter søvnregistrering, tilpasning av CPAP og
oppfølging til behandlingen er godt i
gang. Deretter er pasienten på egenhånd og kan evt velge videre oppfølging på Aleris for egen regning. De
lokale behandlingshjelpemiddelsentralene skal uansett kunne levere
masker og slanger og utstyr til disse
pasientene ved behov.

Lege og standupkomiker fikk salen til
Jonas Kinge Bergland
fikk salen til å le kraftig i
30 minutter, da han var
første «foredragsholder»
på dag to av ResMeds
fagseminar.
Han innledet med å fortelle at
det ikke alltid er smart å si at
man er lege. Men en gang
hadde han sagt til en ung
dame han ville imponere:
– Jeg er lege!
– Sååå interessant, svarte
damen, som trodde han hadde
sagt at han var Hege.

Coolere

Allmennlegevikar og komiker Jonas Kinge
Bergland fikk salen til å le i 30 minutter og
få en god start på dag to av ResMeds fagseminar.
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Bergland oppfordret markedsavdelingen i ResMed til å gjør
produktene litt coolere.
Helmaskene bør utformes som
Darth Wader i sort plast og
apnéskinnen bør komme med
hoggtenner i minst to modeller, Piraya og Dracula. Men
han berømmet markedsavdelingen for evnen til å skaffe
seg markedsgrunnlag.
Bergland hadde tatt søvntes-

ten på nettsidene og svart nei på alle
spørsmål om morgentretthet, snorking, overvekt, røyking, pustestopp
osv. Da var fasiten: Du kan ha søvnapné.
Bergland er allmennlegevikar.
– Det er det aller laveste på den sosiale legestigen. Det blir ikke henvist til
meg for å løse problemer. Det henvises til meg når de andre legene ikke
gidder å behandle pasientene. Skrives
forkjølelse med kj?

Er det en lege ombord?
Han illustrerte hvordan leger alltid
må være tilgjengelig, også på fly.
– Er det en lege om bord?
Han så seg rundt for å se om han
kunne slippe, men måtte rekke opp
hånden.
– Jeg var jo ikke flinkest i klassen, sa
Bergland.
– Det er jo en grunn til at jeg driver
som standupkomiker ved siden av
legejobben. Etter litt om og men
åpnet han legekofferten om bord.
Voksen dame med akutt astmaanfall,
må få tak i Ventolin. Kofferten var
stappfull av morsomt utstyr som han
gikk gjennom mens han ba damen

Hjertesykdom og søvnapné:
Store mørketall
Sammenhengen mellom søvnapné og hjertesykdom er klar.
Søvnapné er en uavhengig
risikofaktor for utvikling av
hjerteinfarkt.

Hjertelege Tobias
Herrscher fra Ullevål
snakket om sammenhengen mellom hjertesykdom og søvnapné.

En studie fra 2013 viser at 63 % av
pasientene med hjertesykdom hadde
moderat til alvorlig søvnapné. En studie fra 2016 av hjertepasienter under
rehabilitering viste at 53 % av disse
hadde moderat eller alvorlig søvnapné.

å le
puste med magen. Da han omsider
fant det han trengte, var damen blitt
bra av seg selv. Han hørte passasjerene mumle: Han gjorde jo ingenting, da han gikk ned midtgangen i
flyet igjen.
– For leger er ikke spesielt smarte, sa
Berglund. – Nei, vi har bare gjort
lekser ordentlig over lang tid.

Jennifer Lopez...
For å illustrere manglende smartness,
fortalte Berglund om da han tastet
feil pinkode i Skandiabanken tre
ganger på rad. Da ble tilgangen
sperret og man må ringe et telefonnummer. Damen i røret sa han måtte
svare på spørsmål og han forberedte
seg på en skikkelig quiz.
– Det er ditt eget spørsmål som du
la inn da du opprettet konto, sa
damen. Det hadde Bergland glemt
for lengst.
– Hvem er finest av Jennifer Lopez
og Salma Hayek?
Smart spørsmål: 50/50 svaralternativ. Hvor mange forsøk har jeg?
To.
Dette bør vi klare og det greide jeg.
Salen lo hemningsløst!

– Vi ser søvnapné ved hjertesykdom,
ved hjertesvikt og ved atrieflimmer,
sa Tobias Herrscher, lege ved hjerteavdelingen på Ullevål, PhD.

Pustestopp

Herrscher gjennomgikk hva som
skjer i hjertet ved pustestopp.
Kroppen og hjerte får ikke hvile om
natten. Det fører til høyt kolesterol,
insulinresistens, høyt blodtrykk som
igjen kan gi hjerteinfarkt, ventrikulære problemer og forhøyet dødsrisiko.
Når man har en pustestopp, så lukker
de øvre luftveiene seg, og pasienten
forsøker å trekke inn luft mot et lukket svelg. Det fører til et kraftig
undertrykk i buken. Det undertrykket
påvirker hjertet og de store blodkarene. Pasienten får stor trykk eller
drag på de myke strukturene i forkamre og aorta. Undertrykket suger
mye blod inn i høyre hjertedel som
fylles opp og tar over litt av plassen
for venstre side av hjertet. Den lave
oksygenmetningen får lungene til å
snurpe seg sammen. Venstresiden av
hjertet sliter med å få blod ut.

– Det er ikke rart at dette
påvirker hjertet negativt, sa
Herrscher.
– Blodtrykket stiger også
under pustestopp. Når venstresiden av hjertet sliter
med lite blod og med å få
det ut, og blodtrykket samtidig stiger, da blir hjertesvikt
en konsekvens av ubehandlet søvnapné.
– Det er viktig å forstå
hvorfor søvnapnépasienter
er utsatt for hjertekomplikasjoner, sa Herrscher.
– Hjertet utsettes for stress i
hver eneste pustestopp. De
som behandles med CPAP minsker
risikoen for tidlig død i stor grad.

Arterieflimmer

Søvnapné assosieres med høyere
forekomst av atrieflimmer. Blant
pasienter med atrieflimmer er det høy
forekomst av søvnapné.
Herrscher konkluderte med at
søvnapné er en uavhengig risikofaktor for utvikling av hjerte/karsykdom.
Pasienter med søvnapné har dårligere
prognose etter kardiovaskulære hendelser. Søvnapné øker risikoen for å
utvikle atrieflimmer og søvnapneen
vanskeliggjør behandlingen av atrieflimmer.
Men de som behandles med CPAP og
har god mestring av behandlingen
minsker risikoen for tidlig død i stor
grad.
– Derfor er det så viktig å undersøke
og behandle pasientene. Vi må ha lav
terskel for søvnutredning av hjertepasienter og behandling med CPAP gir
sannsynligvis en stor gevinst, sa hjertelege Tobias Herrscher.
SOMNUS NR 3 - 2016
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Marit Aschehoug
tekst og foto
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øvnapné er vanlig ved diabetes. Det forekommer hos 15-30 % av
pasientene med diabetes 2. Det skumle er at søvn-problemer
kan endre både insulinfrig jøring og insulinfølsomhet.

SØVN
Ved diabetes:

like viktig som
kosthold og mosjon
– Derfor er søvn like viktig som
kosthold og mosjon, sa Jenssen.

Marit Aschehoug
tekst og foto

Søvnapné kan også høre sammen
med diabetes 1 ved autonom nevropati og opptrer uavhengig av overvekt. Autonom nevropati er en risikofaktor for hjerte/karsykdommer. Når
det ikke-viljestyrte nervesystem rammes, kalles det autonom nevropati.
Det omfatter blodtrykk, fordøyelse
og urinveier. Det kan medføre problemer som oppkast, diaré, forstyrrelser av hjerterytmen, vannlatingsbesvær og ereksjonssvikt. Derfor er
søvn like viktig som kosthold og
mosjon ved diabetes.
Professor Trond Jenssen, overlege på
Rikshospitalet og fagmedarbeider i
Diabetesforbundet, foreleste over et
aktuelt tema.
– Livsstil forårsaker diabetes type 2,
men bare hvis du har arvelige anlegg,
sa han.
– Søvnproblemene forårsaker stress i
kroppen, det rammer også insulincellene. De som er arvelig disponert for

‘’

Halvparten med diabetes

Trond Jenssen om søvn og diabetes.
Han er overlege på Rikshospitalet
og professor på UIT, Norges
arktiske universitet i Tromsø og
fagmedarbeider i
Diabetesforbundet.
å få diabetes, har også større sjanse
for å få senkomplikasjoner som høyt
blodtrykk og høyt kolesterol på kort
sikt og vanskeligheter med å regulere
blodsukkeret.

– Av alle med sykelig overvekt, har
halvparten diabetes. En av tre med
diabetes 2, har symptomer på
søvnapné. En tysk undersøkelse viser
at forekomsten av søvnapné er høy
både hos pasienter med type 1 og 2.
En engelsk undersøkelse med 150
personer delt inn i to grupper, begge
gruppene var pasienter med diabetes
type 2 og søvnapné. Den ene gruppen
brukte CPAP og hadde veldig bra
blodsukkerverdier. Den andre gruppen brukte ikke CPAP og hadde problemer med blodsukkeret.
– Derfor bør legene alltid spørre
pasientene om søvn og søvnsymptomer på årskontrollen for diabetes, sa
Jenssen.

Døgnrytme

En undersøkelse viste at også jetlag
ved forskyvning av døgnrytmen
påvirker blodsukkeret. En gruppe
yngre og eldre forsøkspersoner med

Av alle med sykelig overvekt, har
halvparten diabetes.
Trond Jenssen, overlege og professor
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Venn med
legen på
Facebook?

I Journal of Medical Ethics er
spørsmålet om leger bør
være venn med pasienter på
Facebook, og forfatterne
kommer med følgende råd:
Aksepter ikke automatisk
invitasjoner fra pasienter om
å bli «venner» i sosiale nettverk. Drøft eventuelt problemstillingen med pasienten dersom et avslag kan
virke sårende eller avvisende. Respekter pasientene
sitt personvern. Informasjon
du har fått i sosiale nettverk, skal ikke journalføres
uten pasienten sitt samtykke. Vær tilbakeholden med å
dele personlig informasjon
på sosiale nettverk.
Sett deg inn i personverninnstillingene og bruk konservative innstillinger.

63 nye
stoffer på
narotikalisten

Diabetesforbundet er opptatt av fårebygging.

diabetes ble sperret inne i et søvnlaboratorium i tre uker. Ved oppstart av
forsøket ble blodsukkeret målt. For
hvert døgn ble døgnrytmen forskjøvet
med en time slik at etter en uke var de

Søvnforstyrrelser ved
revmatoid artritt

I denne studien har forskere fra
Diakonhjemmet sykehus og Drammen
sykehus sett på søvnforstyrrelse hos
pasienter som lider av reumatoid
artritt.
Det ble undersøkt sammenheng

utsatt for syv timers tidsforskjell.
Blodsukkeret var merkbart høyere. Så
ble døgnet regulert tilbake til normaltid, og blodsukkeret gikk tilbake til
normalnivå som ved start.

mellom ulike symptomer ved sykdommen og søvnforstyrrelsen.
Studien er basert på tverrsnitt-data
fra over 900 pasienter.
Sammendrag finner du på nettsiden
www.sovno.no under fanen nyheter.

Mandag 4. juli ble 63 nye
stoffer oppført på narkotikalisten uten høring.
Stoffene oppføres i narkotikalisten som følge av vedtak
i FNs narkotikakommisjon,
fordi de hører til i en av de
generiske stoffgruppene
eller at de er rester av et
stoff som allerede er oppført på listen.
Henvisning til den internasjonale reguleringen er tilføyd for noen stoffer som
tidligere kun har vært regulert nasjonalt.
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ARENDALSUKA:

Høie: Bruk de private klinikkene
som har avtale
Arendalsuka er full av travle politikere som løper
mellom møter og debatter.
Men Søvnforeningens to
representanter greide å huke
fatt i helseminister Bent
Høie akkurat da vi snakket
med en godt voksen dame
som stod i endeløs helsekø
for en søvn-utredning.

Han tok utfordringen på strak arm
og anbefalt både fritt sykehusvalg
og ikke minst å benytte de private
tilbudene som har avtale med det
offentlige. Damen var lykkelig
over å få hjelp fra så kompetent
hold.
Søvnforeningen er medlem av
Frivillighet Norge og sikret seg to
timer med stand midt i
Arendalsuka. Det var stor interes-

se for søvnsykdommer, særlig
søvnapné. Det ble to travle timer
med mye informasjon til mange. I
naboteltet stod 1,6 millioner-klubben for kvinners helse. Deres formål er å spre objektiv informasjon om kvinners helse, og ha
fokus på mer forskning på kvinnerelaterte lidelser. De var svært
interessert i problemstillingen at
kvinner er underdiagnostisert med
søvnsykdommer fordi symptomene ofte maskeres som generell
tretthet og stress.
Søvnforeningens leder, Pål
Stensaas kom innom, men han
stod på stand for sin egentlige
arbeidsgiver.
Erfaringen tilsier at om vi får tilbud om to timer stand på
Arendalsuka neste år, så slår vi
til.

Inger-Johanne
Serrano snakket
med mange som
hadde utfordringer med
søvnsykdommer.

Foreningens
leder Pål
Stensaas stakk
innom og hilste
på IngerJohanne Serrano
og Marit
Aschehoug som
stod på stand for
Søvnforeningen
under
Arendalsuka.
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VERV
EN
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ELLER
FLERE
– FÅ
LEKRE
GAVER

Når søvnen blir vond!
Søvn burde være den enkleste ting i verden. Man legger seg, sover
og våkner uthvilt neste morgen. Men ikke alle har det så lett. Natten
kan være tøff for flere enn man tror.
Det finnes mer enn 90 forskjellige søvndiagnoser som for eksempel
insomnier, hypersomnier, døgnrytmeforstyrrelser, parasomnier, og
den aller største pasientgruppen, som sliter med søvnapné. Mer enn
en halv million voksne nordmenn lider av søvnapné.
Hvis du bidrar til å få et medmenneske til å oppsøke lege, bli utredet
og få hjelp, så har du gjort en stor innsats.
For å være informert, må du være medlem. Da kan du hjelpe andre!

www.sovnforeningen.no

N
E
VIS NN!
VE ri23v ut

Det skal lønne seg å være

Foreningen for Søvnsykdommer arbeider
for alle som har en søvnsykdom og andre
som er spesielt interessert i slike sykdommer.
■ Vi vil informere, støtte og veilede
medlemmene.
www.
■ Foreningen for
sovnforeningen.no Søvnsykdommer
fremmer medlem■

menes interesser og rettigheter i samfunnet ved politisk påvirkning –
arbeider for økt medisinsk forskning og
undervisning innen søvnsykdommer –
driver opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, helse- og
trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet
samt bevilgende myndigheter.

Å være mange gir styrke! Å være sammen betyr at
man har noen som bryr seg!
Søvnforeningen vil gjerne bety noe for enda
flere. Hvert medlem teller! Jo flere vi er, jo
lettere er det å få myndighetene i tale som en
seriøs pasientorganisasjon. Derfor er det
viktig å ha flest mulig medlemmer og
opplyse folk om at vi finnes.

Men har du tenkt på hva du kan gjøre for
foreningen? Det at DU har meldt deg inn,
betyr mye for oss!
Du kan være den som forteller om foreningen
til venner og familie.
Verv et medlem eller flere idag!

VERV EN VENN ELLER FLERE –
iittala Kastehelmi lyslykter

i fargene klar og rain.
Kastehelmi ble designet av Oiva Toikka allerede i
1964, og siden da har serien blitt utvidet med
flere produkter og nye delikate farger.
Kastehelmi er det finske ordet for duggdråpe,
som forklarer det vakre mønsteret.
Diameter 6,4 cm.

218:-

VERDI
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få lekre gaver!

Vintage reisebag

i slitesterk vasket bomull. Tøff weekendbag
som har plass til akkurat det du trenger for
å være borte en helg. Lekker design,
produsert i kraftig khakifarget kanvas.
Både utvendig og innvendig glidelåslomme.
Mål: 42x24,5x32 cm.

VERDI

398:-

medlem i Søvnforeningen!
Deilig ullpledd
i 100 % ull.

Ullpledd av 100% ren ull
i lekker lys grårutet farge.
Størrelse på pleddet er
130x160 cm.
Woolmark-sertifisert.
Woolmark er et tekstilsymbol som blir brukt til
merking av tekstiler
fremstilt av 100%
ren ny ull.

Nødlader

Med Nødlader/
Powerbank kan du alltid lade
enhetene dine hvor som helst og når
som helst. Powerbank er et bærbart
batteri som lades opp via en USB-port
(medfølgende kabel.) Deretter kan
strømmen overføres til f.eks. en
smart-telefon eller iPad el.

VERDI

449:-

• Batteritype Li-Ion
• Batterikapasitet 9000mAh
• Ladespenning og strøm (inngang) VDC/1000mA
• Ladespenning og strøm (utgang): 5VDC/3000mA
• Tre USB uttak
• Ladetid 6 timer
• Lysindikator som viser ladestatus.

VERDI

499:-

✓ Lyslykter
eller reisebag for
ett nytt medlem
✓Nødlader eller
pledd for to nye
medlemmer

Vi tar forbehold
om at produktene
kan bli utsolgt.
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Hva får du som medlem?
m?

w
sovnforeww.
ningen.n
o

✓ SOMNUS – bladet med informasjon,

✓ Trenger du hjelp?

forskningsnyheter, pasienthistorier og nyttig
informasjon fire ganger i året!
✓ Tilbud om medlemsmøter i sentrale byer.
✓ Mulighet til å snakke med en med samme
diagnose som deg (likeperson).

Benytt foreningens
kunnskap og nettverk.
✓ Nyhetsbrev fra 2017 til alle
med epostadresse.

VERVEKUPONG
– BLI MEDLEM I DAG

■ Klipp ut og fyll inn kupongen. Du kan også sende oss
en e-post, men da må du scanne inn kupongen med
signaturen til det nye medlemmet. Husk også å få med
deg all ønsket informasjon.
■ Send vervekupongen til Foreningen for
Søvnsykdommer, Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog.

■ Hovedmedlemskap: kr 350,- pr år
■ Familiemedlemskap: kr 350,- pr år,
pluss kr 50,- pr familiemedlem
■ Støttemedlemskap: kr 500,- pr år
Så snart det nye medlemmet du har vervet har betalt
medlemskapet, sender vi deg vervepremien.
Søvnforeningen dekker portoen.

Epost: sovnforeningen@gmail.com

FYLLES UT AV DEG SOM VERVER
Navn:

Adresse:

E-post
Mobil:

iittala Kastehelmi lyslykter

❏

Verv ett medlem, få dem gratis

❏

Verv ett medlem, få den gratis

Vintage reisebag

Postnr.
Epost:

Poststed:

Nødlader

❏

Verv to medlemmer, få den gratis

❏

Verv to medlemmer, få det gratis

Deilig ullpledd

Kopier kup
ongen
når du verv
er
mer enn ett
medlem

FYLLES UT AV VERVET MEDLEM
✔ Ja takk, jeg vil gjerne bli medlem av Foreningen for Søvnsykdommer
❏
Navn:

Adresse:
Epost:

Mobil:

Type medlemsskap:

Signatur:

Foreningen for Søvnsykdommer
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Postnr.

Fødselsår:

Poststed:

Diagnose (frivillig):
Solheimveien 62B, 1473 Lørenskog.

www.sovnforeningen.no

Prioritering i helsetjenesten
(Utdrag av Stortingsmelding 34)

I meldingen fremmer regjeringen forslag
til prinsipper for prioritering som vil
bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag. Et
viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i
helsetjenesten, prinsipper og virkemidler
for prioritering. I meldingen foreslår
regjeringen tre prioriteringskriterier;
nytte, ressurs og alvorlighet.

Om sjeldne sykdommer: (narkolepsi,
idiopatisk hypersomni og Kleine Levine
syndrom hører til i denne gruppen)

Begrepet sjelden sykdom, diagnose eller
tilstand, på engelsk kalt «rare disease»
eller «orphan disease», brukes om sykdommer som forekommer med lav hyppighet i en befolkning.
Sjeldne tilstander kan medføre utfordringer for den enkelte pasient og dens
pårørende, og for utforming av helsepolitikken. Legemiddelindustrien kan ha
begrensede insentiver til å utvikle legemidler for sjeldne tilstander fordi markedspotensialet er lite. Dersom et legemiddel blir utviklet, kan ofte prisen bli
høy fordi det er få pasienter å dele utviklingskostnadene på. I tillegg kan det være
større usikkerhet rundt tallene i studier
når antallet pasienter som inngår i en studie er lite. For pasienter og deres pårørende kan en sjelden tilstand innebære en
serie av utprøvinger med ulike metoder,
med liten eller begrenset effekt, inntil det
ev. stilles en diagnose som det finnes et
behandlingstilbud for. Samtidig kan det å
få stilt en diagnose bidra til at pasienten
får bedre medisinsk oppfølging og kunnskap om egen sykdom.
Det at en tilstand er sjelden, gjør i tillegg
at kompetansen på slike tilstander blant
helsepersonell ofte er begrenset til få personer. Selv om det innenfor hver enkelt
tilstand er få pasienter, kan det imidlertid
være mange pasienter som samlet sett har
en sjelden tilstand. Dette kan igjen innebære at de samlede budsjettvirkningene
kan bli store, hvis ressursbruken ved å
behandle sjeldne tilstander er høy.

Innenfor legemiddelområdet vedtok EU i
1999 en egen ordning om medisiner for
sjeldne diagnoser. Denne ordningen er
det tatt hensyn til i norsk lovverk
gjennom legemiddelforskriftens § 17-7.
Legemidler som har «orphan status» har
bl.a. forlenget patenttid og mindre omfattende krav til dokumentasjon av effekt og
sikkerhet.

Formålet med ordningen er å stimulere til
utvikling av legemidler til behandling av
sjeldne sykdommer.
I dag kan det gis individuell stønad til
legemidler ved sjeldne sykdommer etter
blåreseptforskriften § 3 første ledd bokstav b. Det vises til nærmere omtale av
legemidler og beskrivelse av ordningen
med individuell stønad i kap. 11.
Norheimutvalget ble i sitt mandat bedt
om å vurdere om behandling av sjeldne
tilstander, for små pasientgrupper skal tillegges særskilt vekt i prioriteringer.
Utvalget pekte på argumenter som har
blitt framsatt i favør av et sjeldenhetskriterium, og oppsummerte disse grovt slik:
■ Alvorlighet og helsegevinst.
■ Mangel på alternativt tiltak
■ Behov for kompensasjon
■ Budsjettkonsekvenser

I følge EURORDIS – Rare Diseases
Europe er det antatt at det finnes
mellom 6 000 og 8 000 sjeldne diagnoser. EURORDIS er en pasientdrevet
allianse med pasientorganisasjoner
som representerer 692 pasientorganisasjoner for sjeldne sykdommer i 63
land, til sammen 4 000 sykdommer.

Norsk forening for cystisk fibrose skrev i
sitt høringsinnspill:
Prioriteringer i helsetjenesten handler om
så mye mer enn utvikling og refusjon av
legemidler. Vår erfaring er at personer
med sjeldne, komplekse og gjerne alvorlige diagnoser ofte kommer til kort ved
utredning, diagnostikk, behandling og
oppfølging. Ved mange sjeldne diagnoser
er den grunnleggende kunnskapen om
årsak, klinikk og prognose liten eller
mangler helt.»

Etter departementets vurdering vil de tre

hovedkriteriene i hovedsak fange opp
relevante hensyn ved sjeldne tilstander i
prioriteringsvurderinger.
Sjeldne tilstander med høy alvorlighetsgrad der aktuell behandling gir god nytte
for pasientene sett i lys av ressursbruk,
vil få prioritet. Sjeldne tilstander som
ikke er alvorlige bør heller ikke automatisk få prioritet foran alvorlige tilstander
som rammer mange.

Tiltak som er rettet mot utfordringer ved
sjeldne tilstander, for eksempel tiltak
knyttet til økt kompetanse blant helsepersonell, organisering av tjenesten og nordisk og annet internasjonalt forskningssamarbeid, er etter departementets vurdering viktige.
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne
diagnoser (NKSD) er et eksempel på
dette. NKSD ble etablert 1. januar 2014.
NKSD er en nasjonal tjeneste og skal
samordne alle de ni kompetansesentrene
for personer med sjeldne diagnoser i
Norge. Fellesenheten i NKSD er organisert i kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus
HF. Senter for sjeldne diagnoser er et
landsdekkende
kompetansesenter for om lag
70 sjeldne diagnoser.

Frambu gir
et tverrfaglig
tilbud til
barn, unge
og voksne
med over
120 ulike
sjeldne og
lite kjente
diagnoser
eller diagnosegrupper og
deres familier/pårørende
og tjenesteytere.
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INSOMNI

S

liter du med å sovne i noen uker, er det temmelig vanlig.
Går det lenger, så er terapi viktigere enn tabletter.
Hjelpen finnes på nett.

– Selvhjelp virker
Søvnløs?

og begynner å virke inn på evnen til
å jobbe eller til å være sammen med
venner, at det trengs behandling.

Georg Mathisen
tekst

Terapi

Søvnekspert Harald Hrubos-Strøm
beroliger alle som sliter med å sove,
eller som våkner og ikke klarer å
sovne igjen. Det er noe som de fleste
opplever, det går ofte over etter noen
uker og det krever ikke behandling.

Dødsfall og jobb

– Akutt insomni som varer noen
uker, kommer ofte i forbindelse med
livshendelser. Sover du dårlig i forbindelse med dødsfall i nær familie,
er det helt normalt og må ikke
behandles. Avhengig av den sårbarheten man har for søvnplager, kan
det opptre ved større eller mindre
livshendelser. Mister du jobben, blir
permittert eller er i en jobbkonflikt,
er det helt normalt å sove dårlig, for-

Insomni er det å ikke få sove, å

våkne opp uønsket uten å sovne
igjen eller å våkne for tidlig.
Undersøkelser fra en rekke land viser
at nærmere en tredjedel av befolkningen rapporterer om ukentlige
søvnvansker, og rundt halvparten av
pasientene i primærhelsetjenesten
opplever søvnvansker.
Beregningene som
Folkehelseinstituttet trekker frem,
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Harald Hrubos-Strøm snakker
varmt for selvhjelp i bokform eller
på nett. (Foto: Georg Mathisen)

klarer søvnforskeren. Det er først når
insomnien varer i mer enn en måned
viser at rundt en av ti voksne har
kronisk insomni. Hos personer over
60 år stiger andelen til rundt en av
fire. De aller fleste forblir ubehandlet, og mange bruker alkohol eller
diverse helsekostprodukter i et forsøk
på å bedre søvnen.
De fleste har insomni sammen med
en annen lidelse eller sykdom – hver
fjerde insomni-pasient har det uten
at problemene er forårsaket av en

– Da er det kognitiv atferdsterapi
som er behandlingen – ikke sovemedisin, understreker Hrubos-Strøm.
– Så det betyr at hvis fastlegen gir
meg sovemedisin uten å nevne terapi,
så skal jeg protestere?
– Forskningsmiljøene er enige om at
insomni behandles med kognitiv
atferdsterapi, enten alene eller i kombinasjon med sovemedisiner.
Noen fastleger tilbyr slik terapi
ansikt til ansikt. Men dem er det få
av: Ifølge Hrubos-Strøm belønner
ikke systemet slikt for en fastlege.
Og om du skal henvises videre, er
ventetiden lang.

kjent lidelse.
Insomni øker risikoen for psykiske
lidelser og flere smertelidelser, for
sykmeldinger og uføretrygd, og det
er assosiert med «nedsatt kognitiv og
intellektuell fungering», som instituttet uttrykker det.
Ofte er insomni selvforsterkende: Det
at du ligger og grubler over hvorfor
du ikke får sove, bidrar til at det blir
enda vanskeligere å sovne.

De fleste kan oppleve insomni en periode i forbindelse med livshendelser. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Bok og nett

Men i floraen av mer eller mindre seriøse
selvhjelpstilbud er insomni et område der
selvhjelp faktisk virker. Harald Hrubos-Strøm
tilbyr det selv, på nettstedet Somnify.no.
Han anbefaler også boken «Bedre søvn – en
håndbok til deg som sover dårlig» av Bjørn
Bjorvatn.
På engelsk finnes det selvhjelpstilbud på
Sleepio (sleepio.com) og Shuti (en forkortelse
for «Sleep Healthy Using the Internet»,
myshuti.com).
Hrubos-Strøm peker på at de som har uttalte
søvnplager fra før, ofte er sårbare for nye
hendelser.
– Ved å lære kognitiv atferdsterapi skaffer du
deg et kraftfullt mestringsverktøy. Hvis du
først har hatt en alvorlig insomni-episode, er
risikoen større for å få det på nytt, sier han.

Omstridt om
pustesammenheng
De fleste som lider av insomni,
har også pusteproblemer, og
CPAP kan kurerer insomnien.
Det hevder den amerikanske forskeren Barry Krakow. Men konklusjonen hans er svært
omstridt.
På den europeiske søvnkongressen i Bologna i september presenterte Krakow funnene sine.
En studie som Krakow har gjort,
viste at pasienter med kronisk
insomni våknet i snitt 30 ganger

i løpet av natten, og at et lite
pusteproblem – for eksempel et
fall i oksygeninntaket – kom rett
forut for 90 prosent av disse
søvnforstyrrelsene.
Kritikere mener at studien ikke
er stor nok til at det er riktig å
trekke noen konklusjoner: Barry
Krakow så bare på 20 pasienter,
og han hadde ikke noen kontrollgruppe av mennesker uten
søvnproblemer.
SOMNUS NR 3 - 2016
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PARASOMNI

G

år du i søvne eller snakker i søvne? Skjer det tidlig på
natten, er det sannsynligvis helt ufarlig. Er du godt voksen
og begynner å være urolig sent på natten, derimot, kan det
være det første symptomet på noe verre.

Farlig sent
på natten
Parasomni:

Georg Mathisen
tekst

For de fleste er parasomni ufarlig, og den beste
behandlingen er rett og
slett å sove mer.
(Illustrasjonsfoto:
Shutterstock)

Parasomni har fått mye oppmerksomhet i høst. Ikke minst VGs bredt
anlagte nettreportasje om Tommy
Bjørnstad har vakt oppsikt.
39-åringen våkner, snakker og er
oppe og går om natten. Selv husker
han ingenting, men hans egne filmer
av urolige netter har vist hvor stort
problemet er.

Tidlig eller sent?

Harald Hrubos-Strøm har prøvd å
hjelpe Bjørnstad, og VG hentet ham
inn som ekspert for å snakke om
parasomni.
– Det jeg generelt sier, er at den viktigste opplysningen som legen trenger, er om dette skjer tidlig eller sent
på natten, forteller han.
– Hvis det skjer tidlig på natten, er
det en helt ufarlig tilstand. Den kan
være plagsom – som i det tilfellet på
VGTV – men det er noe som de fleste opplever en eller annen gang. Over

halvparten av alle barn snakker i
søvne eller går i søvne, sier HrubosStrøm.

Mer søvn

Med årene skjer det sjeldnere og
sjeldnere, men også en god del voksne snakker eller reiser seg opp mens
de sover. Alkohol, feber og søvnunderskudd øker sannsynligheten for å

snakke eller gå i søvne.
Nattskrekk, spising i
søvne, sex i søvne og
mareritt er andre eksempler på parasomnier. Den
generelle behandlingen er
ganske enkelt å øke søvnmengden. Sover du mer og bedre, så
er risikoen for parasomni mindre.
Har du en annen tilstand som ødelegger søvnkvaliteten – for eksempel
søvnapné eller periodiske beinbevegelser – så kan behandling av den
også lindre parasomnien.
Den som sover sammen med noen
som har parasomni, bør først og
fremst prøve å veilede pasienten rolig

Hvis det skjer tidlig på natten, er det
en helt ufarlig tilstand.
Harald Hrubos-Strøm, søvnekspert
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Over halvparten av alle barn snakker i søvne eller går i søvne en eller annen gang. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
tilbake til å sove igjen. Personer som
går i søvne, kan beskyttes med låste
dører og lukkede vinduer.

Tidlig symptom

Farlig blir det først hvis du begynner
å snakke eller gå i søvne senere på
natten eller tidlig på morgenen, og
når det skjer med den som er fra

40–50-årsalderen og oppover. Det er
ikke farlig i seg selv, men det kan
være et tegn på en REM-søvnforstyrrelse.
– Da bør man søke lege og få det
utredet, og gå tidlig. Det kan være
tidlig tegn på en nevrodegenerativ
sykdom. Parkinsons sykdom, for
eksempel, kan ha parasomni som før-

ste symptom. Da er det viktig å få
sjekket det ut og eventuelt å komme
tidlig igang med behandlingen, sier
Harald Hrubos-Strøm.
Demens og hjerneslag er andre
eksempler på slike nevrodegenerative
sykdommer som parasomnien kan
være et tidlig tegn på.
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aila Hansen (54) i Råde i Østfold hadde en strumaoperasjon året etter at hun giftet seg med Trond i
1991. Den førte til at hun sover 20 timer i døgnet:

bare sover

– Jeg har ikke noe liv, jeg

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

En septemberdag i 1991 giftet Laila
og Trond Hansen i Østfold seg, og i
år feiret de sølvbryllup. Paret hadde
allerede en hytte sammen da de ble
mann og kone, og kjøpte seg hus nær
togstasjonen i Råde. Med få minutters gange til toget reiste Laila til
jobben sin i Oslo, hun hadde full stilling som fullmektig ved Namsretten,
Oslo Byfogdembete. På kveldstid
gikk hun på legesekretærskole. Trond
var pølsemaker – og livet smilte.
Så gikk bare ett års tid, og Laila fikk
knutestruma. Noe som vanligvis lar
seg ordne med en operasjon i skjoldbrukskjertelen.
Skjoldbrukskjertelen er en sommerfuglformet kjertel som sitter nederst
på halsen, foran luftrøret. Thyroxin er
én av de tre forskjellige hormonene
den produserer, og thyroxinens oppgave er å regulere veksthastigheten,
stoffskiftet og oksygenforbruket i
kroppen. Det er thyroxin som styrer
kroppens metabolisme (forbrenning).
For lave thyroxinverdier fører til lav

forbrenning. Før operasjonen hadde
hun ingen stoffskifteproblemer, og
levde et normalt, godt liv.

Led «helt sikkert» av
spisevegring

– Hva som gikk galt føler jeg at jeg
aldri har fått noe ordentlig svar på,
sier en lett oppgitt Laila.
– Men noe uopprettelig skjedde etter
inngrepet i skjoldbrukskjertelen og
biskjoldbrukskjertelen. Det var da
mine store problemer startet! Fordi
det ikke lenger ble produsert nok
thyroxin fikk jeg lave kalium- og kalsiumverdier, og lavt stoffskifte. Alt
dette førte til at jeg må til akuttmottaket på Sykehuset Østfold to-tre ganger i året, fordi disse verdiene blir så
lave at jeg får kramper og trenger
intravenøs behandling.
– Hvilken sykdomstilstand pådro
du deg?
– Det er vel idiopatisk hypersomni,
vel? svarer hun. Litt spørrende og
nølende, og med en bitter undertone.
Hun er jo den som vet at hun fikk et
akutt, uforklarlig og voldsomt søvnbehov etter operasjonen. Og det er
vel ikke urimelig at hun tror at dette

henger sammen? Men fra legehold
fikk hun ikke full støtte. Én lege
mente at hele dreide seg om noe ganske annet; om en spiseforstyrrelse.
Laila, som alltid har vært en lettvekter, er 1,65 høy og veier under 50
kilo. Hun hadde «helt sikkert» spist
alt for lite, lenge, og bevisst sultet
seg. At det var slutt på hennes våkne,
vanlige dager var liksom ikke et problem legen var opptatt av. Selv om
Laila fortalte om de få våkne timene
daglig, og at hun, hvis hun strakk den
våkne tilstanden til seks timer én dag,
nesten sov rundt den neste.
– I så måte måtte jeg betale en høy
pris for å feire 50-års dagen
min…folk kom og gikk hele dagen…

Brutal endring av dagliglivet

I sin fortvilelse gikk Laila fikk tannlegen sin, og fikk ham til å skrive en
bekreftelse på at hun ikke hadde noen
som helst syreskader på tennene, slik
mange som kaster opp for å holde
vekta nede gjerne får.
– Det har vært en stor merbelastning
for meg at jeg ikke ble trodd. At jeg
skal ha hatt noen form for spisevegring stemmer ikke!

Jeg tror det er umulig å forestille seg hvor
kjedelig et slikt liv er.
Laila Hansen
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Den daglige pilledosen
ligger i en lyseblå skål.

– Trond og jeg er besøker familie på
julaften, og er kanskje også ute sammen første juledag. Det er nesten alt,
i løpet av hele året. Trond og hunden
vår må også dra alene til hytta i
Etnedal. Jeg makter ikke den lange
reisen. Og når det er harejakt i september drar de to av gårde igjen, forteller Laila, sindig. Hun kommer seg
heldigvis litt ut og rundt i en egen
bil, «som NAV har betalt». Inkludert
gratis handicapparkering.
– Hva er ditt største savn?
– Å være mere våken! Jeg kan leve
med alt det andre. Selv at jeg har fått
grå stær på grunn av kalsiummangel,
svarer Laila, før hun legger til:
– Jeg tror det er umulig å forestille
seg hvor kjedelig et slikt liv er!

Kjempeflink med håndarbeid

Her er Laila ved siden av en festlig klovn hun har strikket. På veggen bryllupsbilder fra 1991, og en tavle med medaljer fra turmarsjer, noe hun drev
aktivt med før. Nå sliter hun med å gå til postkassa.
Laila er helt tydelig på dette. Hun var
fortvilet og frustrert over diagnosen.
– At jeg liksom skulle være skyld i
mine plager selv? Hallo!
Det hun så fikk kastet på seg, for at
kroppen hennes skulle kunne holde
det gående, var at hun måtte bli en
storspiser – av piller. Mest thyroxin,
som hun en tid var oppe i 160 tabletter av om dagen. Hva hun totalt spiser daglig vises på bildet Laila selv
har tatt, som er med i denne reportasjen. De fargerike pillene i den lyseblå skålen er hennes daglige medisindose.Inngrepet som skjedde i 1992
ble starten på en milelang sykehistorie, som kunne tatt knekken på noen
hver. Men ikke Laila. Hun er en rolig
dame, som heller bruker de få kreftene hun har i sin våkne tilstand til å

få mest mulig ut av tiden. Men at det
å være så lite våken ble et brutalt inngrep i hennes og Tronds liv, det sier
seg selv. Hun tenker mye mannen sin
og den kona Trond fikk. Laila er
svært takknemlig for at ble sølvbryllup i september.

Rakk ikke å bli foreldre

Fra operasjonen for 24 år siden gikk
det raskt mot sykmelding – og senere
uføretrygd. Laila har ikke kunnet
være i arbeid etter at søvnen overmannet henne tjue timer hvert eneste
døgn. Hun tar også fort med én setning, som ikke utdypes:
– Trond og jeg rakk heldigvis ikke å
få barn. Hva hun og Trond ellers rekker i fellesskap, er rett og slett bare et
par opplegg i året.

Til alt hell har Laila et stort talent når
det gjelder å bruke hendene. Hun
strikker og hekler, og hun gjør alt
håndarbeidet usedvanlig pent. Det er
nesten ikke til å forstå at hun får det
til. Ofte uten mønstre, bare komponert i eget hode. Noe lager hun på
bestilling, annet beholder hun og
pynter med hjemme. Det er virkelig
imponerende å se hva hun får til den
korte tiden hun er våken. Og de få
timene hun har øynene åpne kan ikke
bare brukes til strikking og hekling i
sofaen – hun må også få behandling i
Moss. En følgeskade, et kronisk sår
på benet, holdes i sjakk med lysbehandling. Hun trenger i tillegg fysioterapi for ryggen.
For å komme seg litt ut går hun på et
kurs i porselensmaling, som varer i
fire timer, én gang i uka. Hun klarer
i beste fall halvannen time, så tar
kreftene slutt.
Alt hva det begrensede livet innebærer har hun beskrevet på elleve sider,
kalt «Litt av historien», som jeg får
med meg. Et sterkt og ærlig dokument, om hennes tragiske fall i helse
og livsstandard.
I alt hun har skrevet (og hun er flink
til å skrive!), går det fram at hun til
tider har følt hun nærmest er blitt tynt
på krefter hun faktisk ikke har. Laila
er oppfordret til å trene, men klarer
ikke å tøye grensene lenger. Hun har
allerede tøyd dem så langt, at hun en
gang falt sammen, uten å greie å
SOMNUS NR 3 - 2016
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Trond Hansen er en kjendis i oppdrettsmiljøet for kyllinger, og har varebilen full av 20-30 høner når han skal på
utstilling. Her er Trond sammen med Laila med hver sin fugl, høne og hane.

reise seg igjen. Som Bambi på isen!
Beina bare gled unna. Laila er som et
batteri som veldig fort går tomt – og
det vet hun alt om. Hun vil ikke bli
pushet.

Strikket sine foreldre

Da jeg kom inn i den hyggelige stua i
huset, var det fort gjort å få øye på
pene håndlagede arbeider – og annet
som fortalte om liv og levnet. Det var
faktisk så mye å se på at jeg måtte la
blikket få tid til å gå rundt.
Jeg bare spør: hvem andre kan strikke
en kransekake? Eller en oppsats full
av strikkede, fargerike muffins? Enn
si figurer i alle utgaver: bamser (som
det går mest i), kosedyr og klovner,
så forseggjort at alle står til toppkarakter?
– Det året mamma fylte 75 og pappa
80 år, strikket jeg to dukker til dem,
forteller hun, med rette litt stolt, og
viser bilde på mobilen av mesterverket. Detaljrikt og festlig – det er så
man glemmer at de to faktisk er strikket. Men hun har et annet minne fra
farens 60-års dag:
– Rett før feiringen fikk jeg en kul på
halsen, som heldigvis ikke var kreft.
Men de tok biopsi, med så mange
stikk i halsen min, at jeg så ut som en
tesil i pappas bursdag!

Men Laila tåler ikke egg

Stua viser også mange pene porselensmalte arbeider, signert Laila, og
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oppå veggseksjonen troner metervis
med pokaler som Trond har fått. Hans
store hobby er hønseoppdrett, og han
er en racer i å delta på utstillinger.
Spesialiteten er jærhøns, en dvergvariant. Han har skapt sin egen rase,
som har godkjent standard, og som
han stiller ut innen Norsk
Rasefjærfeforbund, NRFF.
Somnus fikk være med inn i uthuset
der nyutklekkede kyllinger spradet
rundt, og hvor Trond viste, med en
lommelykt mot eggene, at nye kyllinger utviklet seg og ventet på å
komme ut. Det var vennlig kakling og
gode lyder fra de små, der Trond tok
seg en formiddagsøkt i hønsehuset
denne dagen. Ellers venter jobben på
Borgenhaugen i Sarpsborg.
Ubefruktede egg tar Trond med inn.
Det er bare det at Laila hverken kan

Laila har
et stort
talent
innen
strikking
og hekling. Som
å lage en
kransekake av
garn...

spise egg eller kyllingkjøtt.
– Trond og jeg sees så sjelden at vi
ikke rekker å krangle! Han er veldig
tålmodig, den kjære mannen min, sier
Laila.
Moren hennes, Bjørg, er en viktig støttespiller for henne:
– Mamma ringer meg hver morgen
klokka sju for å vekke meg, jeg trenger det for å få tatt medisinene i tide.
At det er mamma Bjørg hun har arvet
fingerferdigheten av er det ikke tvil
om. Også arbeider moren har laget står
i stua i Råde, og Laila sier at mamma’n hjelper med å fóre ting hun har
heklet eller strikket, og annet som hun
ikke får unnagjort. Laila er ikke helt
venn med symaskinen.
– I tillegg lager hun ofte middag til
oss. Trond henter mat for flere dager
hos henne i Rygge. Jeg er full av
takknemlighet over hvordan mamma,
ja, mine foreldre, har fulgt meg opp,
sier Laila.
Laila har heller ikke hørt om en lignende tilstand – i hele verden! Hun vet
om norske leger, som har vært på
internasjonale søvnkonferanser, og lagt
frem hennes tilfelle. Men de har ikke
funnet et tilsvarende kasus noe sted.
Derfor er Laila helt tydelig på at dette
ikke er en verdensrekord hun har lyst
til å ha.
– Jeg skulle gjerne hatt en identisk
tvillingsøster! Som hadde det samme
som meg! Så slapp jeg å være så
ensom…

Frambu-uke neste år også
Allerede nå arbeider NevSom
og Søvnforeningen med muligheter for en ny Frambu-uke for
pasienter med hypersomnier.
Tentativ tidspunkt er uke 8 i
2017 – 20. februar til 24. februar 2017.
Forrige Frambu-uke var i mai
og igjen er de som har vært på
kursuken veldig fornøyd.
Frambu er et vakkert sted, godt
tilrettelagt for mange aktiviteter

Markedsutvalget:

styret

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

og sosiale samlinger i tillegg til
undervisning. Fra evalueringsskjemaene går det frem at ungdommene føler seg forstått og at
det å treffe andre med samme
diagnose oppleves verdifullt.
Noen sier det er første gang de
har kunnet være seg selv en hel
uke.
Både foreldre og søsken har lært
mye og forstår sykdommen
bedre.

oppgaver og medlemsverving er det viktigste. Utvalget arbeider
også med mulige
sponsorer og arrangementer i 2017.
Vervekampanjen starter i dette nummeret
av Somnus.
Nettsidene:
Chatteforum på nettsidene måtte tas ned
og lukkes. Muligheten
for å opprette en bruker og logge seg inn,
ga hackere fra ØstEuropa og Kina det
smutthullet de trengte
for å spamme hele
forumet.
Økonomi:
Resultatregnskapet
viser at inntekter pr
31.07.2016 er kr
647.320 derav tilskudd
BufDir 2.halvår, drifts-

kostnader 449.654,
finanskostnader 517,
overskudd kr 197.148.
Refusjonssøknad for
moms frist 1. september. Er klargjort med
ny regnskapsfører og
revisor. Kan være
omtrent som i fjor ca
55.000 kr. I år har vi
tatt med momsfradragene fra Oslo og
Akershus. De skal ha
sin del når vi får
pengene. Svar og
penger like før jul.
Kontingent:
Det er sendt ut purring til de som står
som ubetalt pr 1.
august. Nye medlemmer: Netto 11 nye i
sommer, 13 inn og to
ut.
Epostadresser:
Epostlistene er ferdige.

Frambu ligger vakkert til ved et vann på
Sandbakken i Østmarka.

Vi har fått god hjelp
fra FFO-damene på
kontoret til å ringe
rundt og spørre om
epost og mobil.
Akershus er ferdig og
lagt inn i databasen.
Oslo og resten av landet er ferdig og legges
inn i databasen. Målet
er at databasen med
medlemmer skal ha
maksimalt med epostadresser innen nyttår så vi kan begynne
med elektronisk
nyhetsbrev.
Sammenslåing
Oslo/Akershus

i prosessen ble drøftet.
Konklusjon: Akershus
innkaller til ekstraordinært årsmøte 16.
november der man i
innkalling og saksliste
anbefaler nedleggelse
av Akershus under forutsetning av at Oslo i
sitt møte 7/12 endrer
navn på sitt lag til
Oslo/Akershus.
Akershuslaget opphører å arbeide aktivt
31/12. Det formelle
vedtaket om nedleggelse skjer på hovedforeningens årsmøte i
april 2017.

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
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Forsinket søvnfasesyndrom
Forsinket søvnfase-syndrom
kjennetegnes av at du har
vanskelig for å sovne til
normal tid, og sovner langt ut
på natten. Når du først sovner,
sover du godt og uten oppvåkninger. Og dersom du ikke
vekkes, vil søvnen være av
normal varighet.

Det er beregnet at ca. 6.500 mennesker (0,17%) i vårt land har forsinket
søvnfase. Det typiske mønsteret er at
man ikke sovner før langt utpå natta,
for eksempel i 02-03-tiden, men at
søvnlengden er normal dersom man
får sove uforstyrret.
Problemet starter ofte i tenårene, men
kan begynne allerede i småbarnsalder. I undersøkelser har man funnet
at gjennomsnittlig varighet av faseforstyrrelsen var nærmere 20 år.
Det er anslått at tilstanden rammer
7% av alle tenåringer. Unge menn er
hyppigst plaget med denne tilstanden.

«Klokken» går feil

Eksperter tror at forklaringen på tilstanden er at den «indre klokken» er
forskjøvet (asynkron) i forhold til
døgnet. Tidspunktet for når kroppen
er klar til å sove blir forskjøvet noen
timer frem i tid. Du vil vanligvis ha
vansker med å sovne før tidligst i 12-tiden på natten, og du har store
problemer med å stå opp om morgenen. Får du sove et normalt antall
timer, vil du være uthvilt og fungere
normalt på dagen.

Diagnosen

Det er ingen holdepunkter for at livsstil er årsak til sykdommen, men livsstilen kan bidra til å vedlikeholde
plagene dersom man velger yrker
som tillater endret døgnrytme.
Personer med denne tilstanden har
ikke noen fysiske eller psykiske
avvik, men har sine produktive deler
av døgnet til andre tidspunkt enn det
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som er vanlig. Det finnes ingen diagnostisk test. Diagnosen baseres på
fortellingen om manglende evne til å
sovne til vanlig tid, men god søvn
når den først melder seg. Blodprøver
eller andre undersøkelser er sjelden
påkrevd.
Diagnosen stilles kun når dette søvnmønsteret er det dominerende, det vil
si at det er slik de fleste døgn. Barn
med forsinket søvnfase har de samme
symptomene: de er ikke trette om
kvelden, og er ekstra vanskelige å få
i seng til rett tid. De sovner til
omtrent samme tid hver dag, de sover
lenge om morgenen og er vanskelige
å få opp i rett tid.

Søvndagbok

En søvndagbok bekrefter ofte diagnosen. Den bør føres i minst to uker
og bør bestå av følgende:

Tidspunkt for når du legger deg
Hvor lang tid det tar før du sovner (ca.). Noteres ned neste morgen.
Hvor mange oppvåkninger du
har i løpet av natten
Hvor mange ganger du står opp i
løpet av natten
Når du våkner neste morgen
Hvordan du føler deg når du står
opp om morgenen, og hvordan du
føler deg resten av dag (søvnig,
våken)
Antall og tid/kvalitet på søvnepisoder («lurer») du har om dagen
Opplysningene må noteres ned neste
morgen, dette er det ikke mulig å
huske for flere dager om gangen.

Behandling

Målet med behandlingen er å gjenopprette normal døgnrytme, slik at
du kan våkne uthvilt til normal tid.
God søvnhygiene og lysterapi er første valg.
Tillegg av melatonin tabletter er
aktuelt.
Vanlige sovemedisiner eller beroligende medisiner har dårlig effekt og
anbefales ikke.

Barn og søvnfase-syndrom

En bør ta utgangspunkt i når barnet
sovner av seg selv, og deretter forskyve sengetiden 15 minutter bakover hver dag, inntil ønsket sengetid
er oppnådd. Barnet må vekkes 15
minutter tidligere hver morgen. Det
er også viktig at vekkingen i helgene
skjer til samme tid som i ukedagene,
for å holde på den nye døgnrytmen.
Sørg for at barnets soverom blir opplyst i forbindelse med vekkingen.
Mindre barn som er vant med å sove
om dagen må få gjøre det, men luren
skal da ikke være av lengre varighet
enn vanlig. Større barn må en stimulere/hjelpe så de ikke sovner på dagtid.

God søvnhygiene

Uansett hvilken behandlingsform
som velges, er god søvnhygiene nyttig. Viktige moment er:
■ Trening bør foregå tidlig på
dagen, ikke de siste 2-4 timer før
leggetid
■ Forsøk å legge deg og stå opp til
samme tid hver dag
■ Teknikker for stressreduksjon kan
være nyttig
■ Unngå overdreven bruk av
koffein, alkohol og tobakk

Lysbehandling

Vår indre klokke styres av lys og
mørke i omgivelsene. Ved å oppholde
seg i lys stimuleres våkenhet, og produksjonen av hormonet melatonin
stanser opp. I mørke stiger produksjonen av melatonin. Dette anses å
være viktig for søvn og døgnrytme.
Ved å stimulere med kraftig lys like
etter at man har våknet skrus melatonin-produksjonen av. Ca. 12 timer
senere vil produksjonen øke og bidra
til at man føler naturlig trøtthet. Ved
forsinket døgnrytme gis lysbehandling like etter oppvåkning. Dette skal
da etter planen føre til tidligere søvnighet om kvelden, og tidligere oppvåkning neste morgen. På denne

Det er beregnet at ca. 6.500 mennesker i vårt land har forsinket søvnfase. Det typiske mønsteret er at man ikke
sovner før langt utpå natta, for eksempel i 02-03-tiden. De fleste vokser før eller siden av seg lidelsen. (Foto:
Shutterstock)

måten kan man skyve døgnet opptil
en time daglig.
Lysbehandlingen foregår ved bruk av
lampe - anbefalt lysstyrke 10.000 lux.
Vanligvis vil det da være tilstrekkelig
med 1/2 time i lyset. Dersom lysstyrken er svakere må tiden i lyset forlenges tilsvarende.
Hvis lysbehandling gis på feil tidspunkt (i forhold til døgnrytmen) kan
tilstanden forverres. Lysbehandling
om kvelden vil bidra til å forskyve
døgnrytmen i feil retning.
Det er få bivirkninger av lysbehandling. Man kan oppleve litt irritasjon i
øynene og hodepine de første dagene.
Pasienter med kroniske øyesykdommer bør konferere med øyelege før
slik behanding. Lysterapi anbefales
ikke ved manisk-depressiv-sinnslidelse på grunn av risiko for å utløse
mani.

Melatonin

Melatonin er et hormon som produseres i hjernen (epifysen) og som er
viktig for å regulere vår indre døgn-

rytme. Tilførsel av melatonin i tabletter har vist seg nyttig hos mennesker
med forsinket søvnfase.
Lysbehandling om morgenen fører til
økt melatoninproduksjon kommende
kveld. Det samme kan man oppnå
med å tilføre melatonin om kvelden.
Ved å tilføre melatonin lurer man
kroppen til å føle tretthet ca. 1-2
timer etter tablettinntak. Dersom man
ikke sovner før kl 01-02 - vil riktig
tidspunkt for å ta melatonin tabletter
være ca. kl. 21-22. Det er etterhvert
god dokumentasjon for at tilførsel av
melatonin er effektivt for å endre på
døgnrytmen. I studier har melatonin
ikke mer bivirkninger enn narretabletter, og det ser heller ikke ut til å
være noen problemer med avhengighet.

Registreringsfritak

Lege må søke om registreringsfritak
for at en pasient skal få utskrevet
vanlig melatonin. Det finnes såkalte
depottabletter av melatonin som er
tilgjengelig på vanlig resept, men den

medisinformen er ikke like egnet når
man skal endre døgnrytmen.

Fremtid

De fleste vokser før eller siden av seg
lidelsen, men mange plages over lang
tid. Hovedproblemet til personer med
denne tilstanden er å komme i rytme
med resten av samfunnet, det vil si
fungere normalt i familie, skole og på
arbeid.
Det forekommer at pasienter selvmedisinerer seg med alkohol eller
beroligende midler for å fremskynde
søvn. Det er også observert en overhyppighet av depresjon hos personer
med forsinket søvnfasesyndrom.
Dette må anses som en naturlig følge
av å leve med en slitsom tilstand og
for lite søvn.

Norsk Helseinformatikk.
Dette dokumentet er basert på det
profesjonelle dokumentet
«Forsinket søvnfase-syndrom» i Norsk
Elektronisk Legehåndbok.
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Apnéskinnebehandling av snorking
Apnéskinner har vist seg å
være et godt dokumentert
behandlingsalternativ for pasientgruppen med obstruktiv
søvnapnésyndrom.

Kjersti Gjerde,
overtannlege

På Senter for søvnmedisin ble det i
2012 etablert et behandlingstilbud
med tre ansatte overtannleger med
spesialkompetanse i odontologisk
søvnmedisin som er blitt et permanent tilskudd til det tverrfaglige teamet.

Snorking er meget vanlig, med en
forekomst i Norge på 20 % hos voksne kvinner og 33 % hos voksne
menn. Fordi snorking kan plage partneren mer enn den som snorker, er
det ofte partneren som ønsker dette
undersøkt hos lege. Snorking i seg
selv gir generelt lite symptomer om
dagen, men kan føre til redusert
søvnkvalitet ikke bare for den som
snorker, men også for partneren.
Det greske ordet «apnéa» betyr «uten
pust», og med diagnosen søvnapné
menes ufrivillig pustestans under
søvn. Forekommer derimot snorking
uten pustestopp snakker vi om ufarlig, vanemessig eller sosial snorking.

Blokkerte luftveier

Obstruktiv søvnapné innebærer gjentatte pustestopp under søvn, og skyldes som regel en muskelavspenning i
tunge og andre muskler i halsregionen som igjen kan medføre en
obstruksjon i de øvre luftveiene.
Dette fører til at luftveiene blir trangere slik at luftutvekslingen blir vanskelig eller umulig.
En apné karakteriseres som et pustestopp som kan vare fra noen sek-
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under til noen ganger over et minutt,
med påfølgende reduksjon av oksygenmetning i blodet.
De første epidemiologiske studiene
tydet på at 16 % av den voksne
befolkningen mellom 30-65 år i
Norge har søvnapné, men forekomsten er sannsynligvis stigende og
øker med alderen. En øket forekomst
av overvekt i befolkningen tror man
også delvis kan forklare økningen av
pasienter som lider av søvnapnésykdom. I løpet av natten kan søvnapné
gi symptomer som dårlig søvn, snorking, plutselige oppvåkninger, kvelningsfølelse, svetting og vannlating.
I løpet av dagen oppleves ofte ekstrem søvnighet, konsentrasjonsproblemer, hodepine, munntørrhet, irritasjon og depresjon.

Lever kortere med søvnapné

Det er derfor ikke overraskende at
flere studier finner nedsatt livskvalitet både hos den som snorker/har
søvnapné og dens partner. Foruten
pustestopp og søvnighet er søvnapné
forbundet med en rekke følgesykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes og refluks, og pasienter
med ubehandlet søvnapné har forkortet levealder og dør ofte av hjertekarsykdom.
Alvorlighetsgraden av søvnapné
bestemmes ut fra antall pustestopp pr
time som varer i minst 10 sekunder
følgende skala: mild: 5-14 pustestopp
pr time; moderat: 15-29 pustestopp
Kjersti Gjerde er overtannlege
ved Senter for søvn medisin,
Lunge avdelingen, Haukeland
universitetssjukehus. Ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk
odontologi, UiB, på et prosjekt
om apnéskinnebehandling.
Privatpraktiserende tannlege
ved Kokstad tannlegepraksis.

pr time; alvorlig: 30 og mer pustestopp pr time. I tillegg vurderes graden av søvnighet på dagtid.

Apnéskinner

I dag regnes behandling med CPAP
som «gullstandarden» innen behandling av obstruktiv søvnapné. En stor
andel pasienter sliter imidlertid med
bruken av CPAP, og apnéskinner har
derfor i løpet av de siste årene blitt
en mer vanlig behandlingsform.
Senere års studier viser gode resultater ved behandling med apnéskinner
og behandlingseffekten med skinne
ved mild-moderat søvnapné anses
som likeverdig med CPAP.
Indikasjonene for skinnebehandling
har derfor blitt utvidet og internasjonale foreninger for søvn og søvnforskning som f. eks i USA,
Australia og Canada, har gitt anbefalinger for bruk av apnéskinne.

Forskjellige typer
apnéskinner

Generelt kan apnéskinner deles inn i
skinner som enten er individuelt tilpasset av tannlege eller er blitt prefabrikkert. Alle apnéskinner består av
to deler, en skinne for hver kjeve. De
prefabrikkerte skinnene kan kjøpes
på internett eller på apotek, og de er
av typen one-size-fits-all og/eller
boil-and-fit. Generelt anbefaler vi
ikke disse skinnene fordi de har dårligere effekt og kan lettere løsne. På
Senter for søvnmedisin lager vi kun
individuelt tilpassede skinner slik at
underkjevens posisjon kan justeres
for å oppnå optimal behandlingseffekt.

Virkningsmekanisme

En apnéskinne fikserer underkjeven i
en protrudert (fremskutt) posisjon.
Denne posisjonen flytter også tungen
og den myke gane fremover. Dermed
utvides de øvre luftveiene og risikoen for kollaps i svelget under søvn

og søvnapné

reduseres. Det finnes ingen sikre prediktorer for vellykket behandling,
men studier viser høyere suksessrate
hos kvinner, og bedre resultat når
alder, BMI eller AHI er lavere.
Underutviklet underkjeve kan gi
bedre resultat og likeså hvis snorking/søvnapné bare forekommer i
ryggleie og ikke i sideleie.
Bivirkningene av behandling med
apnéskinne er få og oftest forbigående, for eksempel økt spyttsekresjon og anspenthet i tyggemuskulatur. Av og til kan det oppstå permanente bittforandringer. Disse endringene skaper som regel ikke ubehag for
pasienten.

Behandlingsgang

Rutinemessig starter vi med både en
vanlig klinisk og en bittfysiologisk
undersøkelse, inklusiv palpasjon av
kjeveledd og tyggemuskler, måling
av underkjevens bevegelsesutslag
samt registrering av bittforhold.
Avtrykk tas av under- og overkjeve
samt en bittindeks i en fremskutt
posisjon som skinnen planlegges å
fremstilles i. Skinnen plasseres normalt i 50–75 prosent av det maksimale bevegelsesutslaget av underkjeven fremover. Men dette må alltid
sees i sammenheng med hvilken type
skinne som skal lages, pasientens
bevegelsesutslag,
bittfysiologiske symptom, bitt-type
og eventuelt ubehag hos pasienten.
Det er meget viktig at apnéskinnen
tilpasses helt nøyaktig til pasienten
slik at den sitter godt fast på tennene.
Den skal ikke løsne under bruk, fordi
dette kan forverre behandlingsresultatet.

Underkjeven frem

Generelt gjelder at desto mer skinnen
fører underkjeven frem, desto bedre
blir effekten. Dette må imidlertid alltid veies opp mot risikoen for bivirkninger. Ved utlevering av skinnen

kontrolleres alltid passform og retensjon samt at underkjeven faktisk er i
ønsket fremskutt posisjon. Pasienten
får informasjon om initiale bivirkninger som kan forekomme i begynnelsen, som f.eks. ømhet i kjeveledd,
ansiktsmuskulatur og tenner og
økt spyttsekresjon. Pasienten informeres om renhold av skinnen, samt
får veiledning i å trene på å ta den av
og på. Når pasienten bruker skinnen
hver natt, hele natten og er blitt vant
med den, utføres ny søvnregistrering
med polygrafi for å kvalitetssikre
behandlingsresultatet.
Kontroll av skinnen gjøres deretter
med individuelt tilpasset intervall.

Forskning på apnéskinner på
Senter for søvnmedisin

Vi har foretatt en retrospektiv studie
for å evaluere effekten av individuelt
tilpasset justerbar apnéskinne i
behandling av moderat og alvorlig
søvnapné på pasienter som ikke klarte å bruke CPAP. Studien inkluderte
106 pasienter – 71 menn og 35
kvinner med en gjennomsnittsalder
på 57 år. Av disse var 74 pasienter
diagnostisert med moderat søvnapné
og 32 med alvorlig søvnapné. Alle
disse pasientene var henvist videre
til apneskinnebehandling.
Oppsummert viste resultatene at hos
Senter for søvnmedisin
ved Haukeland
Universitetssjukehus åpnet i
mars 2011. Senteret ligger
administrativt under lungeavdelingen, men drives i samarbeide med de andre to fagavdelingene som driver utredning
og behandling av søvnsykdommer (øre-nese-hals- og nevrologi/nevrofysiologi). I tillegg er
det knyttet tannleger og en
psykiater til senteret.

totalt 75 % av pasientene ble antall
pustestopp senket med mer enn 50 %
ved bruk av apnéskinne.
Det var en liten, men ikke-signifikant
forskjell i behandlingseffekt mellom
gruppene med moderat og alvorlig
søvnapné. Det arbeides for tiden med
studier hvor vi undersøker
Hvordan pasientene mestrer behandling med apnéskinne.

Sammendrag
Behandling med tannlegetilpasset apnéskinne mot
snorking/søvnapné viser
gode behandlingsresultater.
Det er en reversibel behandlingsform uten alvorlige
bivirkninger og i tillegg er
den økonomisk fordelaktig.
Behandling med skinne er
som oftest livslang. For å
oppnå god effekt kreves
kontinuerlig oppfølging og
kontroll av behandlingen.

Tannleger som behandler
søvnapné og snorking bør
ha tilleggsutdanning innen
behandlingsmetoden. Den
norske tannlegeforening tilbyr fra våren 2016 kurs i
odontologisk søvnmedisin.
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VENTELISTENE

N
Nesten
20.000
utredes årlig
esten 20.000 søvnregistreringer foretas årlig i Norge.
Men ventetidene for å få g jennomført en søvnutredning varierer veldig fra sykehus til sykehus.

Marit Aschehoug
Kommentar

De nye nettsidene til helsenorge.no er
ikke enkle å finne frem på. Den
gamle ventelisten er nå delt i tre:
Venteliste for Søvnregistrering og
utredning for pustestopp (polygrafi),
Ventetid for Søvnregistrering avansert (polysomnografi) og Ventetid for
tilpasning av CPAP.

Skammelig høy

Ventetid for vanlig søvnregistrering
ved mistanke om søvnapné er fortsatt
skammelig høy på enkelte sykehus.
Drammen sykehus ser ikke ut til å få
bukt med ventelistene sine. Der er
det ett års ventetid, det samme er det
i Harstad. I Moss må du vente i
42 uker og Kongsvinger, Haukeland
og Ahus har 40 ukers ventetid. Ahus
har forkortet ventetiden noe siden vi
sjekket i mai, men det er fortsatt
lenge å vente.
Hvis man ser bort fra
Alerisklinikkene i Tromsø og
Trondheim som har kort ventetid for
vanlig søvnutredning, så er Molde
bra med 8 uker, tett fulgt av
Mosjøen, Ålesund og Tynset med 12
uker.

Tromsø

I Tromsø har Alerisklinikken bare en
ukes ventetid for søvnutredning,
mens UNN, sykehuset i Tromsø har
14 uker. Aleris hadde i fjor 486 slike
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Trondheim

Aleris i Trondheim
har 4 ukers ventetid
på søvnutredning ved
mistanke om søvnapné og den samme
ventetiden for tilpasning av CPAP. St.
Olavs sykehuset har
16 ukers ventetid på
utredning og 20 uker
på tilpasning av
CPAP.

Underkapasitet

Det er 30 sykehus
som utfører søvnregistrering ved mistanke om søvnapne
(polygrafi). Det er 29
Helsenorge.no har delt opp tabellene for søvnutred- sykehus som utfører
tilpasning av CPAP
ninger i tre forskjellige tabeller. Her er tabellen for
ventetid for tilpasning av CPAP. Den er ikke lett å
innenfor det offentliforstå. Derfor har en rekke sykehus ikke rapportert ge systemet. Det er
inn tall.
10 sykehus som utfører avansert søvnuutredninger, mens UNN hadde 348
tredning (polysomnografi).
utredninger. Ventetiden for tilpasMed forbehold om at statistikken på
ning av CPAP hos Aleris i Tromsø er Helsenorges nettsider er riktig, så har
bare to uker. På UNN er det 14 uker
sykehusene inkludert to
å vente. Spørsmålet er om du faller ut Alerisklinikker gjennomført ca
20.000 søvnutredninger til sammen i
av kontrollsystemene når du får
2015.
utredning og tilpasning på en privat
klinikk. De har avtale med det offentlige, så det koster ikke mer enn på et
Polygrafi
vanlig sykehus.
De 30 sykehusene som hvert år utfører vanlig søvnregistrering, har etter
tabellene til sammen gjennomført ca

Polygrafi

Med en enkel og liten boks kan
pustestopp og andre pusterelaterte forstyrrelser under søvn
registreres detaljert og nøyaktig
med polygrafi. Denne undersøkelsen kan noen steder tas hjemme i din egen seng, andre sykehus foretrekker at pasienten
overnatter på sykehuset. Her blir
oksygenmetning i blodet, puls,
bevegelse i brystkassen og bevegelse under søvnen registrert.
Man kan skille mellom de ulike
årsaker til søvnforstyrrelser, for
eksempel hypopné (nedsatt pust),
obstruktiv søvnapné (pustestans),
Cheyne Stokes Respiration (CSR)
etc.
17.500 søvnutredninger i 2015.
Tynset sykehus og skien sykehus har
ikke oppgitt tall, så tallet er noe høyere.
Tønsberg sykehus har gjennomført
aller flest utredninger i 2015, hele
3.675. Haukeland i Bergen gjennomførte 2049 søvnutredninger i fjor,
Ahus 1398 utredninger, Stavanger
sykehus 1197 utredninger og Aleris
Trondheim 1126 utredninger. Færrest
vanlige søvnutredninger, var det

Polysomnografi

Polysomnografi er en helnatts undersøkelse av søvnen.
Den er ressurs- og tidkrevende, og pasienten er tilkoblet avansert registreringsutstyr i mange timer.
Undersøkelsen omfatter skåring av søvnstadiene på bakgrunn av EEG-aktivitet, øyebevegelser og muskelspenning. I tillegg registreres respirasjonsrelaterte variabler som luftstrøm gjennom nese og munn, snorkelyder, pustebevegelser over brystkassen og buken, oksygenmetning og elektrokardiografi (EKG). Dessuten registreres gjerne liggestilling og beinbevegelser.

Harstad som hadde med bare 38
utredninger i fjor og Narvik hadde
bare 42.

Tilpasning av CPAP

Kirkenes har bare en ukes ventetid
for tilpasning av CPAP, Molde og
Kongsvinger 6 uker og Harstad 10
uker. Kristiansund, Levanger, Tynset
og Skien har 12 ukers ventetid, mens
i Moss må du vente 40 uker på å få
tilpasset CPAP.

Polysomnografi

De 10 sykehusene som utfører slik
avansert søvnutredning har gjennomført ca 2000 utredninger i 2015.
Lovisenberg i Oslo har flest undersøkelser med 647 utredninger. Gjøvik
sykehus har hatt 511, mens f.eks.
Ahus bare har hatt 9 slike søvnutredninger.
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enqueten

Navn: Geir Raastad
Alder: 43
Fylke/Region:
Vestfold
Diagnose: Forsinket
Søvnfase
Syndrom/Tourettes
Syndrom

Stands, informasjon og George Michael
Tekst: Marit Aschehoug
Foto: Ellen M. Arefjord

Hvordan mestrer du hverdagen:
Tja, det var det da, på gode dager går
det greit, på dårlige, - ikke så greit.
Kan synke ned i mye grublerier, om
natta når jeg ikke får sove. Men jeg
gjør mye ting og tang for å holde meg
i gang. Leser bøker nesten hver dag,
trener kampsport to ganger i uken, og
nå har jeg endelig kommet i gang
med piano igjen. Jeg spilte klassisk
piano i 6 år, men lærer meg nå pianoakkompagnement. Øver også mye
ukulele.

Hva kunne gjort hverdagen lettere:
Hatt egen el-sykkel.
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Hva kan Søvnforeningen gjøre for
deg:
Personlig ikke så mye, jeg har allerede fått diagnose. Ser for meg at
Søvnforeningen er best med å gjøre
folk oppmerksomme på søvnsykdommer, og så hjelpe dem videre mot en
diagnostisering.

Er det viktig å stå på stand:
Absolutt! Det er noe av det viktigste
som gjøres. Det er der
Søvnforeningen når nye folk.
Medlemsmøter, spesielt i fylkeslagene
har dessverre vist seg ganske tungkjørte, det kommer få eller ingen på
møtene utenom styrene. Så stand er
numero Uno!

Er det viktig å påvirke politikere:
Helt klart! Det er mange helt uvitende
politikere der ute, og de nye reglene

som kommer nå/ har kommet, er ikke
rettferdige mot narkolepsi-pasienter, det er stor forskjell mellom narkolepsi
og epilepsi, som det dessverre alt for
ofte sammenlignes med.

Hva skulle et eventuelt medlemsmøte nær deg handle om:
Her må jeg være litt tøff og si rett ut!
Alt annet enn narkolepsi og søvnapne. Det fokuseres nesten bare på disse
to gruppene. Jeg har forståelse for at
det er viktig å luke søvnapne-personer
«ut» av trafikken, men det behøver
ikke å være om søvnapne i all most
samtlige artikler og samtlige utgaver
av Somnus. Det finnes ca 100 forskjellige søvnsykdommer, så her er
det kjempe mye annet også å ta av.

Hvordan kan helsevesenet bli bedre
i forhold til din diagnose:

Tja, opplysning, opplysning, opplysning. Det er mange ungdommer som sliter der ute, uten at de fanges opp av helsevesenet, de blir bare sett på som late.

Geir Raastad
spiller både
ukulele og
piano.

Hvordan kan vi verve flere medlemmer:
Stand er viktig, men vi må mye mere
over på internett, og verve ungdommen.
Nå snakker jeg rett fra levra siden jeg
har Tourettes, vi er kjent for det. haha
;) – Du skal høre sannheten fra barn,
fulle folk og en med Tourettes. ;) – men
det er stor overvekt av godt eldre i foreningen. Vi trenger nytt frisk blod.
Mange av de godt vokse har nok med å
klare seg igjennom hverdagen, pga.
alder og sykdommer, og har derfor ikke
overskudd til å drive foreningsarbeid.
Søvnsykdommer må bli ufarlig, jeg tenker at det burde gjøres til noe «kult».
Jeg er ikke helt sikker på hva jeg mener
med det, men det må bort fra det skamfulle, i hvert fall som jeg opplevde det.
Og folk spør fortsatt: Hvorfor legger du
deg ikke bare tidligere? Hvorfor gjør du
ikke bare... og mange andre direkte
dumme spørsmål. Jeg har hatt søvnsykdommen i ca 25 år, hadde det bare vært
å legge seg tidligere, så hadde jeg vel
gjort det for lenge siden! Sikket mange
andre som har utfordringer med lignende dumme spørsmål, uansett hvilken
søvndiagnose en har.

Yndlingsmelodi:
Careless Wisper, av George Michael,
den er deilig trist og melodiøs, skikkelig
bra 80-talls-låt.
Men jeg har nylig kommet over en flott
brasiliansk versjon, som også er mye
gladere.

Når og hvor har du det aller best:
Når jeg sitter i sofaen, med en god historisk roman, og deilig 80-talls-musikk
på øret, seint på kvelden/natta, og forsvinner inn i historien. Da er jeg tilstede
der, og kjemper som viking mot saxere
eller motsatt avhengig av hvilken bok
jeg leser. Leser også serier om Romas
erobringer, og det høres kjempe spennende ut, så noe i meg ønsker at jeg
hadde vært der, selv om det i virkeligheten nok var helt sykt brutalt og jævlig.
Men fy fader, så mange bra historier.
Digger det glade 80-tallet.

Høstdepresjon
Zzzzzzzzz
no
Hvert år i september
en
inviteres jeg til et stort toda- rkefrøk

gers fagseminar om søvnapné.
Der sitter 160 fagfolk fra sykehus og hjelpemiddelsentraler og tannlegepraksis og andre helsetilbud som tente lys
og lytter til ekspertene som foreleser. For en stakkars
journalist med søvnapné og trang til å skrive, blir det fort
alvor.
I fjor på denne tiden dreide det seg mest om overvekt og
søvnapné. Ekspert etter ekspert – ikke alle like syltynne –
fortalte om metabolske syndromer og alt som kunne
skje med meg som hadde levd lenge og levd godt. Jeg ble
mer og mer bekymret. Så da jeg kom hjem og hadde skrevet meg tom om at det vonde og leie, ringte jeg til Aleris
og bestilte time for gastric bypass. Det kostet sparepengene, men jeg tenkte som så at da var det morsommere å
komme på seminar i år, når jeg virkelig hadde tatt fjorårets råd på alvor.
I år handlet det om hjertesykdommer. Den verste overvekten er borte, men nå g jaldt det alt det andre jeg feiler
og tar piller for. Hadde jeg ikke hjerterytmepiller i vesken?
Og blodtrykkspiller? Og kolesterolpiller? Og en antydning
til insulinintoleranse for ikke å snakke om et snev av
astma. Vil jeg kunne planlegge 70-årsdagen neste år?
Jeg ristet dommedagsstemningen av meg!
Alle foredragene var ikke ment for meg. De var ment for
alt helsepersonellet som skulle lære hvor farlig søvnapné
er og hvilke symptomer de skal se etter? De færreste går
til fast-legen og sier at de har mistanke om at de har søvnapné. Menn dyttes baklengs inn døren til fastlegen av
konene som er lei av snorking og pustestopp.
Ofte havner de på sykehuset med hjerteproblemer og
da er det viktig at leger og sykepleiere vet at det er
sammenheng mellom pustestopp og hjerteproblemer.
Slitne kvinner går heller ikke til fastlegen og tror de har
søvnapné. De har bare altfor mye å g jøre og for mange
omsorgsoppgaver, så det er ikke så rart at de er like slitne
om morgenen som om kvelden. Men har legen vært på
kurs, så spør han de viktige spørsmålene om søvn og
enda flere får behandling og et nytt liv.
Så i stedet for å bekymre meg mer over pillene og vondtene mine, fortsetter jeg å bringe videre informasjon. Det
er derfor jeg er på møtene.

Marit Aschehoug
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MEDISIN

I

juni tok Søvnforeningen kontakt med Legemiddelverket og
Helsedirektoratet for å få vite hvordan overgangen fra medisinene
Metamina til Attentin skulle foregå.

– Ikke
så
enkelt
som det høres ut
Fra Metamina til Attentin:

Marit Aschehoug
tekst og foto

Søvnforeningen var også tilstede på
Legemiddelverkets årlige møte med
pasientforeninger og tok opp mangelene på informasjon og ikke minst
kontakt før man skiftet ut en godt
fungerende medisin med en hverken
foreningen eller pasientene visste noe
om. I møtet med Legemiddelverket,
ble Søvnforeningens innlegg tatt på
alvor og Legemiddelverket har bedt
om et møte med styret i foreningen.
Allerede noen dager etter henvendelsen var sendt til Helsedirektoratet
og Legemiddelverket, kom det svar
tilbake fra seniorrådgiver Ingvild
Grendstad i Helsedirektoratet:
«Vi vil med dette svare på spørsmålene i Søvnforeningens henvendelse
som berører Helsedirektoratets og
Helfo’s ansvarsområder.
(Apotekforeningen og Legemiddelverket blir kopiert på svaret til deres
orientering.) Søknad om individuell
stønad for legemidler behandles av
Helfo. Det er visse vilkår som må
oppfylles for at søknaden om stønad
skal godkjennes som er forskjellige
for forskjellige legemidler. Vilkårene
under for Metamina og Attentin gjelder uavhengig av om brukeren har et
vedtak fra tidligere eller ikke.
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Gjeldende vilkår for individuell stønad ved bruk av
Attentin ved narkolepsi:
Barn og ungdom (til og med 17 år): Ingen krav til
Krav til
tidligere behandling. Voksne: Minst ett forhåndstidligere
behandling: godkjent preparat med ATC-kode N06BA04 (f. eks.
Ritalin)
Spesialist- Søknad fra spesialist i barnesykdommer, psykiatri,
krav:
nevrologi eller av lege ved tilsvarende
sykehusavdelinger
Gjeldende vilkår for individuell stønad ved bruk av
Metamina ved narkolepsi:
Barn og ungdom (til og med 17 år): Ingen krav til
Krav til
tidligere behandling. Voksne: Minst ett forhåndstidligere
behandling: godkjent preparat med ATC-kode N06B A04
(f.eks Ritalin) og Dexamfetamine EssPharm mikstur
(ATC-kode N06B A02).
SpesialistSøknad skal komme fra spesialist i barnesykkrav:
dommer, psykiatri, nevrologi eller av lege ved tilsvarende sykehusavdelinger
Videre vil vi svare på følgende
spørsmål:
Hva kreves for at våre pasienter
skal kunne bytte fra Metamina til
Attentin og fortsatt få det på blå
resept uten omvei via Ritalin eller
nye HELFO-vedtak?
Vårt svar: Hvis brukeren har vedtak
på Metamina, er dette vedtaket også

gyldig for Attentin. Det er ikke nødvendig å starte med Ritalin igjen.
Selv om samme vedtak er gyldig for
begge legemidlene, må legen skrive
ny resept på Attentin, siden resepten
på Metamina ikke er gyldig for
Attentin og omvendt
Hva med de som ikke kan bruke
Attentin, men fungerer godt på

Dette sier brukerne:
eg merker forskjell på de to medisinene. Gikk på Metamina i flere år,
eneste medisinen som har hatt mer
positivt enn negativ effekt. Så måtte
jeg gå over til Attentin. Merker ikke
den "pang" gode følelsen der hodet
våkner opp 15-20 min etter medisinen.
Alt er bare sløvt. Istedenfor kommer en
ekstrem følelse av angst i bryst og
rundt lunger, og jeg begynner å få vanskeligheter med å puste.»

J

Metamina?
Vårt svar: Vedtaket kan fortsatt
benyttes dersom pasienten skal
fortsette med
Metamina. Dette
forutsetter at
Legemiddelverket
har innvilget godkjenningsfritak for
Metamina.
Godkjenningsfritak
er gyldig i 1 år fra
innvilgelse.
Kan vi forlange at
sykehusene bruker e-resept som
alle andre?
Vårt svar: Det er

laget en utrullingsplan for bruk
av e-resept i norske sykehus.
Planen er at alle sykehus skal
være i gang i
løpet av 2016.
Mange sykehus
er allerede godt
i gang, direktoratet for E-helse
vil kunne gi
nærmere informasjon om
hvilke sykehus
som gjenstår.»

a har jeg stått på Attentin siden
slutten av Juni, og har noen tanker
forbundet med det. Jeg startet med
laveste dosering, siden jeg hadde vært
uten medisiner en stund. Før dette
hadde jeg brukt Metamina med svært
god virkning i syv år. En enkel oppsummering av effekten av de to, og opplevelsen de gir (hos meg) er at Metamina
ga myke dager, mens Attentin er som å
tråkke rundt i piggtråd.»

D

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

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.

Mestringskurs
for medlemmer
23. og 24. november arrangerer
Søvnforeningen mestringskurs
for medlemmer. Kurset går over
to kvelder fra 17.30 til 21.30.
Kursstedet blir i Oslo-området og

tema for kursene blir lagt ut på
nettsider og Facebook og sendt
til de som har oppgitt epostadresse. Det blir noe for CPAPbrukere og søvnapnépasienter
samt en egen del for hypersomnier. Hold av datoene!

Ekstraordinære årsmøter i
fylkeslagene i Oslo og Akershus
Fylkeslagene i Oslo og Akershus har
begynt en prosess med tanke på å slå
sammen foreningens to største lag.
Det ble avholdt et felles møte
24. august med Oslostyret og
Akershusstyret samt Pål Stensaas og

‘’

Akershus under forutsetning av at
Oslo i sitt møte 7/12 endrer navn på
sitt lag til Oslo/Akershus. Det formelle vedtaket om nedleggelse av
Akershus skjer på hovedforeningens
årsmøte i april 2017.

Vi vil vokse

ten ambisjoner kommer vi ikke
videre. Søvnforeningen har ambisjoner. Vi er i dag en liten forening med
knappe 750 medlemmer. Det er forsvinnende lite, når vi vet at det i her i landet er
flere hundre tusen som lever med en
søvnsykdom.

mulighetene som mangfoldet av kommunikasjonskanaler byr på, er avgjørende for å
nå frem med våre budskap og kampsaker.
Vi arbeider med prosjekter som har til mål
å gjøre oss mer synlige og tydelige.

B

lant våre tillitsvalgte og medlemmene
har vi mye kunnskap og erfaring som
i har som mål å doble
vi ønsker å dele med
medlemstallet i løpet
oss.
Vi gjør en ekstra
Søvnsykav et par år. Det vil styrke
innsats fremover innenevnen vår til å få gjennomfor likepersonarbeidet.
dommer
slag i viktige saker for oss
Mange opplever det
som er avhengige av at
som verdifullt å få
har lav status, og det
søvnsykdommer blir høyere
kvalifiserte råd fra
kan vi ikke akseptere. andre som har levd med
prioritert i det offentlige
helsevesenet. Søvnsyken søvnsykdom i
dommer har lav status, og det kan vi ikke
mange år- og som har gjennomgått likeakseptere.
person-kurs for å kunne hjelpe på best
mulig måte. Likepersonene er en sentral
denne utgaven av Somnus lanserer vi en medlemsfordel.
kampanje for å verve flere nye medlemmer. Vi håper du tar utfordringen. Vi byr
est ut et medlemskap i
på mange flotte vervepremier!
Søvnforeningen. Jeg er overbevist
om at du vil finne det nyttig.
amfunnet endrer seg. Søvnforeningen
er i endring. Bevisst bruk av de mange
Pål Stensaas, leder

V

I

S

Påls hjørne

U

Knut Olav Knudsen fra hovedstyret.
Oslo innkaller til ekstraordinært
årsmøte 7. desember. Akershus innkaller til ekstraordinært årsmøte
16. november der man i innkalling
og saksliste anbefaler nedleggelse av
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Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

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

annonse inn her

