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Foreningen for søvnsykdommer

(Foto: Aina J. Rønning)

Sover
løven?

Mer enn en halv million nordmenn kan
ha en søvnsykdom. Køene for utredning
er kjempelange. 85 % forblir udiagnostisert og ubehandlet. Søvnapné er mest
utbredt. Steinløvene foran Stortinget
har fått pustemaske. I mars aksjonerer
Søvnforeningen foran Stortinget.
Da skal vi vekke både løvene og
Stortingsrepresentantene.
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Mange pasientorganisasjoner ventet spent på helseminister Bent Høies
første store tale om hvilke områder i helsesektoren han ville prioritere og
hvilke grep han ville ta for å korte ned køer og ventelister. Vi gratulerer rus
og psykiatri som satsningsområder. Det er vel
fortjent og helt på sin plass.
Samtidig må vi minne helseministeren
om at søvnapné er en folkesykdom
som er voldsomt underdiagnostisert
og der det er lange køer og ventelister
for å få søvnutredning. Politikere må
sørge for å få mest mulig helse ut av
hver krone. Og diagnostisering og
behandling av søvnapné er effektivt og
rimelig, for ikke å snakke om de samfunnsmessige gevinstene.

‘’

Omfanget av sykdommen er større enn de fleste tror, så mange som
500.000 nordmenn lider av søvnapné, bare en liten brøkdel er utredet og har
fått behandling. Det er mange årsaker til at flere hundre tusen som lider av
søvnapné, ikke vet om det selv. En årsak er at fastlegen har lite kunnskap om
søvnsykdommer generelt. Det er heller ikke lett når pasienten kommer til
lege og klager over at man alltid er trøtt og sliten selv om man har sovet
hele natten. Mange leger tar ikke dette signalet på alvor og stiller de riktige
oppfølgingsspørsmålene. Snorker du? Slutter du å puste om natten?
Søvnutredning for apné
krever ikke lenger innleggelse på sykehus og
moderne apparater
avslører fort pustestans. CPAP-utstyr til
6-7000 kroner g jør
pasienten «frisk». Det er
god helseøkonomi.

Det er dårlig helseøkonomi å ha
mange hundre tusen
udiagnostiserte søvnapnépasienter i samfunnet.

Det er dårlig helseøkonomi å ha mange hundre tusen udiagnostiserte søvnapnépasienter i
samfunnet. Kostbare og langvarige sykmeldinger er bare en liten del av det
bildet. Nedsatt livskvalitet er et stort problem for den enkelte og hele familien rundt. Men det mest dramatiske er alle de som opplever hverdagen i en
søvng jengertilstand. – Jeg var som en zombie, forteller mange. – Jeg gikk i
en døs hele dagen, uansett hvor mye jeg sov om natten. Jeg var alltid sliten.
Disse menneskene kjører buss og drosje, de styrer heisekraner, fører båter,
bygger hus og borer i tenner, de fører regnskap, eller står i butikk, de bedriver politikk eller forsker. De sykler i trafikken, de steller syke, de reparerer
biler. De er en stor og viktig del av samfunnet, og de er en fare både for seg
selv og for samfunnet. Ulykker skjer, vi vet ikke hvor mange ulykker som
skyldes at noen er utslitt av søvnapné.
Foreningen for Søvnsykdommer kunne vært landets største pasientforening om alle med søvnapné var medlemmer, men de vet jo ikke hvorfor de
strever. Den nye helseministeren har mange oppgaver foran seg. Å g jøre
noen handlekraftige grep for å styrke kunnskapen om søvnapné hos legene,
øke utredningskapasiteten kraftig og spandere en CPAP på alle som burde
ha det. Det gir mye helse for pengene.
SOMNUS NR 1 - 2014
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BittskinneLOTTERIET
Kan en slik bittskinne
hjelpe deg å fungere normalt? Da er du
avhengig av å bo på riktig sted for at det offentlige
skal betale for bittskinnen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Har krav på apné-skinner,
må betale dem selv
Georg Mathisen
tekst

Får du dekket utgiftene til nødvendige hjelpemidler for å leve med
søvnapné? Det spørs på hvor du bor.
– Bittskinner skal dekkes når det er
nødvendig for behandling, fastslår
Helsedirektoratet. Men det bryr ikke
alle helseforetakene seg om.
CPAP, maskinen som holder luftveiene åpne slik at du ikke slutter å
puste, er den vanligste behandlingen
for søvnapné. Men ikke alle har nytte
av pustemaskinen. En slik bittskinne,
snorkeskinne, eller apnéskinne som

‘’

det nå skal hete, skyver frem underkjeven og holder luftveiene åpne på
den måten istedet. Den hjelper heller
ikke alle, men for pasienten med
mild eller under middels alvorlig
apné, kan den gi brukbar effekt.

Spriker

Problemet er at det er et rent sjansespill om du får dekket slik behandling eller om du må bla opp selv.
Somnus har spurt de fire regionale
helseforetakene hvilken praksis de
følger. Svarene spriker i alle retninger. I nord må pasientene betale selv, i
vest skal de slippe.
På Sør-og Østlandet skal pasientene

få dekket bittskinner, og legen skal
kunne velge mellom CPAP og
skinne, men formalitetene er ikke
helt på plass ennå.

Dyrt i nord

Helse Nord har ikke noen regionale
retningslinjer om bittskinner. Det
overlates til sykehusene. Men de to
største sykehusene i nord –
Nordlandssykehuset og
Universitetssykehuset Nord-Norge –
er samstemte, forteller konstituert
kommunikasjonsdirektør Anne May
Knudsen:
– Der betaler pasienten selv for bittskinne. Jeg oppfatter blant våre fag-

Bittskinner skal dekkes når det er nødvendig
for behandling. Helsedirektoratet
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Ingen tvil

Den retningslinjen finnes, og det
har den gjort lenge.
Allerede for ett og et halvt år siden
skrev Somnus om hvordan
Helsedirektoratet hadde fastslått at
«Snorkeskinne eller bittskinne er å
regne som et behandlingshjelpemiddel når det brukes til behandling av søvnapnésyndrom», og at
det er spesialisthelsetjenesten som
skal vurdere om pasienten har
behov for skinne, og som også skal
betale utgiftene.
Nå gjentar seniorrådgiver
Vibeke Dalen i Helsedirektoratets
divisjon for spesialisthelsetjenester
at det ikke er noen tvil:
– Bittskinner skal dekkes som
behandlingshjelpemiddel når legen
mener det er nødvendig for
behandling av pasienten, sier hun.
– Det vil være en konkret medisinsk vurdering av pasientens
behov som vil være utgangspunktet
for legens vurdering. Ulike pasienter kan derfor få forskjellig vurdering. Det vil også være den medisinske vurderingen som avgjør om
det skal benyttes bittskinne og/eller
CPAP.

Kan klage

I de tilfellene pasienten ikke får
dekket det behandlingshjelpemiddelet som han eller hun mener
burde vært dekket, er det mulig å
klage. I siste instans er det nettopp
Helsedirektoratet som behandler en
slik klage:
– Dersom en pasient mener hun
ikke har fått dekket et behandlingshjelpemiddel som hun burde hatt,
kan hun klage til det aktuelle helseforetaket. Dersom helseforetaket
opprettholder sitt standpunkt,
behandles klagen av
Helsedirektoratet, informerer
Vibeke Dalen.
Helse Vest dekker kostnadene til
skinne, men setter klare vilkår.

– Det er noe ulik praksis for hvordan dette gjøres, men jeg mener vi
alle har lik praksis når det gjelder
kriterier som skal være på plass før
skinne tildeles, sier Gunn Krogenes
Larsen, som leder seksjonen for
behandlingshjelpemidler i Helse
Bergen. Det regionale helseforetaket krever at CPAP skal være
utprøvd i minst tre måneder.
Overlege Kahtan al-Azawy på
Haukeland trekker frem forskning
som viser at CPAP gir bedre fysiologisk effekt; derfor prøves den før
det blir snakk om apnéskinne.
– Pasienten skal i utgangspunktet
ikke ha både CPAP og apnéskinne.
Når skinne innvilges, krever vi
CPAP-apparatet innlevert etter
noen uker. Det skjer ved at pasienten tas inn til ny kontroll etter cirka
tre måneder bruk med skinne. Har
da skinnen forventet effekt, leveres
CPAP-apparatet tilbake. Noen pasienter leverer imidlertid inn CPAPen med én gang, da det absolutt
ikke er noe alternativ for dem, forteller Gunn Krogenes Larsen.
– Apnéskinner er et godt alternativ
for pasienter som ikke kan bruke
CPAP, sier hun.

Skal få velge

Håkon Pharo Skaug frem til at
legen skal få velge mellom CPAP
og skinne. Skaug er overlege ved
ØNH-avdelingen på Drammen
sykehus, og når Helse Sør-Øst får
spørsmål om praksisen, er det hos
ham spørsmålet havner.
– Vi jobber med dette internt, og
har som langsiktig mål at behandlende lege skal kunne velge
mellom CPAP og apnéskinne, sier
han. Da snakker han om pasienter
med lett og moderat søvnapné
(OSAS).
– Men før vi kommer så langt, må
en del organisatorisk på plass med
tanke på samarbeidende tannleger,
konstaterer han.
I mellomtiden dekker Vestre Viken
HF, som Skaug tilhører, behandling
med skinne til pasienter som ikke
klarer å bruke CPAP.

Foto: Privat

Kasteball i
helsebyråkratiet
Bjørn Tore Farbu måtte betale selv
for å bli frisk. Etter et år med løping
fra kontor til kontor i helsevesenet
og Nav, er det endelig klart at han
skulle fått hjelp. Men de 30 000 kronene og all tiden han har brukt, får
han ikke erstattet.
Georg Mathisen
tekst

Bjørn Tore Farbu fra Stjørdal har søvnapné. Han fikk CPAP – pustemaskinen
som hjelper ham å holde luftveiene åpne
slik at han ikke slutter å puste mens han
sover. Men den hjalp ham ikke spesielt
godt.
– Jeg har det svart på hvitt at skinne er
det som funker absolutt best for meg,
forteller han. En bittskinne – eller
apnéskinne – er en rimeligere måte å
holde luftveiene åpne på, som virker for
mange.
Det siste året har Bjørn Tore Farbu vært
på en lang runde i helsebyråkratiet.
SOMNUS NR 1 - 2014
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folk at det hadde vært ønskelig
med en retningslinje på dette området, gjerne nasjonal, sier hun.

▼
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– For et år siden hadde jeg allerede
skaffet meg min første skinne. Jeg
skulle til å skaffe meg en til, og da
begynte jeg å undersøke og fikk vite
at de enkelte andre plasser fikk dekket dette gjennom Nav og hjelpemiddeldentralen, forteller han.
Dermed begynte runden fra etat til
etat, fra kontor til kontor, uten at
noen ga ham noe skikkelig svar.

– Ingen vits i å søke

– Jeg har vært på registrering, og jeg
har skriv fra spesialist både ved
Aleris og St. Olavs Hospital at de
anbefaler skinne til meg, forteller
han.
Så fikk han ikke skinne nummer to
til å passe.
– Dermed ble det skinne nummer tre.
Den måtte jeg reise til Drammen for
å få tilpasset, og da begynte det å dra
på seg litt penger.
Jeg drøyde det så lenge som mulig,
men til slutt var jeg så sliten at jeg
ikke kunne vente lenger, sier han.
Han fikk beskjed av Nav om at det
ikke engang var noen vits i å søke

om å få den dekket. – Men nå har jeg
vært på Nav igjen, og de spurte hvorfor jeg ikke hadde søkt, sier han.
– Så kontaktet jeg hjelpemiddelsentralen på St. Olavs Hospital. De sa
nei, det er ikke de som bestemmer
dette, og jeg får ikke refundert beløpet på den skinnen jeg har, forteller
Farbu.

Endret fra nyttår

Etter nyttår har også helsevesenet i
Trøndelag begynt å følge det som
Helsedirektoratet fastslo allerede for
halvannet år siden: Skinner er et
behandlingshjelpemiddel som skal
dekkes når legen mener det er nødvendig.
– Nå kan en spesialist sende rekvisisjon til tannlege slik at jeg får dekket
det. Men da jeg var i kontakt med St.
Olav i høst, da var det ikke noen
hjelp å få. De påsto at jeg kunne få
det refundert hvis jeg tok vare på
kvitteringen, men det har jeg fått
beskjed om at jeg ikke gjør. Det er
takken for at en tar litt initiativ for å
bli frisk, sier Bjørn Tore Farbu.

Dyrt å bli frisk

Nå er søvnapnéen under kontroll.
Men 30 000 kroner fra egen lomme
svir for en enslig trebarnsfar som går
sykmeldt. – Jeg har jo prøvd å holde
meg i arbeid, sier Farbu, som ser på
rundgangen i systemet som tung:
– Du skal ha gode dager for å ha
overskudd for å ta de kampene der.
Og jeg kan jo ikke dette så godt som
de som arbeider med dette på heltid.
Nå ender det opp med at Bjørn Tore
Farbu får ny skinne. Egentlig er det
penger rett ut av vinduet:
– Jeg har jo skinne allerede, og vil
bare få refundert det jeg har betalt for
den. Men jeg må jo ordne meg en ny
for å komme inn i systemet nå som
jeg kan. Skjer det noe med skinnen
min i dag, så må jeg ned til
Drammen for å ordne det. Det er
bedre å få gjort det her i Trøndelag,
sier han.
– At jeg ikke har gitt meg, skyldes at
det er forskjell på helseforetakene.
Når vi bor i Norge, skal vi ha de
samme rettighetene uansett hvos vi
bor, sier Bjørn Tore Farbu.

Søvnsenter med tannlege

Helse Bergen trekker tannlegen rett
inn i søvnbehandlingen. Vanligvis er
det legen som behandler søvnapné,
men når det må til bittskinne, beveger man seg inn på tannlegenes
domene.
– Fra januar i år har vi i Søvnsenteret
ansatt tannlegespesialist innenfor
fagfeltet i 50 prosent stilling, fortel-

Delte natten i to

ler seksjonsleder Gunn Krogenes
Larsen.
– Vi har bygget opp et tilbud hvor
pasientene mottar tjenesten direkte
fra Søvnsenteret. Dette har vært kostnadseffektiv, og pasientene får en
helhetlig tjeneste levert fra oss, sier
hun.
De andre helseforetakene i Helse

Før delte europeerne natten i to. Fire timer på øyet, et
par timer med for eksempel lesing, skriving, bønn, sex,
dobesøk eller kanskje til og med et besøk hos naboen,
og så fire timer søvn igjen. Det skriver Forskning.no.
Det er historiker Roger Ekirch ved Virginia Tech som har
arbeidet møysommelig i 16 år for å finne frem til over
500 referanser til søvnmønsteret fra senmiddelalderen
frem til moderne tid, spesielt i dagens Storbritannia.
I dagbøker, rettsdokumenter, legevitenskapelige bøker
og skjønnlitteratur fant han beskrivelser av et
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Vest kjøper skinner fra tannleger som
arbeider med denne typen problemstillinger.
– Omfanget har ikke vært veldig
stort hittil, men vi ser at flere ønsker
å benytte apnéskinne som et behandlingsalternativ, sier Larsen, og fastslår at det må inngås avtaler etterhvert som flere får utlevert skinner.

tosøvnsmønster. Forsøk som psykiater Thomas Wehr
gjorde på begynnelsen av 1990-tallet, tyder på at de to
soveperiodene går helt tilbake til det som var naturlig
for førhistoriske mennesker, skriver Forskning.no. Han
lot en gruppe frivillige tilbringe en måned i et miljø der
det var mørkt 14 timer i døgnet. Til å begynne med sov
forsøkspersonene lenge om natten, men i den fjerde
uken hadde de lagt seg til et tydelig søvnmønster med
to soveperioder og en våkeperiode i midten.
Sene hoffball, gatelys og etterhvert elektrisitet pekes
ut som forklaringer på at søvnvanene har endret seg.
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Stortingsspørsmål om helse:
Fritt behandlingsvalg
Torgeir Micaelsen (A) stilte 15.
januar dette spørsmålet til helseminister Bent Høie:
«I forbindelse med
behandlingen av statsbudsjettet kunne ikke
regjeringen svare på
ulike spørsmål om den
såkalte ordningen «fritt
behandlingsvalg». I
statsrådens sykehustale framhevet
han «reformen» som en av sine
hovedsatsinger, og antydet en konkret
tidsplan. Hva er regjeringens faktiske
tidsplan for innfasing av en slik ordning, hvilke lovendringer vil
Stortinget måtte vedta, når er ordningen på plass for rus/psykisk helsevern og somatikk, og hvordan skal
det finansieres?»

Helseminister Høie svarte slik:
(forkortet)
Det er en ambisiøs reform, og regjeringen er godt i gang med arbeidet
med reformen. Helseregionene er
allerede bedt om å benytte privat
kapasitet for å redusere ventetidene,
og har også fått øremerkede midler til
dette. Fritt behandlingsvalg skal først
skje innen rusfeltet og psykisk helsevern. Målet er at dette skal starte i
2015. Erfaringene skal være med på

Tove Karoline Knutsen (A) fulgte
opp: Helseministeren har lovet 'fritt
behandlingsvalg' med start 2015.
Stortingsrepresentantene Bent Høie
og Erna Solberg beskrev en slik ordning i 2011 som at den enkelte pasient skal kunne velge leverandør av
helsetjenester der det er ledig kapasitet, privat eller offentlig, uavhengig
av om den private behandleren har
avtale med det offentlige.
Oppgjør etterpå skjer mellom tilbyder
og det offentlige etter en fast pris. Er
dette fortsatt statsrådens definisjon av
'fritt behandlingsvalg', eller vil ordningen avvike vesentlig fra dette?

å utvikle fritt behandlingsvalg også
ved de andre områdene innenfor spesialisthelsetjenesten. Dette vil måtte
medføre lovendringer, bl.a. i pasientog brukerrettighetsloven. Forslag til
lovendringer vil bli sendt ut på
høring i år, og relevant informasjon
skal selvfølgelig også legges fram for
Stortinget. Prinsippet ved finansiering av ordningen er enkelt: Personer
som har fått rett på behandling fra det
offentlige, skal også ha muligheten til
å få behandlingen finansiert av det
offentlige.

Høie svarte:
Den grunnleggende tanken bak fritt
behandlingsvalg er ganske enkel:
Pasienter med rett til behandling
betalt av det offentlige, skal raskere
få muligheten til å få oppfylt denne
rettigheten. Jeg forstår igjen utålmodigheten, derfor gleder jeg meg til å
legge fram høringsutkastet til fritt
behandlingsvalg i år.
Hovedretningen er imidlertid klar: Vi
vil innføre et system som gir pasientene muligheten til å få raskere
behandling, sånn at ventetiden går
ned og kvaliteten går opp.

Høring om endringer i blåresepter
Høringen omfatter to separate
høringsnotater. Den ene delen av
høringen inneholder forslag til nytt
system for stønad til legemidler etter
individuell søknad:
■ Det foreslås å innføre fire grunnvilkår for individuell stønad knyttet
til sykdommens alvorlighet, legemidlets effekt dokumentasjon, behandlingens kostnadseffektivitet og
behandlingens varighet. Kravene om
alvorlighet og kostnadseffektivitet er
nye for den individuelle ordningen.
■ Det foreslås at individuell stønad
skal kunne ytes ved alvorlig sykdom

eller risikofaktorer som med høy
sannsynlighet vil medføre eller forverre alvorlig sykdom.
■ Individer med alvorlig sykdom
som i dag verken omfattes av § 3
første ledd bokstav a (refusjonskode)
eller § 3 første ledd bokstav b (sjelden sykdom), vil dermed ikke lenger
falle utenfor regelverket for individuell stønad.
■ Den andre inneholder endringer
for stønad for spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad: Departementets forslag i høringen er en stadfesting av langvarig

praksis i forvaltningen. En problemstilling som har kommet opp med
jevne mellomrom, er en usikkerhet
rundt hvorvidt produkt- og prislistene
uttømmende regulerer hvilket spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell folketrygden yter stønad til.
■ Departementets forslag vil tydeliggjøre at produkt- og prislistene er
uttømmende, og dermed regulerer
hvilket spesielt medisinsk utstyr og
forbruksmateriell folketrygden yter
stønad til.
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øvnsykdommer deles inn i seks hovedgrupper: Insomni,
apnéer, hypersomni, parasomni, døgnforstyrrelser og
søvnrelaterte motoriske bevegelseslidelser.

SØVN-diagnosene
Her er de vanligste

Marit Aschehoug
tekst

Insomni – Søvnløshet

Insomni, eller søvnløshet, er den vanligste søvnforstyrrelsen.
Søvnvanskene varierer fra pasient til
pasient. Noen sliter mest med innsovningen, andre med urolig nattesøvn og mange oppvåkninger.
Den vanligste behandlingsformen har
vært sovemedisiner, men ny
kunnskap peker på at ikke-medikamentell terapi er mer effektiv.
Undersøkelser fra mange forskjellige
land viser at rundt hver tredje voksne
person har søvnproblemer av og til,
og at mellom 10 og 15 % har
insomni av mer langvarig art.
Det er flest kvinner som rapporterer
insomni, og hyppigheten øker med
økende alder. Insomni anerkjennes
som en selvstendig lidelse, som krever utredning og behandling uavhengig av andre lidelser/sykdommer
pasienten måtte ha. Diagnosen stilles
basert på symptomene som beskrives
av pasienten. Ved langvarige søvnproblemer anbefales ikke-medikamentell søvnbehandling, en behandling som ofte kalles ”kognitiv
atferdsterapi for insomni”.
Over 80 % av pasientene med
insomni forventes å få forbedret
søvn av slik strukturert behandling. Effekten ser også ut til å vedvare etter endt behandling. Denne
type behandling er imidlertid mer
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krevende for pasienten enn å ta en
sovetablett. Insomni er ofte en lidelse
som varer livet ut, men symptombildet varierer over tid. Mange pasienter
blir langt bedre av adekvat behandling. Men det er uvanlig at pasienter
med alvorlig og kronisk insomni blir
”normalsovere” etter behandling.
Insomni har en rekke negative konsekvenser, både individuelt og samfunnsmessig. Diagnosen er assosiert
med økt risiko for å utvikle psykiske
lidelser, og da spesielt depresjoner.
Norsk forskning dokumenterer også
at insomni er en sterk risikofaktor for
økt sykefravær og uføretrygd.
(Professor dr.med. Bjørn Bjorvatn)

Søvnrelaterte
pustelidelser

(obstruktiv søvnapné, sentral søvnapné, søvnrelaterte Hypoventilasjons/
hypoksiske syndromer)
Ved søvnapné slutter man å puste
når man sover. Pustepausene langvarige (minst 10 sekunder) og inntreffer hyppig (over 5 ganger per
time). Det finnes to hovedtyper av
søvnapné: obstruktiv søvnapné
(OSA) og sentral søvnapné (CSA).
Obstruktiv søvnapné forekommer hos
1 av 6 voksne personer i Norge.
Personer med søvnapné er vanligvis
også snorkere. Når bløtvevet i ganen
stenger helt for luftpassasjen videre
ned til lungene inntreffer pustestopp/
apné, på tross av at pasienten gjør
aktive forsøk på å puste. I denne

perioden, som kan vare lengre enn ett
minutt, reduseres oksygennivået i
blodet.
Ved pustestopp våkner man ofte helt
eller delvis opp av søvnen, og enkelte
hiver etter pusten i oppvåkningsfasen. Pasienten er ofte dagtidstrett og
utmattet, og har økt risiko for trafikkulykker, arbeidsulykker og sykdommer som høyt blodtrykk, hjerneslag
og hjerteinfarkt.
Søvnapné finnes hos begge kjønn og
i alle aldersgrupper, men er vanligere
hos overvektige, menn, røykere,
eldre og hos personer med hjerte-karsykdom, lavt stoffskifte og diabetes
type 2. Hos barn er årsaken vanligvis
store mandler, mens årsaken hos
voksne bare delvis er kjent.
Diagnosen søvnapné stilles etter
måling av pustemønsteret om natten.
De fleste med moderat og alvorlig
søvnapné (minst 15 pustestopp per
time) vil trenge behandling med
CPAP.

CPAP. Det
finnes flere typer
på markedet.

CPAP er en liten maskin som ved
hjelp av en vifte sender en luftstrøm
gjennom en slange frem til en maske
på brukerens nese eller over nese og
munn. Lufttrykket holder luftveiene
åpne gjennom natten.
CPAP har god effekt mot pusteforstyrrelsene, søvnighet og livskvalitet.
I gruppen med mindre alvorlig sykdom bittskinne være et alternativ.
Det er en plastgom som
bidrar til å
holde underkjeven i noe
fremskjøvet posisjon under søvn. Da
unngår man at underkjeven siger ned
og bakover, og sikrer dermed luftpassasjen bak tungen og gjennom nedre
del av svelget når man sover.
Skinnen er best egnet til snorkere,
pasienter med relativt få pustestopp
og som ikke er altfor overvektige.
(Seksjonsoverlege Sverre Lehmann)

Hypersomni –
unormal tretthet

Hypersomni betyr økt søvn eller økt
søvnbehov. Pasientene med hypersomni plages med store problemer
med å holde seg våken i situasjoner
hvor andre mennesker ikke synes det
er vanskelig. Den mest kjente
hypersomnien er narkolepsi.
En annen viktig hypersomni er
idiopatisk hypersomni.
Alvorlig hypersomni er en sjelden
tilstand. I den vestlige verden rapporteres narkolepsi med katapleksi hos
0,02 - 0,07 %.
Forekomsten av idiopatisk hypersomni er ukjent, men antakelig
omtrent like vanlig som narkolepsi.
Rundt 90 % av pasientene med narkolepsi med katapleksi har svært lave
eller ikke målbare nivåer av hypokretin i spinalvæsken. Pasienter med
narkolepsi uten katapleksi og idiopa-

tisk hypersomni har relativt normale
hypokretinnivåer. Det pågår mye
forskning for å kartlegge betydningen av hypokretin for hypersomnier.
Narkolepsi er en alvorlig nevrologisk
lidelse. Enkelte hevder at mer enn en
av 1000 personer har narkolepsi.
Mange er ikke diagnostisert.
Symptomene starter vanligvis i ung
alder, men det er ikke uvanlig at det
går 20 år fra det første symptom opptrer til diagnosen stilles.
Det klassiske narkolepsisyndrom
består i hovedsak av fire symptomer:
søvnanfall på dagtid, katapleksi, hypnagoge hallusinasjoner og søvnparalyse.
■ Pasienter med narkolepsi plages
av ekstrem søvnighet på dagtid (=
hypersomni), og kan plutselig sovne
uten forvarsel. Søvnen kan være
kortvarig, eller vare i flere minutter.
■ Et annet symptom er katapleksi
anfall med tap av muskelspenning.
SOMNUS NR 1 - 2014
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Anfallene utløses gjerne i forbindelse
med følelsesmessige situasjoner, som
for eksempel ved latter.
■ Pasientene har ofte hallusinasjoner.
Dette er svært livlige drømmer under
innsovning eller under oppvåkning.
Drømmene er ofte skremmende.
■ Søvnparalyse sees også hyppig
ved narkolepsi. Pasienten våkner opp
etter en søvnperiode, men føler seg
helt lammet i alle muskler. Dette
oppleves som svært skremmende.
Symptombildet varierer imidlertid
veldig fra pasient til pasient.
Behandlingen varierer etter symptomenes alvorlighetsgrad. Nok nattesøvn er viktig. Nattarbeid bør unngås. Legge inn søvnperioder på dagtid. De fleste pasienter med narkolepsi trenger medikamentell behandling.
Det er vanlig å benytte sentralstimulerende medikamenter (for eksempel
modiodal, ritalin, dexamin) mot den
ekstreme søvnigheten på dagtid, og
medikamenter som hemmer REM
søvn mot de andre symptomene ved
narkolepsi. Slik behandling er en
spesialistoppgave.
Dette er en alvorlig sykdom som
varer livet ut.
Sykdommen har svært plagsomme
symptomer, og det er viktig at diagnosen stilles tidlig. Ved adekvat
behandling fungerer pasienten mye
bedre. Symptomene fører imidlertid
til at visse yrker er lite aktuelle.
Idiopatisk hypersomni deles inn i to
grupper – hypersomni uten og med
lang søvnlengde (over 10 timers nattesøvn). Søvnigheten på dagtid kjennetegnes av at pasienten ofte sovner,
gjerne på upassende steder eller tider.
Bilkjøring er risikofylt, og frarådes
før effektiv behandling er startet.
Et typisk symptom ved idiopatisk
hypersomni er store problemer med å
våkne opp om morgenen, og pasienten forsover seg ofte.

Døgnrytmelidelser

(forsinket og fremskyndet søvnfasesyndrom, irregulært søvn-våkenhetsmønster, frittløpende døgnrytme, jet
lag og skiftarbeidslidelse)
Døgnrytmeforstyrrelser er ganske
vanlige. Forsinket søvnfasesyndrom
er den hyppigste av døgnrytmeforstyrrelsene, og kjennetegnes av at
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hele søvnfasen er forskjøvet til et
senere tidspunkt enn ønskelig.
Ved forsinket søvnfasesyndrom er det
vanskelig å sovne om kvelden, men
man har ingen problemer med å opprettholde søvnen, og søvnlengden er
vanligvis normal. Det betyr at man
sover til langt utover dagen. Det er
derfor ikke noe i veien med selve
søvnen – det er plasseringen av søvnperioden som er problemet.
Problemer oppstår hvis man må stå
opp til vanlig tid pga. skole/arbeid
eller liknende. Man begynner ikke å
fungere normalt før langt ut på
dagen. Ved døgnrytmeforstyrrelser er
det enten problemer med den indre
biologiske klokken (forsinket søvnfasesyndrom, fremskyndet søvnfasesyndrom, frittløpende søvn-våkenhetsrytme, irregulær søvn-våkenhetsrytme) eller utenforliggende faktorer
som gjør at den innebygde klokken
er ute av fase (jet lag, skiftarbeidslidelse). Alle døgnrytmeforstyrrelsene
gir symptomer i form av søvnproblemer og/eller økt søvnighet. Dette gir
problemer med å fungere normalt, for
eksempel sosialt eller på jobb.
(Professor dr.med. Bjørn Bjorvatn)

Parasomnier

Gå i søvne, nattskrekk (NREM-parasomnier, REMparasomnier, og andre parasomnier)
Gå i søvne, eller somnambulisme, er
spesielt vanlig i ung alder, og sees
hyppigst hos barn mellom 8 og 12 år.
20-30 % av befolkningen har gått i
søvne minst en gang i løpet av livet.
Rundt 3-4 % av alle barn har regelmessige episoder med somnambulisme. Somnambulisme kan også

forekomme i voksen alder, men de
fleste barn som går i søvne slutter
med det før de er 15 år gamle.
Søvngjengeri representerer en forstyrrelse i oppvåkningsmekanismene,
og klassifiseres under kategorien
parasomni. Forstyrrelsen opptrer når
barnet går fra de dype søvnstadiene
og over i lettere søvn.
De aller fleste går i søvne i løpet av
de første tre-fire timene etter sengetid. Arvelige faktorer spiller en
rolle. Årsakene til somnambulisme er
ukjente. Det er ofte ikke nødvendig
med noen form for behandling. Det
er viktig å berolige foreldre om at
søvngjengeri ikke skyldes alvorlig
sykdom. Det er viktig å forhindre at
vedkommende skader seg. Jeg vil
ikke anbefale å vekke vedkommende
som går i søvne, fordi det kan utløse
aggressiv atferd.
Nattskrekk: Det er ikke uvanlig at
barn våkner opp om natten, og virker
forvirret og snakker uforståelig.
Dette kan skyldes såkalte nattlige
skrekkanfall, eller pavor nocturnus
som det heter på fagspråket (engelsk:
sleep terror). Hyppigheten er på opptil 6 % i barnealder. Mange foreldre
feiltolker dette som mareritt. Voksne
kan også ha nattlige skrekkanfall.
Nattlige skrekkanfall starter gjerne i
4 års alderen. De aller fleste vokser
dette av seg før de blir tenåringer.
Hyppigst sees dette i aldersgruppen
5-7 år. Slike nattlige skrekkanfall
representerer en forstyrrelse i oppvåkningsmekanismene, og klassifiseres som en parasomni (i likhet med
søvngjengeri). Man vet ikke hva som
er årsaken til nattlige skrekkanfall.
Det er en tydelig sammenheng
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mellom mengden av dyp søvn og
slike anfall.
(Professor dr.med. Bjørn Bjorvatn)

Søvnrelaterte
motoriske/
bevegelseslidelser

(urolige bein (restless legs), periodiske fotbevegelser, leggkramper,
bruksisme, søvnrelatert rytmisk
bevegelsesforstyrrelse)
Restless legs, eller urolige bein, kjennetegnes av ubehagelige fornemmelser eller kriblinger i beina,
som lindres av
bevegelse/aktivitet.

Undersøkelser fra
flere vestlige land
angir forekomsten
av restless legs
til å være
mellom 5 og 15
prosent. I en
norsk spørreundersøkelse tilfredsstilte
14 % av voksne
personer kriteriene for restless
legs, og omtrent halvparten beskrev plagene
som moderate eller alvorlige. Det er flest kvinner som plages, og hyppigheten øker med alderen. Til tross for at restless legs er
hyppig, forblir lidelsen ofte udiagnostisert og ubehandlet. Sekundær
restless legs betyr at tilstanden kan
settes i sammenheng med en baken-

forliggende årsak, som nyresykdom,
jern- og vitaminmangel, graviditet,
skader på nervesystemet, revmatiske
sykdommer, medisinbruk, alkohol,
koffein eller røyk. Selve årsaksmekanismene til restless legs er ukjente,
men en forstyrrelse i et av hjernens
budbringersystemer (dopamin) er
påvist. Forstyrrelser i jernomsetningen ser også ut til å spille en rolle.
Arv har betydning, og 40-50 % av
pasienter med restless legs kjenner
andre i familien med liknende
symptomer.
Nye og store framskritt har medført at restless legs i dag
kan behandles relativt effektivt. Ikkemedikamentell
behandling:
Symptomene
lindres av
bevegelse.
Også massasje av muskulaturen i
beina kan
hjelpe.

Medikamentell
behandling:
Bruk av medikamenter er mest aktuelt
hvis plagene er alvorlige.
Jern-tilskudd kan ha god effekt.
Førstehåndspreparater ved restless
legs er i dag medikamenter som stimulerer dopamin i hjernen. Effekten
er ofte svært god, det benyttes lave
doser, og av den grunn sees få bivirkninger. Restless legs regnes som en

Søvnløshet kan gi
alvorlige sykdommer

Søvnløshet øker over tid risikoen for hjerteinfarkt,
angst eller depresjon med 50 prosent. For slitasjegikt
er risikoen hele 87 prosent større enn for personer
uten de samme søvnproblemene, viser en undersøkelse som forskning.no skriver om.
Professor Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet er
førsteforfatter av studien. Han mener søvnløshet også
fører til nedsatt funksjon på dagtid, noe som kan føre
til at man faller ut av arbeidslivet.
– En ting er at kroppen ikke får nok hvile, og man blir
trøttere. Dette fører som regel også til at man beveger
seg mindre og trener mindre, noe som igjen kan gi

nevrologisk lidelse som varer livet ut,
men symptomene kan variere fra dag
til dag.
Periodiske beinbevegelser under søvn
(PLMS) kjennetegnes av episoder
med gjentatte, ensartede beinbevegelser under søvn. Disse beinbevegelsene kjennetegnes av at pasientene
rykkvis bøyer stortær, ankler og
knær, og at sammentrekningene kommer regelmessig natten gjennom.
På engelsk kalles tilstanden «periodic
limb movements in sleep», og understreker at det ikke bare er beina, men
også armene som kan bevege seg.
Disse beinbevegelsene kan forstyrre
søvnen, og gi hyppige oppvåkninger.
Det er ofte søvnproblemer som bringer pasienten til legen. Forekomsten
av PLMS er noe usikker, men en
undersøkelse pekte på at rundt 8 %
av befolkningen har slike beinbevegelser under søvn. Det er sterk
økning i antall tilfeller jo eldre man
blir. Årsaken er ukjent. En mulig
teori går på at det er en forstyrrelse i
et av hjernens budbringerstoffer –
dopamin. Arvelige faktorer ser ut til å
spille en rolle.
(Professor dr.med. Bjørn Bjorvatn)

mer smerter, sier
Sivertsen til
forskning.no.
Sivertsen mener at
man kan unngå
flere av sykdommene hvis man
kommer inn til
behandling tidlig.
Han tar til orde for
et lavterskeltilbud, (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
for eksempel ved
selvhjelpsbehandling. Frisk luft og gode søvnrutiner er
ofte det første skrittet i en behandling for søvnvansker, ifølge Børge Sivertsen.
SOMNUS NR 1 - 2014
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øvnsykdom og bilkjøring: Norge
må ta inn nye EU-regler i helsekravene til førerkort.

I FARE
Førerkortet
kan være

Georg Marhisen
tekst og foto

– De som lider av narkolepsi, har
faktisk færre ulykker, fordi de er klar
over at de kan være farlige, protesterer søvnspesialist Per Egil Hesla.
Obstruktiv søvnapné (OSAS) er på
vei inn i EUs førerkortdirektiv, som
en av de spesifiserte medisinske
lidelsene som kan hindre deg i å få
førerkort. Når endringene i EU-direktivet kommer, er Norge forpliktet til å
ta dem inn i helsekravene for førerrett, bekrefter seniorrådgiver ArneBirger Knapskog i Helsedirektoratet.
EU-rapporten som går inn for å ta inn

søvnapné som et mulig hinder for
førerkort, anbefaler hvert enkelt land
å lage en ordning for å kunne identifisere sjåfører som er i faresonen for
OSAS. Politiet og store arbeidsgivere
i transportnæringen bør få informasjon og opplæring, og for pasienten
bør det innføres spesifikke kriterier
for å kunne få førerkort, ifølge rapporten.
Det vil blant annet si begrensninger
for pasienter med moderat eller alvorlig OSAS som er så søvnige at det
går ut over sikkerheten bak rattet, og
som ikke behandles. Men pasienter
som viser kontroll over tilstanden sin
og følger medisinsk behandling, skal
fremdeles ha muligheten til å få
førerkort.

– Parkér bilen

For narkoleptikere er reglene enda
strengere. – Så snart du diagnostiseres med narkolepsi, må du slutte å
kjøre. Det må du gjøre umiddelbart,
og du kan ikke kjøre igjen før førerkortmyndighetene har tatt en beslutning om det, beskriver den britiske
organisasjonen Narcolepsy UK.
I EU i dag får narkoleptikere vanligvis lov til å kjøre personbil hvis
symptomene er under kontroll og de
sjekkes regelmessig. Nye regler kan
bli strengere.
Per Egil Hesla mener at narkolepsipasienter kjører tryggere enn andre
fordi de er klar over faren.
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Ikke rett til førerkort

Ifølge de norske reglene har du faktisk ikke rett til å ha førerkort når du
har diagnosen narkolepsi.

«Narkolepsi og/eller katapleksi er en
"anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse" og omfattes av forskriftens helsekrav/karenstider angående dette. Sykdommen kan gi unormalt sterk søvntrang om dagen,
og/eller ukontrollerte innsovningsanfall/plutselig bortfall av muskeltonus.
Den kan derfor være farlig i trafikken,» heter det i Helsedirektoratets
retningslinjer for fylkesmennene når
de skal beandle førerkortsaker.
I dag praktiseres ikke den regelen i
særlig grad. I fjor registrerte direktoratet 10 saker som gjaldt inndragning
og 16 som fikk helt eller delvis dispensasjon slik at de kunne ta førerkort. – Nesten 90 prosent fikk dispensasjon, forteller Arne-Birger
Knapskog.

– Færre ulykker

Nevrolog og søvnspesialist Per Egil
Hesla tar avstand fra innstramningene. Han forteller om en gruppe på
100 pasienter, der fem leverte inn
førerkortet.
– De andre hadde færre ulykker. De
var klar over at de var farlige, sier
han.
– Etter EU-reglene er det slik at har
du ett anfall med katapleksi, så kan
du ikke kjøre på et år. Hvis jeg som
lege ikke rapporterer det, så skal jeg
miste lisensen. Skal jeg være lojal
mot pasienten, mot systemet eller ta
vare på meg selv? spør en kritisk
Hesla: – Tar du fra folk førerkortet,
så tar du fra dem litt av livskvaliteten.
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Narkolepsi
på telefonen

Dagbokverktøy, faktaark og informasjonsfilm er blant
innholdet på det som
omtales som verdens
første narkolepsiapp til mobilen og
nettbrettet: Julie
Flygares Narcolepsy
Advocacy Center.
– Jeg håper den vil
bidra til å lære opp
og styre narkolepsitalsmenn over hele
verden, sier Flygare
– amerikansk blogger
og forfatter som har
skrevet bok om narkolepsien sin.
Appen er gratis, og
tilgjengelig for IOS
og Android.

Insomni hos
én av seks

Det er viktig å følge med på nye EU-direktiver som kan få konsekvenser for pasienter med søvnsykdommer og førerkortet deres. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

16,6 prosent av fire
år gamle barn lider
av insomni. Alt i alt
har nesten hver
femte fireåring en
søvnsykdom. Det
viser en studie der
forskere ved NTNU
og St. Olavs Hospital
har undersøkt alle
barna som ble født i
Trondheim i 2003 og
2004. 0,8 prosent av
barna har hypersomni, 2,2 prosent har
marerittforstyrrelse
og 0,7 prosent plages av at de går i
søvne.
SOMNUS NR 1 - 2014

13

GUIDE

somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:37 Side 14

til sosiale medier
På nettstedet Facebook har
Søvnforeningen flere grupper
for forskjellige diagnoser. Vi
har en gruppe for søvnapné,
den er åpen så alle kan lese hva
som står der, vi har en lukket

Vår erfaring er at veldig mange har
god hjelp av slik erfaringsutveksling.
Det er ikke snakk om å gå hverken
helsevesenet eller legene i næringen,
men å dele erfaringer på godt og
vondt hvordan man mestrer en hverdag med en søvnsykdom.
Mange har spurt hvordan man kommer seg inn på denne “Facebooken”
– her er en bruksanvisning.

gruppe som du må være medlem av for å kunne lese, vi har
en gruppe for narkolepsi, for
idiopatisk hypersomni og vi
planlegger flere grupper for
spesielle diagnoser.

Hopp over dette også.

Du må ha:

■ En datamaskin som er koblet på
internett
■ En epostadresse
Så begynner vi:
Gå til nettstedet:
www.facebook.com

Fyll ut de ledige feltene med de opplysningene som forlanges. Lag deg et
godt passord med kombinasjon av
bokstaver og tall, samtidig som det er
lett å huske. Trykk på REGISTRER

Hopp over dette –
se rød pil – trykk
Hopp over.
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Her velger du selv om du har lyst til
å fylle ut masse informasjon om deg
selv. Husk at andre kan se det du legger ut, hvis ikke du setter inn sperrer
for hvem som kan se det. Du må
avgjøre selv hvor mye du vil dele av
opplysninger om deg selv. Hvis du
f.eks. legger inn hvilke skoler du har
gått på og hvilke år, så bruker mange
det til å søke opp gamle klassekamerater til jubileer osv. For å sikre deg
litt, så trykk på “jordklode-symbolet”
til høyre for hver linje, og velg
Venner. Det er det sikreste til å
begynne med.

Da er det bare de du godkjenner som
“vennene” dine på Facebook, som
kan se de opplysningene du har lagt
inn. Trykk Lagre og fortsett.

Har du lyst til å legge ut et bilde av
deg selv, så kan du hente et bilde
som allerede ligger på datamaskinen
din ved å trykk på Last opp bilde.
Du leter deg frem i mappene din til
riktig bilde og trykker åpne. Da
“ramler” det på plass. Har du kamera
på datamaskinen din kan du ta bilde
av deg selv mens du sitter og skriver.
Eller du kan rett og slett la være å ha
bilde til du blir tryggere på hva dette
er. Trykk Lagre og fortsett

Nå er du inne i Facebook! Oppe til
venstre lyser det et rødt signal som
du trykker på. Trykk bekreft, så er
kontoen din i orden og du kan begynne å leke. Det er lurt å avtale med
noen du kjenner som er på Facebook,
som kan bli vennene dine med en
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Gode råd ved søvnproblemer
gang. Da har du et godt utgangspunkt.
Siden din har et felt øverst som ser slik
ut:

I feltet “Hva tenker du på” kan du legge
ut meldinger til vennene dine, som de kan
ha interesse av. Hvis du ønsker å bli med
i en av diagnosegruppene våre, så går du
opp i søkefeltet og skriver f.eks. narkolepsi. Da kommer det opp mange alternativer. Den øverste driftes av
Søvnforeningen.

Her følger generelle leveregler for god søvn. Rådene er inndelt
etter om de i hovedsak påvirker den homeostatiske faktoren
(søvnbehovet), den cirkadiane faktoren (døgnrytmen), eller
vaner/atferdsfaktorer (se søvnregulering).
Rådene dreier seg om å sørge for en viss oppbygging av søvnbehov, å respektere døgnrytmen, og å unngå høy aktivering
om kvelden og natten. Det er spesielt viktig å følge disse rådene
hvis man har dårlig søvn, men rådene kan også benyttes for å
unngå utvikling av søvnvansker.
I behandlingsøyemed har det vist seg lite effektivt kun å dele
ut slike råd, og overlate resten til pasienten. Man må plukke ut
de rådene som er aktuelle for hver enkelt person. Det er også
viktig at pasientene forstår bakgrunnen for rådene.
Omfattende veiledning er ofte påkrevd. Her kan legen eller
annet helsepersonell med kunnskap om søvnregulering være
til god hjelp.
Råd for å ta vare på oppbygget søvnbehov
■ regelmessig mosjon, avslutt minst 3 t før sengetid
■ unngå søvn om dagen (eventuelt en middagslur på under 20
minutter)
■ ikke opphold deg i sengen lenger enn forventet sovetid
Råd for å bevare god døgnrytme
■ stå opp til omtrent samme tid hver dag, også i helger
■ få minst 1/2 time med dagslys daglig, helst tidlig om morgenen (innen 2 t etter at du har stått opp)
■ unngå sterkt lys dersom du må opp om natten

Her kan du spørre om å bli medlem.
Bruk tid til å bli kjent med Facebook.
Mange som ikke kommer seg så mye ut,
bruker dette til å holde kontakt med venner og familie.
Du lærer deg etter hvert å sende lukkede
meldinger, “snakke” sammen uten at noen
ser det, legge ut bilder og mange andre
muligheter.

Lykke til!

Råd for å redusere aktivering om kvelden og natten
■ unngå kaffe, te og cola etter kl. 17.
Røyk forstyrrer også søvnen
■ unngå kraftig mosjon siste timer før sengetid
■ unngå å være sulten/innta tungt måltid ved sengetid
■ bruk soverommet til å sove i, ikke til arbeid
■ lag deg et sengetidsrituale
■ sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet.
Bruk evt maske og øreplugger
■ ikke se på klokka hvis du våkner om natten
■ lær deg en avspenningsteknikk, bruk den ved oppvåkninger
■ sett av en ’problemtime’ om ettermiddagen/tidlig kveld hvor
du tenker g jennom dine bekymringer og problemer.
■ Unngå å ta med deg bekymringer/problemer til sengs
Unngå regelmessig bruk av sovemidler.
Sovemidler kan ved langvarig bruk forstyrre søvnen, og løser
ikke søvnvanskene dine.
Bruk av alkohol som sovemiddel frarådes.
Alkohol kan lette innsovning, men gir urolig søvn med mange
oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet.
Professor dr. med. Bjørn Bjorvatn
SOMNUS NR 1 - 2014
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O

ver 400 har så langt krevd erstatning etter at de ble vaksinert mot
svineinfluensa og fikk narkolepsi eller andre følgesykdommer.
Men bare én av fem har fått medhold hittil.

NEKTES
De fleste

erstatning

(Foto: Alcibiades)
Georg Mathisen
tekst

Godt over fire år etter at 2,2 millioner nordmenn ble vaksinert mot svineinfluensa, fortsetter erstatningskravene å komme inn. Så langt har
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
fått inn 408 søknader fra pasienter
som mener de har rett til erstatning
etter vaksinen med Pandemrix, og
fremdeles kommer det inn nye saker.
De fleste sakene er ferdigbehandlet,
og det er ikke mange som får medhold. Hele 220 av de 408 har fått
avslag, mens 14 saker er avvist. 80
har fått medhold, mens 94 saker
fremdeles er under behandling.
Av de 408 sakene gjelder 162 barn
og unge som kan ha blitt skadet etter
vaksinen. Først og fremst dreier det
seg om narkolepsi.
Men også fordøyelsesplager, ME og
kronisk leverbetennelse har ført til
søknader om erstatning.

‘’

73 millioner

De 80 som har fått erstatning så
langt, har fått utbetalt over 73 millio-

ner kroner. Men summen kommer til
å bli langt større:
–Vi regner med at det vil bli gitt flere
medhold i tiden fremover, og det er
sikkert at vi kommer til å utbetale
enda mer i erstatninger. Mange av
disse sakene er ennå ikke er ferdigbehandlet når det gjelder å fastsette
størrelsen på erstatningsbeløpet, sier
direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.
Han lover å prioritere de sakene som
ennå ikke er ferdigbehandlet:
– Disse sakene er prioritert hos oss,
men det tar nødvendigvis noe tid å
utrede hver enkelt sak. Fortsatt meldes det saker som gjelder virkninger
av Pandemrix-vaksinen til oss, sier
Jørstad.

66 med narkolepsi

57 av de 80 som har fått medhold i at
de har krav på erstatning, er barn og
unge under 20 år. Av de 57 har 56
utviklet narkolepsi. Det samme har 10
av de 23 voksne som har fått eller får
erstatning.
De øvrige sakene gjelder nevrologiske
sykdommer som for eksempel ME,
skader etter selve sprøytestikket, betennelseslidelser i ryggmargen og synstap.

– De fleste som har blitt tilkjent
erstatning etter vaksineringen med
Pandemrix, har utviklet narkolepsi.
Dette er en alvorlig sykdom som de
antagelig må leve med resten av
livet. Erstatningen skal dekke utgifter, inntektstap og tapt livsutfoldelse
som denne sykdommen fører til for
den enkelte, sier Rolf Gunnar Jørstad.
– I flere av sakene der barn og unge
har utviklet narkolepsi, ser vi at utbetalingene blir store, nettopp fordi
erstatningen skal dekke opp de økonomiske konsekvensene av at de må
leve med denne sykdommen resten
av livet, sier han.

Avviser sammenheng

I de fleste sakene, de 220 som så
langt er avslått, har ikke NPE funnet
at det er noen sammenheng mellom
vaksinen og plagene som søkerne
opplever.
De 12 sakene som er henlagt eller
avvist, dreier seg stort sett om at det
ikke har oppstått noe økonomisk tap i
forbindelse med skaden – det gis ikke
erstatning med mindre det har oppstått et økonomisk tap eller varig
mén.

Fortsatt meldes det saker som gjeldes virkninger
av Pendemrix-vaksinen til oss. Rold Gunnar Jørstad, NPE
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De fleste erstatningene hittil har gått til barn og unge. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Klaget og vant

hvor lenge det må ha gått mellom
vaksinen og sykdommen, og det
bidrar også til at stadig nye saker
kommer inn.
– Selv mot slutten av fjoråret kom
det inn en del saker til oss som gjelder Pandemrix, forteller Rolf
Gunnar Jørstad. – Bare i siste kvartal av 2013 kom det inn 22 nye
saker. Vi vil nok derfor også motta
noen saker i år som gjelder
Pandemrix og svineinfluensavaksineringen, regner han med.
Samlet i Europa er det så langt rapportert minst 900 tilfeller av narkolepsi, etter at 31 millioner europeere
ble vaksinert med Pandemrix.

Men det er ikke alle som aksepterer avslaget. Advokat Christian
Lundin representerer rundt 35 klienter som har søkt NPE om erstatning. En av dem fikk først avslag
fordi det angivelig hadde gått for
lang tid fra vaksinen til det ble
dokumentert symptomer på narkolepsi.
– Min klients foreldre fant etterhvert frem til dagboksnotater søsteren hadde som beskrev symptomer
langt nærmere vaksinetidspunktet.
NPE traff deretter omgjøringsvedtak, og det er nå erkjent erstatningsansvar, sier Lundin til NRK.

Stadig nye saker

NPE-sjef Rolf Gunnar Jørstad venter
Nå setter ikke lenger
flere saker og større utbetalinger til
Folkehelseinstituttet noen grense for Pandemrix-skadde. (Foto: NPE)

Julenissebrev til
Pandemrix-produsenten

Organisasjonene for narkoleptikere i Sverige, Finland og
Irland sendte kopi av en tiårings brev til julenissen til
GlaxoSmithKline før jul. Det internasjonale legemiddelkonsernet produserte Pandemrix, og organisasjonene mener
at både GSK og myndighetene har engasjert seg lite for å
hjelpe de narkolepsi-rammede. – Denne julen ønsker jeg
bare én ting. Jeg ønsker jeg kunne bli frisk igjen, skriver ti
år gamle Anna i brevet. Det er også sendt til det europeiske legemiddelbyrået EMA, som godkjente Pandemrix.

Narkolepsi + autisme
= sant?

Oslo universitetssykehus vurderer å slå sammen
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) med Nasjonal kompetanseenhet
for autisme (AE). Det er flere faglige forbindelseslinjer
mellom de to sentrene: Mange med autismespekterforstyrrelser har også ADHD og/eller Tourette eller trekk av
disse diagnosene. Søvnforeningen er med i arbeidsgruppen som utreder sammenslåing, og arbeidet skal være
ferdig før 1. april.

SOMNUS NR 1 - 2014
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H

vordan vil min narkolepsi påvirke
mine muligheter til å ha et normalt
liv som kvinne, med egne barn?

249

Av Knut Hallvard Bronder,

rådgiver ved Nasjonalt
Kompetansesenter for AD/HD,
Tourettes Syndrom og Narkolepsi
Oslo universitetssykehus HF

Narkolepsi og graviditet –
erfaringer fra
kvinner
S

pørsmålet over er et viktig spørsmål som vi ser mange av de unge
kvinnene med nyervervet narkolepsi
stiller. Ved hjelp av en europeisk spørreundersøkelse om narkolepsi og
svangerskap har man sett på forløpet
av 249 graviditeter. Å lage en spørreundersøkelse som omfatter 12 land,
er vanskelig. I denne undersøkelsen
svarte 310 pasienter (svarprosent 68),
og av disse var 249 spørreskjemaer
godt nok utfylt til at kvinnen kunne
inngå i undersøkelsen. Av disse hadde
216 pasienter narkolepsi med katapleksi og 33 narkolepsi uten katapleksi.
Totalt fikk man informasjon om 421
graviditeter med totalt 426 barn (fem
tvillingfødsler).

V

ed 308 graviditeter hadde kvinnen
symptomdebut av narkolepsi før
eller under svangerskapet (gruppen
symptompasienter), og ved 106 graviditeter inntraff fødselen før narkolepsisymptomene debuterte(asymptomatisk
gruppe). Hver av de to gruppene ble
inndelt i to, en med narkolepsi og en
uten katapleksi. Artikkelen følger dermed 4 forskjellige pasientgrupper og
blir så omfattende at en her kun kan gi
et kort overblikk.

H

ovedregelen er at medikamentbruk under svangerskap bør unngås, men må alltid vurderes opp mot
mors og fosterets helse. Ved 29 svangerskap ble det brukt medisiner, hovedsakelig i i første trimester. Kun under 5
svangerskap ble medisiner brukt under
hele svangerskapet. Blant de som seponerte medisiner under svangerskapet,
opplevde ca 40 prosent forverring av
narkolepsisymptomer, ca 40 prosent
ingen forandring, mens ca 18 prosent
opplevde bedring.
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D

et var litt flere svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med narkolepsi enn hos de som utviklet narkolepsi en eller annen gang etter svangerskapet, men disse komplikasjonene ble
ikke vurdert som alvorlige. Kvinnene
rapporterte hovedsakelig om hevelser i
bena og anemi. Blant kvinner med
symptomdebut før graviditet var det
signifikant hyppigere svangerskapsdiabetes. Ingen av kvinnene hadde hatt
diabetessymptomer før svangerskapet.
Selv om hypokretinmangel teoretisk
kan føre til metabolsk dysfunksjon, er
det ikke påvist høyere prevalens av
diabetesliknende symptomer hos ikke
gravide narkolepsipasienter

D

e fleste fødsler fant sted spontant
mellom uke 37 og uke 42. Ved
indusert fødsel skyldtes dette overtid
(33 graviditeter), stresset foster (22) og
tre fikk indusert fødsel på grunn av sin
narkolepsi. Blant de som hadde symptomer før graviditet var det hyppigere
keisersnitt, ofte begrunnet med risiko
for mulig katapleksianfall under fødsel.
Ved tre fødsler inntraff det katapleksi
(0,9 %) under fødsel og av disse ble ett
barn forløst ved tang og ett ved keisersnitt. Ett barn døde av ukjent årsak
under fødselen, der svangerskapet
hadde vært uten vansker.

A

lle barn lå innen normalområdet
for lengde og vekt. Ett barn fikk
asfyksi (oksygenmangel) under fødselen og fikk forsinket motorisk utvikling. Økt søvntrang på dagtid er et av
kjennetegnene ved narkolepsi og var et

problem for rundt halvparten av
mødrene, mens ca 1/3 fikk søvnanfall
under stell eller amming.
Katapleksianfall mens de holdt barnet
ble rapportert hos 12 -14 prosent av
pasientene, mens noen få hadde automatisert atferd under amming eller
mens de gikk.

S

pontanaborter skjer ved 10 – 15
prosent av svangerskap, og det er
kjent at kvinner med enkelte autoimmune tilstander har økt hyppighet av
spontanaborter. Dette fant man ikke i
dette materialet. De pasientene som
hadde symptomer på narkolepsi før
graviditeten, hadde høyere BMI før,
ved fødselen og 1 år etter fødselen enn
de pasientene som fikk narkolepsi etter
fødselen.

F

orfatterne fant ikke økt forekomst
av katapleksi under fødsel. Selv om
det har vært en sterk økning av keisersnitt i EU-landene, så man en høyere
frekvens av keisersnitt, sannsynligvis
av forebyggende grunner. Forfatterne
konkluderer med at narkolepsipasienter
kan ha et større behov enn andre for
praktisk hjelp og støtte under svangerskapet og spesielt i barseltiden, og at
narkolepsi i seg selv ikke er til hinder
for graviditet og fødsel.

Les også: Diagnostisk og prognostisk verdi av
hypokretin-måling ved CNS-hypersomnier
Narkolepsi og hypokretin/orexin
Referanse: Narcolepsy and pregnancy: a retrospective
European evaluation of 249 pregnancies. MaurovichHorvat et al E pub ahead of print European Sleep
Research Society 2013 DOI: 10.1111/jsr.12047
Artikkelen er hentet fra INNSIKT 2/2013 18. årgang
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Fremdeles ETT ÅR
å vente
Ventelistene JANUAR 2014:

Pasientene på Ahus, Lovisenberg og sykehusene
i Bodø, Fredrikstad, Harstad, Sandvika og
Drammen må fremdeles vente ett år bare for å
få undersøkt om de lider av søvnapné.

Georg Mathisen
tekst

Det er ikke lett å finne en lege som klarer å finne
ut at du kanskje kan ha søvnapné og sørge for at
du får undersøkt hvordan du sover. Men det er sannelig ikke lett å komme inn til undersøkelse, heller.
Ventetiden på søvnutredning i Bodø er doblet i
løpet av tre måneder. Sist Somnus innhentet ventetidene på søvnregistrering – polygrafi – rundt i
Norge, 26. oktober, måtte pasientene i Bodø vente
i 24 uker. Nå er ventetiden et helt år.
Også i Tønsberg er ventetiden blitt mye lenger på
kort tid. Den har gått fra 18 uker i oktober til 30
uker pr. 30. januar.
Sykehusene i Levanger og Drammen rapporterer
en mindre økning i ventetiden. henholdsvis fra 18
til 21 og fra 48 til 52 uker. To sykehus har klart å
kutte ventetiden: Molde fra 52 til 39 uker, og
Tynset fra 8 til 6 uker. Det gjør Tynset til landets
nest beste sykehus, etter Aleris i Tromsø og sammen med Namsos, mens Kongsvinger og Arendal
har 8 ukers ventetid.

Høie uten svar

Om helseministeren vil prioritere å gjøre noe med
ventelistene? Det ser ikke slik ut – foreløpig vil
han ikke engang prioritere å svare på spørsmål om
dem.
– Er det akseptabelt at ventetiden på sykehusene er
så lang? Hva kan gjøres for å redusere den? har
Somnus spurt helseminister Bent Høie. Gjennom
kommunikasjonsavdelingen sin gir Høie beskjed om
at disse spørsmålene har han ikke tid til å svare på.
Ventetiden på
Nordlandssykehus
et i Bodø har økt
fra 24 til 52 uker
bare de tre siste
månedene. (Foto:
Røed, Wikimedia
Commons)

Her er ventelisten:

Ventetid på søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn
(polygrafi), innhentet 30. januar:

Akershus universitetssykehus, Lørenskog
Aleris sykehus, Oslo
Aleris sykehus, Tromsø
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Førde sentralsjukehus
Haugesund sjukehus
Helgelandssykehuset, Mosjøen
Lovisenberg diakonale sykehus, Oslo
Molde sjukehus
Nordlandssykehuset, Bodø
St. Olavs hospital, Trondheim
Stavanger universitetssjukehus
Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Sykehuset Innlandet Gjøvik
Sykehuset Innlandet Tynset
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
Sykehuset Østfold, Fredrikstad
Sørlandet sykehus Arendal
Sørlandet sykehus Kristiansand
UNN Harstad
UNN Tromsø
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus

52
11
2
52
52
40
24
12
52
39
52
48
36
30
8
30
6
21
6
52
8
22
52
17
16
40
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uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
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MELATONIN
& LYS
VIRKER

DOKTORGRAD

Forsinket søvnfasesyndrom:

Kati Indrefjord
tekst

I en fersk doktorgradsavhandling
påviser Ane Wilhelmsen-Langeland
hvordan riktig utført lysbehandling
kan forbedre livet for ungdommer
som lider av forsinket søvnfasesyndrom. Råd som ”kom deg i seng til
skikkelig tid” er ikke til hjelp for
denne gruppen, men lysbehandling til rett tidspunkt - kan gi svært god
effekt.
– Det har vært kjent en stund at lysbehandling kan hjelpe mot forsinket
søvnfasesyndrom. Men dersom slik
behandling gjøres feil, kan det for-
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skyve søvnfasen ytterligere i gal retning, sier Wilhelmsen-Langeland.
– I studien har vi sett at lysbehandling som blir startet etter spontan
oppvåkning første dag, og deretter
gradvis fremskyndes slik at den gis
litt og litt tidligere på dagen, har gitt
gode resultater.

Nøkkelen?

Kroppen produserer selv det søvnregulerende hormonet melatonin, men
det kan også gis i tablettform. Dette,
i kombinasjon med lyspåvirkning til
riktig tid, ser ut til å være nøkkelen
til å rette opp døgnrytmen for de
som ikke klarer det på egen hånd.
Doktorgradsarbeidet ble påbegynt

høsten 2007 og avsluttet med disputas i desember 2013, og ble utført
som en randomisert, placebokontrollert studie. De 40 deltakerne i studien ble i to uker delt inn i fire grupper, der den ene gruppen fikk tabletter som faktisk inneholdt melatonin,
og tilstrekkelig sterkt lys. De andre
gruppene fikk ulike kombinasjoner
med blant annet virkningsløse piller
og for svakt lys som ingredienser.
Deretter fulgte en tre måneders periode der én gruppe ikke fikk behandling, og den andre gruppen fikk
melatonin og lysbehandling på gradvis tidligere tidspunkt.
– Også placebogruppen viste seg å
ha god effekt av å delta i den første
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delen av forsøket som gikk over to
uker, men for denne gruppen forsvant virkningen da de ikke fikk
videre behandling, sier Ane
Wilhelmsen-Langeland. – Gruppen
som ble behandlet med lys og melatonin i tre måneder til, følte seg fortsatt mindre søvnige og fungerte
bedre på dagtid i hele perioden.
Alle pasientene fikk atferdsinstruksjoner i to-ukersstudien, noe som kan
forklare den positive effekten i placebogruppen.

Ungdomsfenomen

– Det er et ungdomsfenomen at selv
de som sover tilstrekkelig, er trøtte
på dagtid. De fleste tenåringer er biologisk litt forsinket i sin døgnrytme,
men ikke så dramatisk som de med
diagnosen forsinket søvnfasesyndrom. Vi vet ikke helt hvorfor noen
utvikler dette syndromet, men det
kan nok være noe genetisk i det, sier
forskeren.
De fleste som får diagnosen, er
mellom 13 og 25 år. Det nøyaktige
tallet er ikke kjent, men enkelte forskere mener at rundt åtte prosent i
denne aldersgruppen kan lide av
døgnrytmeforstyrrelsen , andre hevder at tallet er så lavt som 2-3 prosent. De beskriver ofte selv at ”det
begynte med at jeg lå og ikke fikk
sove” – ikke med at de satt oppe til
langt på natt.
For noen utvikler det seg så langt
at de nesten snur døgnet.
– Flere av dem som deltok i studien,
pleide å legge seg i sekstiden om
morgenen, og sov til fire-femtiden
om ettermiddagen, beskriver
Wilhelmsen-Langeland.
– Søvnkvaliteten er like god hos
disse ungdommene som hos andre,
men det blir jo problematisk å ha en
annen døgnrytme enn samfunnet
generelt legger opp til. I tillegg må
de ofte kutte sin søvnperiode ved å
stå opp før de er utsovet, og er derfor
også trøtte pga søvnunderskudd.

‘’

Ane WilhelmsenLangeland

■ Ane Wilhelmsen-Langeland ble
uteksaminert cand. psychol.
ved Universitetet i Bergen i
2007.
■ Fra 2007-2013 har hun vært
stipendiat ved Institutt for
Global Helse og Samfunnsmedisin ved Universitetet i
Bergen med Bjørn Bjorvatn
som hovedveileder.
■ I stipendiatperioden har hun
også vært tilknyttet Nasjonal
kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland
universitetssykehus.
■ Hun jobber i dag som psykolog ved Institutt for psykologisk rådgivning og Bergen
søvnsenter.moderne
bioteknologi.

Når er du kaldest?

– Døgnrytmen styres av når du står
opp og får lys inn mot netthinnen,
ikke av når du legger deg. Men også
hormonenes samspill i kroppen er en
viktig faktor for søvnkvalitet, og hormonnivåene endrer seg gjennom
døgnet, sier Wilhelmsen-Langeland.
Derfor er – blant annet – hormonet
melatonin et viktig døgnrytmehormon. Ikke nok med det: Kroppstemperaturen varierer også i løpet av
døgnet. I løpet av en 24-timers
syklus går den ned med nesten en hel
grad ca 2 timer før du vanligvis står
opp – og når temperaturen er lavest,
er man trøttest. Det er lettest å falle i
søvn på synkende temperatur. Men
når søvnfasene er forsinket, følger
temperaturfallet med, slik at kroppstemperaturen er lavest på et senere
tidspunkt av døgnet enn for de fleste
andre. Det er vanskelig å sovne når
kroppstemperaturen er på vei oppover, dette er rent fysiologisk, forklarer Wilhelmsen-Langeland.

Noen kan påvirke selv

– Det er en del unge som snur døgnet
med vilje, for eksempel fordi de vil
sitte oppe og spille dataspill. Noen
av disse kan ha ”behaviourally induced insufficient sleep syndrome” ,
som er en annen diagnose. Men de
fleste av disse kan selv bestemme
seg for å endre atferd, påpeker
Langeland.
– Personer med diagnosen forsinket
søvnfasesyndrom, derimot, kan ikke
bare ”ta seg sammen” og stå opp tidligere. Hvis de gjør det, er kroppen
deres fremdeles innstilt på en annen
rytme. Opplevelsen av å stå opp til
”normal” tid for en som har dette
syndromet, kan sammenlignes med
at en person med gjennomsnittlig
døgnrytme blir bedt om å legge seg
klokka sju om kvelden for så å skulle
stå opp klokka fire. Det er mulig å
gjøre det, men kroppen er like fullt
trett og lite samarbeidsvillig når vekkerklokken ringer. Fysiologisk er det
tidlig morgen for deg når temperaturen er på det laveste. Dette betyr at
de fysiologiske prosessene som er
forskjøvet, ikke vil følge med uten
videre hvis de unge tvinger seg til å
stå tidligere opp.

Gradvis opptrapping

Men heldigvis er det hjelp å få.
Wilhelmsens studie viser gode resultater for ungdom som får adekvat
lysbehandling. Det er imidlertid ikke
bare å kjøpe seg en lyskasse og sette
i gang på egen hånd – man skal vite
hva man gjør, ellers kan man gjøre
vondt verre.
– Hvis du får en halvtimes lyspåvirkning av netthinnen før ”bunnpunktet” i temperatursyklusen din er
nådd, risikerer du at søvnfasen bli
forskjøvet ytterligere i feil retning,
understreker forskeren.
– Det vi gjorde i denne studien, var å
begynne med å gi en halvtime med
10 000 lux på det tidspunktet da ungdommen våknet av seg selv første

Det er vanskelig å sovne når kroppstemperaturen er
på vei oppover, dette er rent fysiologisk.
Ane Wilhelmsen Langeland
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Etter disputasen: (f.v.) 2. opponent Trine Bjørner fra Universitetet i Oslo, 1. opponent Leon Lack fra Flinders
University i Australia, Doktorand Ane Wilhelmsen-Langeland, dekan fra Universitetet i Bergen, Lorentz Irgens og
3. opponent Arne Tjølsen fra Universitetet i Bergen.
dag. Deretter ble deltakerne instruert
i å sitte foran lyset 1 time tidligere
hver morgen. Hvis personen våknet
klokken tolv på dag 1, ble vedkommende for eksempel bedt om å sette
på vekkerklokken på klokken elleve
dag 2 og eksponere seg for lysbehandlingen, og på dag 3 startet de
klokken ti. I studien fremskyndet vi
behandlingen med 1 time per dag for
alle, til de nådde ønsket tidspunkt for
oppvåkning. I klinisk praksis må
noen trappes opp langsommere enn
dette. men jeg har hatt pasienter som
er ”på plass” i en normal døgnrytme
etter ti dager. Det er jo kjempekjekt å
se! sier Wilhelmsen-Langeland
begeistret.
Tabletter med melatonin ble gitt tolv
timer senere enn lysbehandling
startet, etter det samme prinsippet –
med en tilsvarende større eller mindre fremskynding for hver dag.

Kan behandles, ikke kureres

Som nevnt viste det seg at også placebogruppen, som fikk tabletter uten
virkestoff, presterte bedre og ble
mindre søvnige. Men etter ytterligere
tre måneder ble det gjort en oppfølgingsundersøkelse av begge gruppene – både de som hadde fortsatt
med lys- og melatoninbehandling, og
av placebogruppen.
– Da viste det seg at gruppen som
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ikke fikk behandling i 3 måneder, de
vi hadde ”sluppet taket i”, hadde
sklidd tilbake i den gamle døgnrytmen, sier forskeren.
Dette demonstrerer at behandlingsregimet ikke er en kur som gjør at ungdommene blir kvitt problemet og
deretter kan slutte med tilførsel av
lys og melatonin.
– Det er en behandling de må fortsette med, men som da vedlikeholder et
normalt søvnmønster, presiserer hun.
Og noe stort offer later ikke denne
behandlingen til å være for alle.
– Noen opplevde halvtimen med lyskassen som en fantastisk start på
dagen, forteller psykologen.
– En av deltakerne gikk ned ti kilo i
løpet av forsøksperioden, fordi hun
fikk mer overskudd, bedre rutiner og
faste måltider.
Pasientene med forsinket søvnfasesyndrom viste seg å ha en personlighetsprofil som indikerer noe lavere
psykologisk stabilitet, noe lavere
sosial atferd – og veldig mye lavere
selvdisiplin og organisert atferd enn
andre på deres alder.

Vanskelig valg

Ane Wilhelmsen-Langeland intervjuet
ungdommene om hvordan de opplevde å ha forsinket søvnfasesyndrom, og
forklarer at de følte at de måtte velge
mellom hva de skulle gi opp.

– Hvis de la seg tidligere, gikk de jo
glipp av den tiden på døgnet da de
egentlig fungerte best. Hvis de
beholdt den ”skjeve” døgnrytmen, ga
de opp bildet av seg selv som
ansvarsfulle mennesker, og det ble
også vrient for dem å holde avtaler.
Uansett hva de ga opp, ble det vanskelig for dem, sier forskeren.
– De hadde også behov for å finne en
årsaksforklaring, og noen la skylden
på seg selv, mens andre skyldte på
biologien – eller på samfunnet, som
er innrettet på A-mennesker som står
opp halv sju og er på jobb klokka
åtte.
Tenårene er en fase da identiteten
utvikles, og det er viktig at de unge
får hjelp med søvnproblemet sitt og
ikke etablerer et negativt selvbilde.
– Hvis de selv opplever seg som late
slasker, fordi andre også ser slik på
dem, kan det gjøre langvarig skade.
Ved å få søvnrytmen på plass, kan vi
forebygge mye av den problematikken som ellers kan oppstå i neste
omgang av livet!
Hvis du eller noen du kjenner sliter
med forsinket søvnfasesyndrom, har
psykologen et godt råd:
– Be fastlegen din om å gå inn på
sovno.no på nettet. Der finnes det
faglige ressurser som kan benyttes.
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B

ruk CPAP’en din – hver natt. Maskinen er ditt håp
om et lengre liv. Ikke gi deg før du finner en
maske som fungerer godt for deg.

GODE RÅD
for
bruk av

Riv
ta m ut,
ed

CPAP

Marit Aschehoug
tekst

Maskinen:

Det er tre hovedleverandører av
CPAP til helseregionene i Norge:
ResMed, Philips og Nor-Dax. Alle
har gode driftssikre maskiner.
Helseregionene kan ha leveringsavtale med en av de tre leverandørene.
Når du får CPAP, stilles den inn av
fagfolk slik at lufttrykket er riktig.
Det er lavere når du setter på deg
masken og skrur på, også øker det
etter noen minutter. Maskinen leses
av (det er en datamaskin) og søvnmønsteret ditt kontrolleres kort tid
etter at du har fått maskinen. De
nye maskinene kan du selv lese av
hver morgen hvor mange pustestopp
du har hatt og om det har vært luftlekkasje fra masken. Sånn kan du
holde øye med at pustestansene holdes i sjakk med maskinen.

CPAP uten fuktekammer fra de tre leverandørene: ResMed (t.v. )
(S9 Autosprint), Philips (Respironics) (over) og Nor-Dax (Fisher & Paykel).

Fuktekammeret

Helsevesenet må spare penger,
derfor leveres CPAP-maskinen
først uten fuktekammer. Ikke
alle trenger fukter. Men veldig
mange blir tørre i halsen og
nesen uten fuktekammer, og da
er det viktig å ta kontakt med
den avdelingen som ga deg
maskinen og be om å få en fukter. Nesespray er ikke bra over
tid. Fukteren sender varm damp
gjennom slangen og holder
slimhinnene fuktige gjennom
natten. Noen maskiner har varmeelementet plassert under
selve vannkammeret. Andre har
dampoppvarmingen i varmetråden i slangen.

Fuktekammer
for Philips og
NorDAx.

Du heller vann i vannkammeret hver
kveld og setter det inn i fuktekammeret
i maskinen.
SOMNUS NR 1 - 2014
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▼

Behandlingshjelpemiddelsentralene
landet rundt har flinke folk som bare
er der for å hjelpe deg til å bli venner med maskinen din. Har du fått
en CPAP, så er det fordi du trenger
den. CPAP er like naturlig som tannpuss og dyne.
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▼

Slange med
varmetråd.

Slangen

Noen strever med at den tvinner
seg rundt halsen, eller at man ligger på den. Den tåler det. Et godt
råd er å snu «snuten» på pustemasken oppover idet du legger
hodet på puten og arrangere
slangekveilen bak hodet ditt. Det
finnes to typer slanger, en vanlig
slange og en med varmetråd. Har
du vinduet oppe hele året og det
blir kjempekaldt i rommet, så
oppstår det kondens i slangen hvis
du ikke har varmetråd. Det selges
«trekk» til slanger uten varmetråd,
og kreative sjeler har strikket
trekk i ull til slangen sin. Men det
beste er slange med varmetråd.
Kondens i slangen kan føre til at
du er våt i ansiktet om morgenen.
Snakk med legen din og be ham
søke om slange med varmetråd,
om du føler at du trenger det.

Slange uten varmetråd.

CPAP

CPAP med påkoblet fuktekammer fra ResMed
(på bordet) og Philips.
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■ CPAP er en forkortelse for Continuous Positive Airway
Pressure eller på norsk: kontinuerlig positivt luftveistrykk.
■ CPAP- behandlingen går ut på at man sover med en
maske, som via en slange og en kompressor skaper et
lufttrykk som holder de øvre luftveiene åpne og forhindrer pustestopp.
■ CPAP er i dag den metoden som anbefales som førstevalg ved behandling av alvorlig eller middels alvorlig
søvnapné. Behandlingen er svært effektiv. Man opplever ofte en rask forbedring av søvn- og livskvaliteten.
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Maske som dekker
nesen og maske som
dekker nesen og munnen (helmaske).

Masken

Det finnes et utall forskjellige modeller på markedet:
Små «dingser» til neseborene, masker som dekker
nesen (nesemaske), og masker som dekker både nese
og munn (helmaske). Mange sover med munnen
åpen, eller har trange nesebor og blir tett i nesen. Da
er helmaske godt å ha. De fleste maskene kan brukes
til forskjellige maskiner, slik at du ikke er avhengig
av å bruke masker fra leverandøren av din CPAPmaskin. Det kan ta litt tid å finne akkurat den type
maske som passer til deg. Ansiktene våre er forskjellige, og maskene finnes også i forskjellige størrelser

I fuktekammeret må du bruke helt rent vann, aller helst avkjølt kokt
vann. Tenk deg selv hvordan det er om morgenen når du står opp.
Da er det igjen en slant lunkent vann i bunnen av vannkaret, den
står der hele dagen i romtemperatur. Om kvelden fyller du
opp med vann, og neste morgen er bunnslanten der igjen
og surkler videre.
Er du engstelig for vannkvaliteten, så kan du kjøpe litersflasker med sterilt vann på
apoteket til ca 25 kroner. Det
er nyttig hvis du skal ut å
reise til steder der vannet er
dårlig og du ikke så lett kommer til en vannkoker. Mange
bruker vann rett fra springen
og satser på at kommunale
vannverk har topp kvalitet på
vannet sitt.
Men det er ikke alltid slik.
For å være sikker, kok vannet. Artikkelforfatteren har
selv fått lungebetennelse etter
å ha pustet inn forurenset
vann fra pustekammeret, så
dette er viktig.

for å unngå lekkasje på sidene.
Maskene har en belg av myk plast
som sikrer at den sitter tett rundt
nese og munn slik at det ikke lekker luft. Maskene er litt forskjellige, men alle har et stroppesystem
rundt hodet. Det er regulerbart
med borrelås. Stroppen løsnes med
klips eller hektes løs.

Plast varer ikke evig

De forskjellige leverandørene har
litt forskjellige løsninger. Masken
holder sjelden mer enn ett år av
gangen før den myke plasten i belgen blir slapp og slaskete. Bruker
du mye nattkrem, så kan det forkorte plastens levetid. Du har krav
på ny slange, ny maske og støvfilter en gang i året. Du må selv
sørge for at du blir innkalt til kontroll og får nytt utstyr.
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▼

Vannet
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▼

Reise med CPAP

Renhold

CPAP og alt utstyret må holdes rent. Det er
ofte mye støv i soverommet. Tørk forsiktig
av overflatene utenpå på selve CPAPmaskinen med en myk fuktig klut. På baksiden av CPAP-maskinen sitter det et støvfilter.
Du kan riste det forsiktig, eller skylle det
og legge det til tørk før du setter det inn
igjen. Du har krav på nye filter fra din
lokale Behandlings-hjelpemiddelsentral.
Slangen løsner du forsiktig og skyller med
en edikkblanding, 1 del eddik (7% husholdningsedikk) med 10 deler vann og
skyller gjennom med hevertprinsippet over
vasken.

Skyll den godt etterpå med gloende rennende varmt vann fra springen, skyll veldig
godt. Heng den opp til tørk. Fuktekammeret tar du forsiktig ut og heller
eddikblandingen oppi selve vannkammeret
og lar det stå en stund. Skyll vannkammeret og sett alt sammen i oppvaskmaskinen.

Masken demonterer du forsiktig og tar av
stroppene. Alle delene på masken kan
vaskes i oppvaskmaskinen. Legg dem i det
store kammeret i bestikkholderen, hvis du
har det, så de lette delene ikke flakser
rundt i maskinen.
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Hvor ofte?
Minst en gang i uken.
Ren maskin og rent fuktekammer gjør sjansen for problemer mye mindre.
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De fleste flyselskap aksepterer
CPAP-maskinen som ekstra
håndbagasje uten problemer.
Er du usikker så sjekk på
forhånd. Ikke send CPAP
med kofferten. Sjekk på forhånd hva slags strøm det er i
landet du skal til. De fleste
maskinene fungerer uten problemer på 120-240 volt. Sjekk
også hva slags støpsler og stikkontakter som virker der du skal.
Å investere i et sett med forskjellige støpsler, er veldig lurt.
Ofte gjemmer hotellet strømuttaket bak sengen for at gjestene
ikke skal bruke så
mye dyr strøm. Ring
resepsjonen og be om
en skjøteledning. Det
samme gjelder for
lugarer om bord på
båter. Der er det ofte
langt til nærmeste
strømuttak. Skal du
på båtferie eller hytteferie uten strøm,
trenger du litt ekstra Et sett med reisestøpsler og gaffatape
utstyr. Du kan bruke er lurt å ha med i bagasjen.
en powerstation, som
er et slags batteri som må lades. Du kan bruke bilbatteriet
med en omformer og sigarettuttaket i bilen. Du kan bruke
«hyttebatteri» med omformer, men da må du ha aggregat for
å lade hyttebatteriet innimellom.

Hva hvis den går i stykker

Alle leverandørene har serviceavdelinger, men det beste er
å ringe Behandlingshjelpemiddel-sentralen nærmest deg –
og ha alltid en rull gaffatape med deg. Da kan du nødfikse
hull i slangen eller masken til du får hjelp.

Ekstra utstyr:

Sjekk nettbutikkene hos leverandørene.
Det finnes neseputer hvis du synes masken gnager. Det finnes våtservietter til å holde utstyret rent. Det finnes «strømper» til slangen, stativ til slangen, og ikke minst finnes det
spesielle hodeputer med fordypning til masken hvis du alltid
ligger på siden og synes masken forskyver seg. Du kan også
kjøpe klistremerker som passer til maskinen slik at du kan
pynte den.
Du kan også kjøpe deg en ekstra CPAP og maske for egen
regning, men det forutsetter at du er ferdig utredet og er vant
til å bruke CPAP. Det kan være greit å ha en ekstra maskin
eller maske eller begge deler. Prisen for en CPAP er 6-7000
kroner og maskene koster 1200-1500 kroner.
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Hvorfor SOVER vi?
N

y forskning tyder på at skadelige stoffskifteprodukter
«vaskes vekk» fra hjernen når vi
sover. Alle virveldyr sover. Hvis
ikke, dør de. Men vi vet ikke
hvorfor vi må sove.

N

y forskning viser en mulig
mekanisme. I to studier ble
det funnet at en stor del av cerebrospinalvæsken tar en «omvei»
gjennom hjernevevets intercellulærrom. Hos mus skjer dette spesielt under søvn og anestesi.
Fluorescerende stoffer ble infundert i hjernen. Sporstoffene
strømmet gjennom hjernevevet i
mye større grad hos sovende dyr

enn hos de våkne. Søvn økte også
utvaskingen av radioaktivt merket
betaamyloid og inulin, injisert i
hjernevevet. Intercellulærrommet
var da ca. 60 % større enn hos
våkne dyr.

E

ttersom hjernen mangler et
lymfesystem, kan det tenkes
at metabolitter, noen kanskje toksiske, må vaskes ut under søvn
for å fjernes effektivt. En teori er
at noen av metabolittene som
hopes opp mens vi er våkne, faktisk induserer søvn. Men hvilke
celler som sveller under våkenhet
(og noradrenalinpåvirkning) og
reduserer intercellulærrommet, og

hvilke metabolitter som kan være
viktige, vet man ikke.

–D

et man vet med sikkerhet,
er at vannkanaler i gliacellene er avgjørende for denne
«hjernevaskingen», sier Erlend
Nagelhus, professor ved Institutt
for basalmedisinsk forskning,
Universitetet i Oslo. Uten vannkanalene fungerer ikke hjernens
rengjøringssystem. Vannkanalene
er svært tallrike rundt blodårer og
langs hjernens overflate. Nå vet
vi langt mer om hvilken funksjon
disse vannkanalene har, sier
Nagelhus. (Tidsskrift for den
Norske Legeforening)

Trenger mer søvn

Pasienter som lider av spenningshodepine, trenger mer
søvn enn andre. Det mener forskere ved universitetene
og sykehusene i Bergen og Trondheim, som har sett på
søvnkvalitet og smerteterskel hos disse pasientene. 20
pasienter og 29 andre i en kontrollgruppe er undersøkt,
blant annet ved hjelp av polysomnografi.
Hodepinepasientene er mer bekymret, og sliter oftere
med insomni, tretthet på dagtid og lavere søvnkvalitet.
De har våkner oftere i lengre perioder om natten, men
sover samlet sett ikke mindre enn andre.

Dårlig søvn ser ut til å bidra til lavere smerteterskel hos
pasienter med spenningshodepine. (Foto: Shutterstock)
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P

asientrettighetsloven gir deg betydelige rettigheter både
når det g jelder informasjon og medvirkning. Men mange
vet for lite om rettighetene sine, og det har vist seg at en
del av rettighetene er vanskelige å g jennomføre i praksis.

RETTIGHETER
Vi vet for lite om pasient-

F

ordi pasientrettighetsloven er
relativt ny, er det lite rettspraksis
når det gjelder brudd på bestemmelsene i loven. Problemene med
den nye pasientrettighetsloven ser vi
best av de klagene som kommer inn
til Norsk Pasientskadeerstatning. En
del av erstatningskravene gjelder
saker der pasienter mener de ikke har
fått tilstrekkelig informasjon om risiko og mulige bivirkninger ved operasjoner eller behandling.

P

Rett til informasjon

asientrettighetsloven sier at du
eller dine nærmeste pårørende har
krav på informasjon om både helsetilstanden din og om innholdet i helsehjelpen. Du skal også få vite hvilke
alternativer du har, uansett om det
gjelder behandling, pleie, omsorg
eller diagnosemetoder og andre
undersøkelser. En viktig del av informasjonsplikten gjelder mulige bivirkninger ved legemidler og risiko ved
operasjoner og behandling.
Helsepersonellet skal sørge for at du
forstår innholdet i og betydningen av
de opplysningene du får, og de skal
også kunne svare på spørsmål.
Retten til informasjon kan være vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette
gjelder spesielt situasjoner der pasientene er så syke at de ikke er i stand
til å motta og vurdere informasjon
selv.

P

Rett til medvirkning

asientrettighetsloven gir deg en
rekke rettigheter når det gjelder
medvirkning. Du har rett til å være
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med å velge behandlingsmetode, forutsatt at metoden er forsvarlig og at
den er tilgjengelig i norsk offentlig
helsevesen.Retten til medvirkning
kan være vanskelig å gjennomføre i
praksis. Dette gjelder spesielt situasjoner der pasientene er for syke til at
de kan medvirke selv, og situasjoner
der lege og pasient er uenige om
behandlingsmetoden. Et eksempel på
det siste er at en lege sterkt anbefaler
en operasjon, mens pasienten ønsker
en annen behandlingsform der man
også kan vise til gode medisinske
resultater. Medvirkning betyr ikke at
ansvaret for behandlingen overføres
til pasienten. Det endelige ansvaret
ligger hos ansvarlig lege eller
behandler i det offentlige helsevesenet. Helsepersonell er på sin side
underlagt bl.a. helsepersonelloven,
som stiller krav til deres yrkesutøvelse.

D

Rett til samtykke

u har rett til å si ja eller nei til
helsehjelp. All helsebehandling
er basert på "samtykke til helsehjelp". Det betyr etter pasientrettighetsloven at pasientene i de aller fleste tilfelle skal ha gitt sitt samtykke og
bekreftet at de ønsker helsebehandlingen før den gjennomføres.
Helsepersonell skal ta hensyn til hva
du som pasient ønsker. Retten til
samtykke kan være vanskelig å
gjennomføre i praksis. Dette gjelder
spesielt når beslutningen må tas øyeblikkelig og pasienten er bevisstløs
eller for syk til å kunne motta informasjon og gi samtykke. Tilsvarende

vanskelig er det når det oppstår komplikasjoner underveis i en operasjon
og pasienten er i narkose og ikke kan
motta informasjon eller gi samtykke.

P

Rett til fritt sykehusvalg

asientrettighetsloven legger vekt
på at alle skal få god helsebehandling, uansett bosted. Så lenge det
er snakk om planlagt behandling, har
du selv rett til å velge sykehus eller
distriktspsykiatrisk senter. Du kan
velge et annet offentlig sykehus enn
det du tilhører, og du har også rett til
å velge private sykehus som har avtale med regionale helseforetak.
Fastlegen, eller legen som skriver
henvisningen, skal ha oversikt over
sykehustilbudet. Med utgangspunkt i
din sykdom eller lidelse skal legen gi
deg informasjon om hvilke tilbud
som passer best for deg.

N

Problemer med taushetsplikt

orsk helsepersonell arbeider
under en streng taushetsplikt.
Innføring av elektroniske journaler
øker effektiviteten, og gir legen bedre
tilgang til nødvendig informasjon om
din helsehistorie. Samtidig øker det
risikoen for at sensitiv informasjon
kan komme på avveie. I en del situasjoner er helseinstitusjoner pålagt å gi
videre informasjon, blant annet til
forsikringsselskap og trygdevesenet.
Du har rett til å få vite hvem som har
fått helseopplysninger om deg og
hvilken informasjon de har fått.
Artikkelen er hentet fra nettstedet
www.advokatenhjelperdeg.no
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M

argaret Sandøy Ramberg (59) har nærmest
vært reisende i narkolepsi. Nå har hun trappet
ned sitt engasjement, og er ærlig på at hun
ikke har de samme kreftene som før.

FULL FART
BRÅSTOPP

Hun har alltid hatt to gir:
eller

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Margaret Sandøy Ramberg (59) har
mange pene kopper i kjøkkenskapet
sitt. En er helt spesiell for henne:
– Denne fikk jeg, med Per Egil Hesla
oppi!
Nå lå ikke nevrologen Hesla oppi
koppen - men et timekort. Margaret
skulle til dr. Hesla for aller første
gang. Bestilt av andre. Hvordan det
hang sammen? Margaret fikk den blå
keramikk-koppen som takk for et
foredrag i Norsk Narkolepsiforening.
Hun kom dit fordi hun satt i arbeidsutvalget i FFO (Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon), og skulle holde
et organisasjonskurs for dem på
Sørmarka.
Hva hun ikke visste var at tilhørerne
fort registrerte at foredragsholderen
var "en av dem". At hun antakelig

‘’

hadde samme diagnose - uten at hun
ante det. De kjente igjen katapleksianfallene, mikrosøvnen underveis,
det var bevegelser og fakter. Alt etter
boka, oppdaget de erfarne på kurset.
Selv ble Margaret kraftig fortørnet da
hun fikk høre "stalltipset" fra salen.
Hæ?? Hun, narkolepsi?
Men, kort fortalt, Margaret brukte
timebestillingen – og 38 år gammel
fikk hun diagnosen narkolepsi av
Hesla. En beskjed som snudde hennes verden opp-ned.
– Så det var det det var?
Endelig forsto Margaret. Et årelangt
"noe" fikk omsider et navn.

Ligna på meg, hele gjengen!

Margaret tar frem et annet minne fra
møtet:
– Jeg husker at Wenche Wesenberg
var der, og hun sa til meg:
– Hvis jeg sovner innimellom er det
ikke fordi du er kjedelig. Det skyldes

Med narkolepsi snur man
igrunnen døgnet. Margaret Sandøy Ramberg
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narkolepsien. Beklager!
–Hva syntes du om Wenches kommentar?
– Jeg ble nesten ble sint, jeg, fordi
jeg følte at hun ikke skulle unnskylde
seg. Jeg var gjest hos dem, kom inn i
deres hjem, på en måte, og da måtte
jeg ta det slik det var der. Jeg tok vel
ikke anstøt av at de levde sine liv, om
så det betydde å sovne!
Samværet med de andre ga Margaret
en god opplevelse av å kjenne seg
normal. Hun følte seg hjemme.
– Jeg synes de ligna på meg, hele
gjengen!
Men Margaret har reflektert mye
over å bo alene med narkolepsi:
– For meg hadde ikke det gått bare
bra. Bare det å passe på regninger,
vite av tider og datoer, holde styr på
hverdagslivet? Kjempevanskelig.
Med narkolepsi snur man i grunnen
døgnet. Kommer ikke i jevn søvn om
natta, og regulerer det med å sove og
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Margaret Sandøy Ramberg har brukt masse tid og krefter på å fronte narkolepsi. Men for tiden føler hun seg ikke som
den gode, gamle. Hun venter på en utredning i Stavanger, og håper den vil bety bedring av helsetilstanden.
være våken om dagen. Jeg hørte om
en aleneboende med narkolepsi som
først holdt rede på dagene da hun
hentet inn avisene på dørmatta. Avisa
som lå øverst viste hvilken dag det
var. Dette gjorde veldig inntrykk på
meg. Kan tro jeg er glad som har
Stein! Han passer på meg.

Fyller 60 år den 14. juli

I år er det 22 år siden hun fikk narkolepsi-diagnosen. Og Margaret går
mot 60-årsdagen nå i 2014. 14 juli.
– Stormen på Bastillen - og jeg! ler
hun, og syns det er flott å være født
på den franske nasjonaldagen. For
det har stormet en del i hennes liv
også, med en kronisk sykdom som
har gitt mange plager og mye uro.
Men privatlivet har vært stabilt. Hun
og Stein feirer 40 års bryllupsdag i
år, han er også seksti, og det er store
planer for feiring av til sammen 160
år. Til sommeren, kanskje?
Om sitt lange samliv med Stein vil
hun gjerne si noe:
– Jeg vil gi en stor, varm takk til

Stein, som alltid har stått ved min
side...det er noe med å ta gode og
onde dager på alvor.
Etter at diagnosen var stilt, og hun
fikk medisin, våknet hun til live
igjen. Det var ikke lenger så kaotisk
rundt henne.
– Før kunne jeg gjøre rare ting.
Komisk å tenke på....som den natta
jeg vekket familien med et brøl - og
de kom styrtende til. Jeg hadde fått
det for meg å vaske bak det innebygde kjøleskapet, og trukket det fram.
Plutselig satt jeg i saksa, med hendene i klem bak kjøleskapet.
Vanvidd! Jeg vet at familien tenkte at
"skal vi hjelpe henne, eller la henne
sitte der, som en lærepenge"? Jeg
fikk jo hjelp, da, og takk for det.
Hun har også fått katapleksianfall på
Karl Johan.
– Jeg falt, veska åpna seg og innholdet trillet utover...tenk deg synet.
Heldigvis har jeg fått god medisinregulering nå. Mye bedre enn i starten.
Før følte jeg ofte jeg gikk i søvne,
fordi halve hjernen sov, den andre

halve gikk på automatikk. Det har
roa seg.

Fikk skjenn, sov i timen

Før storfeiringen vil Margaret få
unna en større utredning om sin tilstand, og den skal skje på nevrologisk avdeling, Stavanger
Universitetssykehus. Hun har fått
flere plager etter at hun tok svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009. I
det hele er hun ganske ofte i ulage.
– Enkelte dager er dårlige dager for
meg. Jeg kjenner det så fort jeg har
stått opp at jeg bør holde meg innendørs. Avlyse avtaler, ikke kjøre bil.
Da går det i sakte fart, jeg løser kryssord, holder på med håndarbeid, tar
pauser og slapper av. Men så klart,
alt er enklere nå når Stein og jeg bor
alene. Det var tyngre tak tidligere.
Jeg var ofte alene med barna. Stein
var på reise, mine foreldre flyttet til
England, og hans foreldre bodde på
hver sin kant. Ikke så mye hjelp til
barnepass, nei.
Margaret ser tilbake på slit og kav
SOMNUS NR 1 - 2014
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både i oppveksten og som småbarnsmor - hun som var plaget av dette
"noe", som hadde fulgt henne fra
barnsben av. Som i skoletiden, da
hun ble overmannet av trøtthet, duppet av, og fikk skjenn av lærer'n fordi
hun sov og ikke fulgte med. Ikke
enkelt for en liten pike.
Senere, da diagnosen var klar, hørte
hun av sin gamle lærerinne at hun
trodde Margaret hadde det som het
MBD den gangen. ADHD idag.
Neida, det hadde hun ikke. Men narkolepsi? Ja!

Dårlige søvngener i familien

- Ligger narkolepsi til familien?
- Svaret er ja, sammen med andre tilstander. Vi har ikke så gode gener i
min familie. Min yngste datter
Camilla, som bor i Holland, var så
innstilt på at hun ikke ville føre disse
genene videre at hun bestemte seg
Her "begynte narkolepsien"...i denne koppen lå timebestillingskortet fra dr Per
tidlig for ikke å få barn. Så møter
Egil Hesla. Endelig fikk Margaret diagnosen, 38 år gammel.
hun sin Lars da hun ble boende i
Steins hinting var alvorlig ment.
Amsterdam etter studier der. Og kan
bor. Men tenk, den fine marmoren
Skulle de overta huset? Tre mål tomt,
du tro det? Også han har sykdommer var malt, ikke ekte! Jeg likte veldig
utbyggingsmuligheter...
i sin familie. Derfor var de helt enige godt at ikke alt er råflott der.
- Du sa Stein lurte deg for annen
om at det bare skulle være de to, ikke Hun liker seg også svært godt på
gang. Hva var den første?
barn, da de giftet seg. Isteden har de
mannens hjemsted Mjøndalen i
- Da han fridde og jeg sa ja. Neida,
noen hagekyllinger som verper bitNedre Eiker kommune, Buskerud.
kan skjønne jeg tuller, jeg hadde ikke
tesmå egg - og lever et fint liv i sin
Dit kom de etter 19 år i Langhus på
holdt ut med ham fra jeg var 17 hvis
tosomhet. Camilla studerte internaSki i Akershus, der døtrene vokste
jeg mente noe annet!
sjonal business med vekt på kulturopp.
Paret møttes på gymnaset i Ski.
forståelse.
Margaret er født på Lillehammer,
Den eldste datteren studerte også i
men er blitt mjøndøling god som
utlandet, i Ungarn. Veterinærmedisin. noen. Hun sponser blant annet det
Tilrettelagt for rullestol
Rita fikk to barn i studietiden, og er
lokale fotballaget, som er i AdeccoLike etter flytting fra Ski til
for tiden i Budapest igjen for å ta
ligaen. Heia Mjøndal'n!
Mjøndalen fylte Margaret 50 år. Og
noen tilleggseksamener. Det førte til
Familiens hus er innholdsrikt og
hun "fikk en arkitekt i fødselsdagsgaat Margaret og Stein tok hennes to
praktisk. "Vonheim", heter det, og
ve". Nå skulle det lille, høye huset
siamesiske katter i pensjon. Noe ikke var egentlig Steins besteforeldres
fra 30-tallet, som hadde en karaktederes egen skogkatt Grace er særlig
hus. Margaret hadde overhode ikke
ristisk såkalt "kina-vipp" på taket, få
begeistret for! Grace - eller Hennes
huset i bakhodet da hun og Stein var
et mellombygg og en ny, stor sideKongelige Pelsdott - skygger unna de i Hardanger - hvor hun slekt - på
bygning. Holdt i samme stil.
fruktblomstringstur for en 17 års tid
to "vesenene" som smyger seg husMargaret var helt klar på hvordan
varmt rundt, og lever sitt liv som hun siden.
"nye Vonheim" skulle se ut.
Vel syntes Stein det var pent med alle – Hva var viktig for deg?
pleier. Ofte ved å sitte øverst på klatrærne i fullt flor der vest. Men han
– Å være realistisk på at jeg har syktretårnet sitt og ha full kontroll over
tok en sjanse:
dommer...ja, en helsetilstand, som
stue, spisestue, kjøkken og hallen.
– Kan vi ikke dra innom mormors
gjør at jeg kan ende i rullestol. Jeg
hus i Mjøndalen og se på epletrærne i har ofte problemer med ryggen, skjeUekte marmor på Slottet
full blomst i hagen der? Fint sted, vet lettet er ikke så bra. Best å sikre seg
Margaret serverer kaffe i staselige
du...
med et tilrettelagt hjem - man må jo
kopper med bilde av Slottet i Oslo
–Da lurte han meg for annen gang,
være over hundre år og ha med sine
på. Souvenir fra en omvisning.
skratter Margaret, som ble med til
foreldre for å få sykehjemsplass!
– Jeg synes det var så artig å se
den nylig avdøde mormorens hus,
Hun har alt hun trenger i første etaSlottet på innsiden. Vi tror jo alt er
som skulle selges. Hun skjønte fort at sje. Er enkelt å ta seg frem inne, lett
storslått der Kongen og Dronningen
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opplever frykt for det nattas drømmer
kan by på.
Mens hun i årene før hun fikk diagnosen hadde det "livlig på natta i
hodet sitt", har medisinering gitt
henne bedre netter. Nå føler hun at
hun kan styre det som skjer i drømmene mot det morsomme og komiske. Det er ikke så skummelt lenger.
Margaret ser heller at de bisarre
utslagene av narkolepsi kan brukes
kreativt. Hun er sikker på at flere
verdenskjente kunstnere har gjort
nettopp det. Som Salvador Dali.
Kanskje han fikk sin inspirasjon fra
ville, nattlige drømmer?

Drømmer ga forvarsel

Med favnen full av han som forestiller ektemannen Stein, i bergverksdrakt. Med
spesiallaget kniv i beltet, og Holmenkollski. Dukkeutgaven av seg selv i stolen.
å komme ut i hagen.
– Jeg fryder meg over å stå i kjøkkenvinduet og se på stamgjestene
våre, rådyr og grevling, og følge med
på et livlig fugleliv. Og tenke på da
jeg var med i hagelaget. Jeg var til og
med godkjent som veileder i landbruket når det gjaldt økologisk dyrking
av urter. Hva byr du meg?
Om hun koser seg hjemme har hun
gjennom årene vært mye hjemmefra
også, som en driftig dame i styre og
stell. Som foredragsholder, kursleder – og representant for søvnsykdommen hun til slutt fikk et navn på.
– Vi vet ikke helt hvor mange som
har narkolepsi i dette landet. 500-600
har fått diagnosen. I forhold til folketallet kan det være 1200-1500. Det
tar lang tid å utrede tilstanden, og
finne den endelige diagnosen.
Dessverre er det også kommet til
mange nye etter svineinfluensavaksinen for noen år tilbake, og kapasitet
på søvnlaboratoriene er for liten til å
stadfeste nye tilfeller. Men jeg har
inntrykk av at de som jobber der er
årvåkne og flinke til vurdere tilstanden, mener hun.

Hallusinasjoner

Noe av det som virkelig plaget
Margaret var at narkolepsi ga hallusi-

nasjoner. Hun holdt lenge igjen med
å fortelle fastlegen om denne galskapen, som hun kaller det.
– Kan du beskrive det?
– Jeg vet nesten ikke...men i det jeg
var i ferd med å sovne visste jeg ikke
alltid om jeg var våken eller sov.
Folk med narkolepsi går nemlig rett i
REM-søvn, drømmesøvn, med en
kropp som ikke er avslappet og forberedt på den brå overgangen.
Hjernen er heller ikke slått av, slik
den burde være, og det roter seg
voldsomt lett til.
For å illustrere dette trekker Margaret
frem den fryktelige storbrannen i
Lærdal:
– Da ville jeg kunne drømt om
branntragedien, og sett meg selv midt
i infernoet. Altså en uhyggelig blanding av det virkelige og uvirkelige.
Verre enn et mareritt! slår hun fast,
og tar med at hun stadig er nøye med
ikke å se noe på TV som kan skake
henne opp før hun legger seg.
– Skrekkfilmer er ikke noe for meg!
Jeg sier også til ungdom med narkolepsi: hold dere unna rollespill og
ikke pepre dere med inntrykk før
dere skal sove. Gå rolig inn i natta!
lyder hennes råd.
Margaret forstår godt at folk med
narkolepsi har lakenskrekk, at de

Før, da hun var ung og slet med disse
hallusinasjonene, trodde hun alle
hadde samme crazy opplevelser
under søvn. At alle kavet om natta.
Om dagen, derimot, var alt bokstavelig talt mere avslappet. For hun duppet ofte av, slik faren alltid hadde
gjorde. Han hadde et standarduttrykk
fra sin tid i militæret:
– En soldat plikter å ta sin søvn når
det er påkrevet, selv om han er på
vakt i skilderhuset.
Alt dette fikk Margaret til å tro at
småsoving og masedrømmer var helt
vanlig. Hun visste jo ikke av noe
annet. Margaret har også, flere ganger, opplevd at noe hun drømte, som
dødsfall i familien, virkelig skjedde.
Drømmen ble et forvarsel! En kunne
føle seg synsk av mindre...
I andre tilfeller visste hun ikke hvordan hun skulle tyde drømmene.
Sanne? Usanne? Hvis drømmen
gjaldt personer hun kjente godt ringte
hun gjerne til dem for å forsikre seg
om at de hadde det bra.
I dag er ikke Margaret så opptatt av å
fortape seg i alt dette rare lenger.
Hun velger heller å se en sammenheng.
Noe som henger i hop for henne er
søvnproblemer - og offentlig kommunikasjon. Problematisk! Å ta tog,
for eksempel, betyr at hun kan sovne,
og ikke kommer av på rett stasjon.
Mannen hennes nekter henne å ta
langdistansetog, da kan det ende riktig ille. Toget fra Kongsberg via
Mjøndalen til Oslo er praktisk å ta.
Med mindre hun sovner og ender på
SOMNUS NR 1 - 2014
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Margaret kikker ofte ut av kjøkkenvinduet, selv når hun heller burde tatt seg en hvil. For hun elsker å se på dyr og
fugler i hagen, i en naturfilm som går og går...
Eidsvoll. Det har hendt.
– Kan du ikke sette på vekking på
mobilen?
– Om bord i et tog? Hvor det piper
og ringer i alle telefoner rundt forbi?
Nei, holder ikke for meg!

Kreativt med narkolepsi

Den kreative siden av narkolepsien
bruker Margaret til noe hun er flink
til: å skape med hendene. Hun har
funnet ut hvor viktig det er å fokusere på det hun kan klare, og er god
på. Hun syr, og har en flott samling
av teddybjørner hun møysommelig
har satt sammen og gitt liv.
–Jeg vet aldri om det blir gutte- eller
pikebamser...det ser jeg først når
snute og øyne er på plass.
Noe annet hun lager er mann-ogkone-par. Hun har et par i spisestua:
det er liksom henne og Stein. Hun,
som den hun er, en godslig kone.
Med søljen hun fikk til konfirmasjon
på seg. Og han i bergverksdrakt, som
representerer yrket hans som metallurg i SMC-konsernet, en offshorebedrift, på Kongsberg. Den dagen
Somnus kom på besøk var Stein på
reise i Brasil, som en av "the grandfathers" i sin bransje. Han er med på
å veilede unge etterfølgere før han
går av.
Parene er nøyaktig og fint laget, virkelig pent arbeid. Margaret har både
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solgt og gitt bort det hun skaper, og
er glad hun har en så hyggelig hobby.
Men noe hun ikke er like happy for
kan samles i ordet rydde. Familien
har arvet et par bo de senere år, og
har ganske mye stående, for å si det
mildt, som skal ordnes og få en plass.
En del står også på kontoret hennes, i
enden av tilbygget.
Margaret stønner litt over tingenes
tilstand, men er innstilt på å gå i gang
med den store ryddeoperasjonen.
Sånn litt av gangen, om en stund,
etter hvert...

Operert med diadem på!

Om mye ryddearbeid roper på henne
har hun evnen til å skru av, ta det
med ro, og å se på skjebnen sin med
et skråblikk. Som når hun trenger en
operasjon. Da møter "dronning
Margaret" opp, med diadem!
– Min gimmick er å stille med hodepryd og store briller, så de skal huske
at de må ta særlige hensyn til en med
narkolepsi som skal ha narkose.
– Åja?
– Men første gang var det ganske styrete, for rekvisittene var jo ikke sterile.
Men det gikk, smiler hun lurt. Og er
klar på at man kommer lengst med å
bruke humor. Hun har hatt mye moro
med å ha et "diadem til medisinsk
bruk" når hun legger seg under kniven.
Det bor fast i en diademboks.

– Alle har vi skatter, vet du!

Trenger et spark bak

Hverdagslivet ellers er til tider så fylt
av plager at noe gøyalt må hun unne
seg!
Hun er også klar på at total ærlighet
er viktig når det gjelder sykdommen
hennes. Om hun trenger et spark bak
for å komme i gang, eller oppfører
seg urimelig, får familien lov å si:
– Ta deg sammen! Eller: - Nei, nå
går du og legger deg! Kom tilbake
når du er blitt folk igjen!
– Det er flott at mine nærmeste er
ærlige. Det er jo vanskelig å se seg
sjøl, mange ganger, og jeg klarer ikke
alltid å finne ut når jeg blir umulig.
Men for folk som ikke kjenner meg,
og ikke vet at det er en grunn til min
oppførsel, må jeg ofte forklare hva
narkolepsi er. En kronisk søvnsykdom som gir seg en del spesielle
utslag. Da skjønner folk lettere hva
dette dreier seg om.
Vennene hennes vet godt hvordan
hun har det. Og vennekretsen har hun
stort sett funnet utenfor søvnmiljøet.
Det gir henne mye å omgås venner
hun ikke alltid behøver å diskutere
søvnproblemer med.

"Reisende i narkolepsi"

Gjennom livet har Margaret absolutt
måttet forholde seg til at livet hennes
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- Jeg er gær'n etter smykker - og sko! Har nesten like mange par sko som Imelda Marcos på Filippinene. Men jeg
har betalt alle parene sjæl!
har dreid seg om å innrette seg etter
helsa. Hun har måttet si nei til mye
hun var glad i. Som å slutte som
speiderleder. Si takk for seg i yrkeslivet, ta farvel med politikken. Det har
vært tunge tak å måtte avslutte noe,
for så å leve på en helt annen måte.
Mange sjokk underveis, det er hun
krystallklar på.
Margaret har også slitt med
søvnapné, men etter at mandlene ble
tatt behøver hun ikke bruke CPAP
lenger. Det skal hun ha, Margaret har
vært flink til å bruke narkolepsien for
det den har vært verdt. Masse tid har
gått med til å være talsmann for tilstanden. Men fra nærmest å ha vært
"reisende i narkolepsi", har hun nå
kokt engasjementet sitt ned til å være
nestleder i styret for Sunnaas sykehus
("kjempeinteressant arbeid"), være
likemann for sykdommen sin (Stein
er det samme, som ektefelle), og hun
er brukerrepresentant både for NK
(Norsk kompetansesenter for
AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi) og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer – SOVno i
Bergen. Pluss at hun sitter i en råd-

‘’

givningsgruppe på medisinsk fakultet, Høyskolen i Buskerud og
Vestfold.
Margaret orker simpelthen ikke så
mye som før. Hun er nødt til å
begrense seg for at dagene skal
kunne gå sånn noenlunde greit.

Semskede møbler
og hybelkaniner

– Som kone og mor har det vært viktig, underveis, å legge lista der det
var best for familien og meg. Om det
betyr semskede møbler – et støvlag
over alt – så la gå med det! Jeg tørker
støv når jeg orker. Og vil hybelkaninene ut kan jeg alltids åpne døra for
dem, ha ha...De siste årene har jeg
også måttet ta sovemedisin, fortsetter
hun.
– Sprøtt, hva? Jeg, som ellers sover i
hytt og pine. Men nattesøvnen blir
rett og slett ikke god nok uten en
pille.
Om dagen lever hun et regelmessig,
firkantet liv med mange faste rammer, og hyppige pauser. I seng til
samme tid, å stå opp til fast tid.
– Som voksen har jeg valgt å gjøre

det jeg har lyst til, og aldri hatt tid til.
Jeg vil leve, nyte livet - gjøre det
beste ut av situasjonen!
– Som hva?
- Jeg liker teater og kino, men jeg er
også som papegøyen: når teppet tres
over buret, er det lett for meg å
sovne. Kanskje bare i fem minutter,
da er batteriet ladet igjen. Både jeg
og dem rundt meg må ta mye hensyn,
summerer Margaret opp, og bemerker at det var underlig for henne å se
igjen opptaket da hun var gjest i God
Morgen Norge på TV2 den 3. desember i fjor. Der snakket hun om insomni, søvnløshet. Hun syntes hele
ansiktsuttrykket sitt var endret. Var
nesten så hun ikke kjente seg selv
igjen.
– Nei, jeg er ikke den gode, gamle
for tiden...jeg håper inderlig utredningen i Stavanger i vår vil bety en
bedring, er hennes ønske for 2014,
før hun summerer opp:
– Man må ha en raus og svær diversekonto for å leve med narkolepsi,
sier Margaret Sandøy Ramberg til
Somnus.

Både jeg og dem rundt meg må
ta mye hensyn. Margaret Sandøy Ramberg.
SOMNUS NR 1 - 2014
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et største hinderet for å leve godt med søvnapné,
er å finne en lege som faktisk hører på deg og
prøver å finne ut hva som feiler deg. – Legene bør
bli flinkere til å spørre, mener Beate Pellerud.

Legene tar ikke
søvnpasienter på alvor

(Foto: Privat)

Georg Mathisen
tekst

Arne ventet 29 år før han fikk en
CPAP som passet. Sigmund føler at
han ikke blir hørt på sykehuset. Beate
fikk ikke vite hva som gjorde henne
sliten og uopplagt før hun ble 51 år.
Ken-Arild fikk beskjed om at han
måtte vente et halvt år bare på å bli
undersøkt, selv om han allerede
hadde gått sykmeldt i fire måneder.

Legene spør ikke

De er bare fire av de mange som har
delt historiene sine på sosiale medier
de siste månedene. Felles for mange:
De går i mange år uten å ane hva
som feiler dem. Legene lar være å
stille de helt enkle spørsmålene og å
henvise dem til den enkle undersøkelsen som kan gi svar, gi dem det
aktive livet tilbake og hjelpe sykmeldte ut i jobb.
– For min del vet jeg ikke riktig når
det startet, men jeg kjente for sikkert
20 år siden at jeg begynte å sove mye
mindre og var mer og mer sliten, forteller Beate Pellerud.
Søvnapné var ikke i tankene hennes
på den tiden. Mange av dem som har
søvnapné, kommer seg til legen fordi
de har en ektefelle eller samboer som
sier fra om snorking og pustestopp,
men det hadde ikke Beate Pellerud.
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– Han sovnet på sekundet, og han
sov så dypt at han ikke hørte noe.
Ikke snorket jeg så mye heller. Det
var kanskje litt dumt, smiler hun i
ettertid.

Konstant sliten

Beate Pellerud arbeidet på apotek, og
var sliten.
– Det er jo ikke akkurat noe gamlehjem. Jeg tenkte at det måtte være
jobben som sugde kreftene ut av
meg, men lurte på hvorfor jeg var
konstant sliten. Så tenkte jeg på alle
andre ting – om det var noe psykisk,
eller andre sykdommer, forteller hun.
Redningen kom tilfeldig, da hun var
på sykehuset hjemme på
Kongsvinger i fjor høst, i håp om å få
hjelp til å gå ned i vekt:
– Jeg har jo lagt på meg mer og mer
med årene, forteller hun – det henger
ofte sammen med søvnapné.
– Sykepleieren der begynte å stille de
rette spørsmålene, blant annet om
snorking og om jeg sov dårlig. Det
satte henne på sporet, og da satte hun
meg opp på time så jeg kunne ligge
over og få sjekket om jeg hadde pustestopp.
Det viste seg at hun hadde drøye 25
pustestopp i timen. Nå har hun fått
CPAP for å holde pusten igang
gjennom hele natten. Da hun først
møtte en sykepleier som stilte de riktige spørsmålene, gikk alt raskt.

Stilte ikke spørsmål

– Jeg har vært hos diverse leger. En
av dem fant ut at jeg antageligvis
skulle ha vært behandlet for stoffskiftet for mange år siden, så det kan
være litt komplekse årsaker til at jeg
har vært trøtt og sliten, sier Pellerud.
Men jevnt over føler hun at hun ikke
ble tatt på alvor av legene.
– Jeg synes mange flere leger bør bli
flinkere til å spørre og undersøke litt
mer. Det er så mange som lider av
søvnapné. Da må de ha litt mer interesse for pasienten. Det er bare tilfeldig at sykepleieren virkelig fattet
interesse og gjorde det hun gjorde,
konstaterer hun.
Nå er Beate Pellerud mer opplagt,
selv om formen fremdeles varierer.
Søvnapné ligger nok til familien,
mener hun – søsteren har det også,
og moren snorket «som et helt sagbruk», som hun sier. Men nå skal hun
på sykehuset igjen og sjekke om hun
også trenger en operasjon.

Forklaringsproblem

– Jeg har fått god hjelp etter at jeg
først kom på sykehuset og ble videresendt. Men det gikk på psyken tilslutt. Det siste året før jeg fikk CPAP,
var jeg så utenfor om morgenen at en
dag brente jeg hele magen min. Jeg
sto opp om morgenen og tenkte:
«Hvordan skal jeg klare å gå på
jobb?». Så brygget jeg meg sterk te,

Legene spør ikke de
enkle spørsmålene som
skal til for å stille søvnapné-diagnosen.
(Illustrasjonsfoto:
Shutterstock)
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37

▼

somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:38 Side 37

somnus_01_2014_somnus beta 01.02.14 17:38 Side 38

▼

måneder å endelig få svaret, et entydig svar som gjør at jeg får konkret
hjelp nesten med én gang. Det hadde
vært mye verre om de ikke var sikre,
skriver Ken-Arild Kristiansen.

Rask hjelp

De fleste opplever store forbedringer når de først får en CPAP. Men å komme dit, tar i verste fall flere tiår.

og dermed var jeg så ukonsentrert at
jeg mistet hele kjelen med kokende
vann over magen, sier hun.
– Når du går uten en diagnose og er
så trøtt på jobben, så har du et forklaringsproblem. Jeg hadde en ganske tøff selgerjobb. Hva skal du si til
arbeidsgiver når du kommer der
dødstrøtt? Veldig mye falt på plass
da diagnosen kom, sier Beate
Pellerud.

Sykmeldt på venteliste

Trøtte sjåfører er livsfarlige i trafikken. Ken-Arild Kristiansen kunne ha
vært en av de aller farligste. Han kjører buss i Sarpsborg. Nå blogger han
om livet med CPAP.
– Jeg ble sykmeldt 25. april i fjor.
Årsaken er at jeg er så trøtt og sliten
og sliter med å holde meg våken på
jobb, og det er jo mildt sagt kritisk
for en bussjåfør, konstaterer han.
Da Kristiansen først ble sykmeldt,
var det ikke fastlegen som var det
største problemet, men ventetiden.
Legen henviste ham til utredning.
Men:
– Første svar fra sykehuset var at jeg
ikke var prioritert og at jeg måtte
risikere å måtte vente i seks måneder
på en utredning, skriver Ken-Arild
Kristiansen.
Men han kom seg til øre-nese-hals-

‘’

spesialist på Volvat, og da begynte
ting å skje. Det tok ikke mange
ukene før han fikk søvnregistrering,
og det viste seg at han helt eller delvis sluttet å puste 36 ganger i timen.

Gode råd

Ettersom Kristiansen har skrevet om
sykmeldingen og diagnosen på bloggen sin og på Facebook, har han fått
en rekke tilbakemeldinger, også fra
bekjente som har søvnapné. De har
fortalt ham om god effekt av CPAP,
hjulpet ham med råd og forberedt
ham på at det ville ta tid å venne seg
til å sove med maske.
– Utfordringen var å finne ut hva
som var årsaken til at jeg sover så
dårlig og at jeg alltid er trøtt og sliten. Da er det utrolig godt etter fire

Tine Koene ventet også mange år på
hjelp. Men det var fordi hun ikke
ville klage og mase på helsevesenet –
da hun først kom til legen, gikk det
raskt:
– Etter at vi flyttet hit og har brukt
separate soverom i mange, mange år,
da tenkte jeg at jeg skulle snakke
med fastlegen min, forteller Koene,
som kommer fra Nederland, men bor
på Rjukan.
– Men én gang ble jeg sendt til
Skien, hvor jeg fikk en undersøkelse.
En uke senere fikk jeg beskjed om at
jeg hadde veldig sterke problemer.
Jeg ville ikke klage og mase, men en
sykepleier fortalte meg at jeg egentlig ikke sov i det hele tatt. Jeg hadde
rundt 70 pustestopp i timen som av
og til varte veldig lenge, sier hun.
Koene fastslår at CPAP-en hjalp veldig bra.
– Jeg skjønner at folk av og til har
problemer med masken på grunn av
kondens, luftlekkasje og lignende,
men også med slike problemer sover
jeg mye bedre enn jeg gjorde før, sier
Tine Koene, som også forteller om
god hjelp når hun har spørsmål og
problemer.

En av ti med rastløse bein

Rundt ti prosent av Norges befolkning lider av restless legs syndrome,
RLS – eller rastløse bein, melder TV2. Og legene mangler kunnskap
her, også:
– Legen min sa at det ikke var røykebein, men hun hadde aldri hørt om
rastløse bein, forteller Britt Berntsen. Hun er 62 år, men merket allerede
i ungdommen at det var vanskelig å holde beina i ro.
– Jeg satt og sparket i bilen når vi var på bilferie, men så vennet jeg
meg til å ha det slik, sier Berntsen til programmet «God morgen
Norge». Blant dem som sliter med de rastløse undersåttene, trenger
rundt en av fire behandling ut over bare informasjon og rådgivning.

Jeg hadde rundt 70 pustestopp i timen som
av og til varte veldig lenge. Tine Koene ventet på hjelp i mange år.
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Lite om
søvn på
timeplanen
Georg Mathisen
tekst

– Ikke spesialister på alt

Er det nok? Marit Hermansen, som
leder Norsk forening for allmennmedisin og sitter i sentralstyret i Den
norske legeforening, er enig i at
kunnskapen om søvn varierer blant
fastlegene:
– Allmennmedisinere er spesialister
på det generelle. Vi er gode på et
ganske bredt felt og kan litt om mye.

De blivende legene
har ikke mange
timer avsatt til å
lære om søvnsykdommer.
(Foto: Shutterstock)

Alle skal ikke
kunne alt om alt,
konstaterer Marit
Hermansen i
Norsk forening for
allmennmedisin.

Vi må være ganske gode på å
forholde oss til nye problemstillinger
hele tiden, plukke ut det som er viktig og henvise pasienten riktig. Sånn
sett vil nok mange med sykdommer
som ikke er så vanlige, oppleve at de
kan mer om sykdommen enn fastlegen, sier hun.
– Det er sikkert riktig. Vi vil aldri bli
spesialister på alt. Men vi skal klare å
koordinere. Når vi får pasienter med
spesielle lidelser som krever oppfølging, lærer vi mye der og da. Derfor
vil kunnskapen variere avhengig av
hva slags pasienter man har og om
man har vært mye borti søvnsykdom-

mer, sier Hermansen. Legenes egen
løsning for å bli flinkere, er å kreve
at alle fastleger skal være spesialister
i allmenmedisin: – Det er en sikring
av at man er i kontinuerlig opplæring.
Opplæringen vil aldri vært slik at man
kan alt om alt. Men noen av de store
sykdomsgruppene skal vi kunne
ganske mye om, og så må du forholde
seg til problemstillinger og bruke konsultasjonsteknikk og samtaleteknikk
for å finne ut av ting som du ikke vet
hva er, sier Marit Hermansen.
I tillegg til spesialist-kravet mener hun
det er å drive systematisk kvalitetsarbeid på legekontoret.
SOMNUS NR 1 - 2014
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Fem timer og et kvarter. Det er alt
som står om søvn på legestudentenes
timeplan. – Vi kan litt om mye, og
det vi skal kunne, er å plukke ut det
som er viktig og henvise dit vi skal,
sier leder Marit Hermansen i Norsk
forening for allmennmedisin.
På Universitetet i Oslo møter studentene søvnsykdommer på timeplanen
tre ganger. Det er de tre gangene i
nevrologi-undervisningen i sjuende
semester at søvnapné er tema for
klinikk – det vil si at studentene
møter en pasient eller får en fiktiv
case, etter å ha blitt forberedt om
emnet på forelesning. Narkolepsi har
vært tema på eksamen på dette
semesteret. Semesteret etter kan studentene også komme innom søvnforstyrrelser som følge av angst og
depresjon – når temaet er psykiatri.
Slik er det også på medisinstudiet i
Tromsø: – I psykatrikurset er søvn to
timer. Men vi vil legge større vekt på
alminnelige problemer i ny
studieplan, så det vil nok bli mer,
varsler professor Tore Sørlie, som
leder forskningsgruppe psykiatri ved
Universitetet i Tromsø.

▼
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Helseministeren Vil utdanne
vil ikke svare
om søvn
Hvordan skal pasienter
med søvnsykdommer få
den behandlingen de har
krav på? Helseminister
Bent Høie har ikke noe
svar.
Somnus har forsøkt å stille
helseministeren spørsmål
både om fastlegene som
ikke kan nok om søvnsykdommer, og om de årelange ventelistene for å bli
undersøkt.
Kommunikasjonsavdeling
en i Helse- og omsorgsdepartementet melder tilbake
at kalenderen til helseministeren er for full til at
han kan gi noe svar. Et
spørsmål om han i det
minste kan sende et kort
svar i eposten dersom han
får lenger tid, hjelper heller ikke. Her er spørsmålene som Bent Høie ikke
vil ta seg tid til å svare på:
■ Hva vil regjeringen
gjøre for å bedre tilbudet
til pasienter med søvnapné?

Hverken helseminister
Bent Høie eller de andre
politikerne i ledelsen i
Helsedepartementet vil ta
seg tid til å svare på spørsmål om søvnsykdommer.
(Foto: Bjørn Stuedal)
■ Er det akseptabelt at
ventetiden på sykehusene
er så lang? Hva kan gjøres
for å redusere den?
■ Bør noe gjøres for å
sikre at fastlegene er mer
oppmerksomme på søvnapné og blir mer bevisste
på å henvise pasienter
videre til søvnutredning?
I tilfelle hva?

Søvn bør sterkere inn i
utdannelsen av helsepersonell, mener Mari Hysing.
Hun er forsker ved
Regionalt kunnskapssenter
for barn og unge (RKBU)
i Bergen.
Hysing peker på at søvnvansker og ADHD ofte
opptrer samtidig og kan
forsterke hverandre.
Søvnutredning og søvnbehandling bør være en integrert del av psykisk helsevern hos barn, sier hun.
Mari Hysing har skrevet
en artikkel i tidsskriftet
Evidence-Based Mental
Health, og tar til orde for
at adferdsbaserte og
psykologisk baserte
behandlinger bør være førstevalget når barn og unge
med psykiske vansker skal
behandles.
– Per i dag har søvn liten
plass i grunnutdanningene
av helsepersonell.

Søvn har liten plass i
grunnutdanningene av
helsepersonell, konstaterer RKBU-forsker Mari
Hysing.
(Foto: Kim E. Andreassen,
Universitetet i Bergen)
Forskning har vist at søvndiagnoser er lite benyttet i
psykisk helsevern for
voksne i Norge. Et lignende bilde er sannsynlig
også i psykisk helsevern
for barn og unge, ifølge
RKBU.

Matosen hos Mathisen
MARRAKECH: Noen ganger
må CPAP-en vaskes.
Sannsynligvis mye oftere enn
jeg faktisk g jør det. Jeg har
ikke dårlig samvittighet for så
mye, men her er et område
hvor jeg ikke er et øyeblikk i
tvil om at jeg kan bli flinkere.
Når man er ute på reise storparten av året, byr det på
visse logistiske utfordringer å
ta storvask i fuktekammeret.
Vask og skyll går greit hvorsomhelst med varmt vann, og
de fleste overnattingssteder
som enten har respekt for seg
selv, ligger i Storbritannia
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eller begge deler, har g jerne
en vannkoker stående.
Men det må jo hardere lut til
med jevne mellomrom. Eddik
for å løse opp belegg før det
begynner å gå av seg selv,
skrubbing med en dertil
egnet børste (fortrinnsvis
ikke den samme som jeg bruker til grillen), og for riktig å
bedre på samvittigheten lar
jeg den få en time på kok,
også. Selv på Toten har vi jo
kommet så langt at vi koker
mer enn bare fermenterte
væsker. Erfaringen har lært
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Oftere borte
fra skolen

Flere lider av insomni

Stadig flere nordmenn sliter med søvnløshet. I løpet av ti år har andelen voksne over 18 år som oppfyller kriteriene
for insomni, økt fra 12 til 16 prosent,
viser en undersøkelse som Universitetet
i Bergen har gjort.
Det vil si at 160 000 flere er rammet.
Hvis søvnvanskene skal defineres
som insomni, må du bruke mer enn
30 minutter på innsovningen, være
våken 30 minutter i løpet av natten
minst tre ganger i uken, og oppleve
svekket funksjonering på dagtid,
forteller Dagens Medisin.
Tallene viser at personer med innsovningsvansker økte fra 13 til 15 prosent
mellom to undersøkelser gjort henholdsvis i 1999-2000 og ti år senere.
Andelen som var misfornøyd med søvnen, var nesten doblet, fra 8 til 14 prosent. 19 prosent (mot 15 i den første
undersøkelsen) oppgir at de fhar svekket dagtidsfunksjonering på grunn av
dårlig søvn. Og bruken av sovemedisin
økte kraftig, fra 7 til 11 prosent.
– Insomni er en utbredt lidelse i
utgangspunktet, og når den øker i
befolkningen, gir det grunn til bekymring. Vi vet at insomni gir langtidskon-

meg at når storreng jøringen er ferdig, så
bør fuktekammeret få ligge til lufttørking, fremdeles demontert ned til minste
plastdings. Håndkletørking er ikke noe
godt alternativ, i hvert fall ikke på modellen min (jeg heller til faktisk til at en sentral gate i Bergen er oppkalt nettopp
etter denne CPAP-fukteren – da tenker
jeg selvsagt på Krinkelkroken). Det problemet jeg slett ikke hadde tenkt på, var
sammenhengen mellom hvor jeg har
tørkestativet for oppvask (på kjøkkenet)
og hva jeg ellers g jør på dette rommet.
Derfor sto jeg opp her om dagen, lystig og
glad som man bare kan være etter en av
de sjeldne nettene der man ikke trenger
å stå opp før en viss mann har fått vondlukt i tøflene, og gikk igang med storreng jøringen. Lufttørking er jo ikke g jort
på minuttet, så det er alltid greit å
komme igang tidlig. Da dagens vaskeplik-

Ståle Pallesen er bekymret over
økningen i insomni.
(Foto: Universitetet i Bergen)

Hver 30. ungdom mellom
16 og 18 år – 3,3 prosent – lider av forsinket
søvnfasesyndrom. Det
viser en undersøkelse
som forskere ved
Folkehelseinstituttet, Uni
Helse, Universitetet i
Bergen og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer har gjort
blant over 10 000 ungdommer i Hordaland.

sekvenser og kan predikere uføretrygd,
sykemeldinger, angst og depresjon, sier
Ståle Pallesen, professor ved
Universitetet i Bergen og seniorforsker
ved Nasjonal kompetansetjeneste for
søvnsykdommer, til Dagens Medisin.
Han råder til å ha jevne, gode søvnvaner, nedroingstid før man legger seg og
til å skjerme seg fra elektroniske medier
på sengekanten.

ter vel var unnag jort, var det tid for en
solid brunsj. Siden jeg for en gangs skyld
våknet opp i min egen seng, like ved mitt
eget kjøkken, og sent, så fikk egget følge
av noen strimler av verdens aller syndigste mat, om vi skal tro interwebben:
Bacon. Jeg koste meg med det røykte
flesket – så til de grader at da det var
klart for måltidsdøgnets høydepunkt, så
ble det sannelig noen skiver rundt middagsfisken, også.
Etter en særs vellykket dag både hva
soving, mat og andre aktiviteter angikk,
var det tid for å pusse tennene, montere
CPAP-en og legge seg. Det var da jeg registrerte en av alle de andre egenskapene
som disse syndige kjøttstykkene besitter.
Den stekeosende genseren var allerede
på plass i vaskemaskinen – men hvem
kunne vel innbille seg at hele fuktekammeret, masken og slangen også var beri-

Jenter rammes langt
oftere enn gutter, og
flertallet av dem som
rammes, lider også av
insomni.
Ungdom med forsinket
søvnfasesyndrom er nesten dobbelt så ofte borte
fra skolen som gjennomsnittet.

ket med en liflig duft av gammelstekt,
røykt gris?
Jeg var takknemlig da (de forøvrig
usannsynlig trege) grensekontrollørene i
Marokko slapp meg inn i landet dagen
etter til tross for at deler av bagasjen min
bar umiskjennelig preg av å ha vært i
kontakt med et dyr som de fleste der i
landet holder seg langt unna.
Jeg har tatt mine forholdsregler. I skrivende stund er jeg på vei hjem. Og hvis
den derre CPAP-en fremdeles lukter stekeos når jeg legger meg i kveld, så har jeg
kjøpt med meg en diger pose spisskummen og er klar til å iverksette marokkansk aromaterapi.

Reisefanten: Georg Mathisen
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K

jenner du rettighetene dine når
det g jelder forsikring og arvelig
sykdomsrisiko?

SYKDOMSGENER
og forsikring

Av Grethe Foss og Andreas
Tjernshaugen,
Bioteknologinemnda

Bioteknologiloven skal beskytte folk
mot diskriminering på grunn av arveanlegg. Det gjelder blant annet ved
inngåelse av forsikringsavtaler. Men i
praksis er det ikke alltid lett å holde
opplysninger om arvelig sykdomsrisiko skjult.
Bioteknologinemnda har fått henvendelser fra privatpersoner som skal
tegne helseforsikring og er usikre på
hvor mye informasjon de skal gi til
forsikringsselskapet om arvelige sykdommer i familien og om egen risiko
for arvelig sykdom. En del av usikkerheten ser ut til å skyldes utformingen av forsikringsselskapenes
skjemaer. Vi opplever dessuten at
langt fra alle leger eller pasientforeninger er klar over rekkevidden
av den beskyttelsen genetiske opplysninger er gitt i bioteknologiloven.
Bioteknologinemnda har derfor bedt
Helse- og omsorgsdepartementet,
bransjeorganisasjonen Finans Norge,
Legeforeningen og Forbrukerrådet
gjennomgå rutinene for innhenting
og utlevering av genetiske opplysninger ved tegning av helseforsikring. Både Rådet for legeetikk og
Bioteknologinemnda har også tidli-

‘’
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gere etterlyst tydeligere retningslinjer
for hvordan bioteknologiloven skal
etterleves i forbindelse med forsikringsavtaler.
Mens vi venter på en slik avklaring
er det ekstra viktig at forsikringskunder som har en arvelig sykdom i
familien, selv er oppmerksomme på
sine rettigheter.

Har ikke lov til å spørre

Bioteknologiloven slår fast som
hovedregel at ingen utenfor helsetjenesten har lov til å be om, motta,
besitte, eller bruke opplysninger om
risiko for arvelig sykdom fra gentester eller fra systematisk kartlegging
av arvelig sykdom i familien.

Bioteknologinemnda

■ Bioteknologinemnda er et
frittstående, rådgivende organ
som er oppnevnt av
Regjeringen.
■ Bioteknologinemnda gir råd til
norske myndigheter om bruk
av moderne bioteknologi.
■ Bioteknologinemnda skal
bidra med informasjon til
publikum og forvaltningen, og
fremme debatt omkring de
etiske og samfunnsmessige
konsekvensene ved bruk av
moderne bioteknologi.

Forsikringsselskapene er omfattet av
forbudet, og skal altså ikke ha noen
informasjon om din genetiske risiko.
Dette gjelder risiko for å få en sykdom i framtiden.
Forsikringsselskapene kan bruke
opplysninger om diagnosen til en syk
person som søker forsikring – også
hvis diagnosen er stilt ved hjelp av
en gentest. Men de har ikke lov til å
spørre om det er utført en gentest
eller familiekartlegging. I noen tilfeller kan det være vanskelig å trekke
grensen mellom diagnose på den ene
siden, og på den andre siden det som
i bioteknologiloven kalles prediktive
og presymptomatiske genetiske
undersøkelser, altså undersøkelser av
framtidig sykdomsrisiko.
Helsedirektoratet har for eksempel
uttalt at gentesting for arvelig brystkreft skal ansees som en prediktiv
genetisk undersøkelse selv om pasienten allerede har fått påvist
brystkreft. Mutasjoner i genene
BRCA1 og BRCA2 som gir risiko
for brystkreft, gir nemlig også risiko
for eggstokkreft. Helsedirektoratet
legger vekt på at det bare er noen
få prosent av brystkreftpasientene
som har mutasjon i BRCA-genene,
og at det derfor er først ved gentest
eller familiekartlegging man får
avdekket eventuell genetisk risiko for
framtidig eggstokkreft.

Forsikringsselskapene skal ikke ha
informasjon om din genetiske risiko.
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Opplysninger om sykdom i familien
I praksis kan det være vanskelig for
pasienter og leger å vite hvilken
informasjon man skal oppgi til forsikringsselskapet, og hva man skal
holde tilbake. I skjema for legeerklæring til forsikringsselskap blir
legen bedt om å oppgi om forsikringssøkeren har opplyst om arvelige sykdommer i familien, eventuelt
hvilke.
Samtidig sier bioteknologiloven at
forsikringsselskap ikke har lov å
spørre om opplysninger som er
fremkommet ved systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en
familie. Formuleringen «systematisk kartlegging av arvelig sykdom i
familien» kan innebære en gråsone.
I noen tilfeller skal det lite informasjon til før det kan lages en risikoprofil basert på arvelig sykdom i
familien. Dersom en av foreldrene
for eksempel har hatt Huntingtons
sykdom, er denne opplysningen i
seg selv informasjon om 50 prosent
risiko for Huntingtons sykdom hos
den som skal tegne forsikring.
Opplysningen om untingtons sykdom hos en av foreldrene skal derfor ikke utleveres av behandlende
lege til forsikringsselskapet.

Når det gjelder kreft, har Helse- og
omsorgsdepartementet tolket bioteknologiloven slik at de som skal
tegne forsikring kan opplyse om
kreft hos familiemedlemmer, men
ikke oppgi hvilken type kreft, som
for eksempel brystkreft.
Bioteknologinemnda
ønsker at det legges enda større
vekt på å sikre at forsikringsselskapene etterlever bioteknologilovens
forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helsetjenesten.
Nemnda foreslår derfor at bioteknologiloven bør tolkes slik at det ikke
er tillatt å spørre om familiemedlemmer har hatt sykdommer som
kan være arvelige betinget, som for
eksempel kreft.

Medisinbruk
kan gi informasjon

Et annet vanskelig punkt i forsikringsselskapenes skjemaer er spørsmål om hvilke medisiner man bru-

ker. Medikamenter som tas forebyggende kan nemlig gi indirekte informasjon om genetisk risiko. Et
eksempel kan være friske personer
som tar betablokkere (hjertemedisin) på grunn av genetisk risiko for
brå død av hjertestans.
Ettersom pasienten ikke har noen
diagnose som kan forklare medikamentbruken, kan det være mulig å
slutte seg til at vedkommende har
tatt en gentest og fått påvist genetisk risiko for en arvelig sykdom.
Selv om forsikringsselskapene ikke
skal bruke slike opplysninger i sin
risikovurdering, kan det være fare
for at det likevel skjer.
Inntil helsemyndighetene gir retningslinjer for hvilke opplysninger
som skal gis forsikringsselskapene
om forebyggende medikamentbruk,
må pasienter og deres leger selv
vurdere hva som er riktig å opplyse
i forsikringssøknaden.

Legen skal være varsom

En lege som avgir erklæring om din
helse til forsikringsselskapet har
plikt til å være varsom. Legen skal
ikke oppgi noe som kommer inn
under bioteknologilovens forbud
mot bruk av genetiske opplysninger
utenfor helsetjenesten.

Det er faktisk forbudt for legen å
opplyse forsikringsselskapet om
resultatet av prediktive genetiske
undersøkelser selv om pasienten ber
om det.

Dessuten gjelder taushetsplikten for
helsepersonell. Når du samtykker til
at legen kan gi helseopplysninger i
forbindelse med en forsikringssøknad, skal opplysninger kun gis i det
omfang du selv har samtykket til.
Er legen i tvil bør pasienten konsulteres, fastslår Helsedirektoratet.

Kilder:
Bioteknologinemndas uttalelse
datert 16.05.2013
Brev fra Helsedirektoratet til Karin
Bruzelius, leder for
Finansklagenemnda Person,
datert 23.01.2013
Bioteknologiloven

Sover dårlig,
blir deprimerte

Unge med søvnvansker løper fem ganger høyere risiko for depresjon enn unge
som sover godt. Det viser en studie
som forskere ved universitetene i
Bergen og Berkeley har samarbeidet
om. Mer enn 10 000 ungdommer
mellom 16 og 18 år i Hordaland inngår
i analysene, forteller forskning.no. I
gruppen som sover mindre enn seks
timer er risikoen enda større: Her blir
åtte ganger flere rammet av depresjon.
Deprimerte bruker lenger tid på å
sovne, de er mer våkne om natten, og
de sover i gjennomsnitt én til halvannen time mindre hver natt enn de som
ikke har tegn på depresjon.

Sover mer,
hoster mindre

Tenåringer som sover mer, får sjeldnere
forkjølelser, influensa og omgangssyke,
skriver forskning.no. Det er Kathryn
Orzech ved søvnforskningslaboratoriet
på amerikanske Bradley Hospital som
har fulgt 56 tenåringer mellom 14 og
19 år gjennom et helt skolesemester.
Elevene hadde på seg et måleinstrument som registrerer søvn og våken tilstand, i tillegg til at de var inne til
ukentlige intervjuer. Det viste seg at de
som sov minst, var sjeldnere syke og
hadde mindre fravær. De som var syke,
hadde også sovet mindre enn vanlig de
seks nettene forut for at de ble syke.

Våkenatt mot
depresjon

En søvnløs natt hjelper mot depresjon.
Det høres ulogisk ut, all den tid søvnløse sliter mer nettopp med depresjon.
Men i praksis virker søvndeprivasjon –
det å holde pasienten våken i 35 timer
– selv om behandlingen er lite brukt i
Norge.
– Virkningen er kortvarig, men kan forlenges med søvnfaseforskyving, lysterapi eller medikasjon, skriver Toby Uche
Mbamalu ved Groruddalen DPS,
Akershus universitetssykehus, i
Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
– En natt med søvndeprivasjon kan gi
en dramatisk reduksjon i depressive
symptomer innen 24 timer, skriver
Mbamalu.
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AKSJON VÅKEN HVERDAG

Bli med på Søvnuken i mars
Over en halv million nordmenn lider av søvnsykdommer. Bare de færreste har
fått diagnose og hjelp.
Marit Aschehoug

tekst

Søvnsykdommer koster samfunnet
store summer hvert år. For den
enkelte betyr det dårlig livskvalitet,
dødelige følgesykdommer og store
problemer. Men søvnsykdommer har
lav status. Bevilgende myndigheter
ser ikke nytten i å tilføre nok midler
til å ta unna lange ventelister på
enkle søvnutredninger. Ca 500.000
mennesker lider av obstruktiv søvnapné. Med en CPAP til 7-8000 kroner er de nesten friske igjen. Det er
god samfunnsøkonomi.
For dem som er rammet av narkolepsi, er det viktig å spre opplysning om
sykdommen slik at fastleger, helsesøstre, lærere, pårørende og arbeidslivet skjønner utfordringene og legger til rette for et mest mulig normalt

liv. For de som fikk sykdommen
gjennom influensavaksinen, er
det viktig å signalisere til myndighetene at de skal ha skikkelige
erstatningsoppgjør. Det var myndighetene som gjennomførte
massevaksinering og som må ta
ansvaret for de som ble syke.

Synes ikke

Det finnes nesten 100 forskjellige
diagnoser i gruppen søvnsykdommer. Søvnforeningen vil
bidra til å spre opplysning om
dem. Våre diagnoser synes ikke
utenpå.
Vi har ikke plaster eller krykker, våre
diagnoser bærer vi på innsiden. Det
gjør hverdagen tung for mange.
Derfor vil Søvnforeningen aksjonere
ute på gater og streder.

Uke 12 er SØVN-uken i 2014.
Tirsdag 18. mars er det den internasjonale Narkolepsidagen og fredag
21. mars er det den internasjonale
Søvndagen. Styret i Foreningen for
Søvnsykdommer oppfordrer alle fylkeslag og kontaktpersoner og lage en
aktivitet med informasjon i eget nær-

miljø. Søvnforeningen sentralt har
lagt lista høyt og reservert plassen
foran Stortinget – Eidsvolls plass –
intet mindre. Bekreftelse er kommet
både fra Politiet og fra Stortinget om
at vi er hjertelig velkomne til å ha
stand og drive informasjonsvirksomhet foran Stortinget tirsdag 18. mars,
torsdag 20. mars og fredag 21. mars.
Nå jobbes det med detaljene i aksjonen. Styret vil ha en faglig debatt om
søvnsykdommer som folkehelseproblem og hva det koster samfunnet.
Det forsøker vi å få til på tirsdag.
Onsdag rykker vi inn i selve

Innkalling til årsmøte
Årsmøte på Soria Moria
fredag 21. mars
I henhold til § 7 i foreningens
vedtekter innkaller styret til ordinært årsmøte i Foreningen for
Søvnsykdommer
fredag 21. mars 2014 kl. 16.00 19.00 (Registrering fra kl. 15.00)
Sted: Soria Moria Hotell og konferansesenter, Voksenkollvn. 60, Oslo
Årsmøtet skal
behandle følgende (§ 7.5):
Konstituering:
1) Navneopprop,
44
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2) godkjenning av innkalling,
3) valg av møteleder
4) valg av to sekretærer som fører
protokoll,
5) valg av to delegater til å underskrive protokollen
6) valg av to personer til tellekorps,
7) Godkjenning av saksliste,
8) Styrets årsberetning
9) Handlingsplan for
inneværende år,
10) Revidert regnskap og balanse,
samt revisors beretning,
11) Forslag til budsjett for inneværende år,

12) Fastsetting av årskontingent
13) Andre saker: Saker under punkt
13 skal spesifiseres i årsmøtets
dagsorden. Saker som ønskes
behandlet i årsmøtet må være
styret i hende senest 6 uker før
årsmøtet, det vil si innen
fredag 7. februar.
14) Valg
Fylkeslagenes årsmøte skal velge
delegater og vararepresentanter
til foreningens årsmøte og navn
på delegater og vararepresentanter sendes til foreningens styre.
Der det ikke er fylkeslag og der et
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Her skal
Søvnforeningen
ha stand i uke 12 Søvnuken VÅKEN
HVERDAG.
Fylkeslag og
kontaktpersoner
oppfordres til å ha
informasjonsstand i eget nærmiljø den uken
hvis det er mulig.

Stortinget og satser på å få hjelp til å stille
statsråd Bent Høie et velvalgt spørsmål i
Stortingets spørretime. Da skal vi sitte på galleriet og lytte til svaret og debatten.
Tanken bak aksjonen VÅKEN HVERDAG er
å spre informasjon, og samtidig få flere medlemmer inn i foreningen. Hva kan vi tilby
medlemmene? Likemannsarbeide på flere
plattformer, et blad vi er stolte av, kurs, faglige møter, sosiale samlinger og erfaringsutveksling.
Søvnforeningen er ingen stor og ressursrik forening, men hvis alle bidrar med litt, så får vi
det til. Kanskje blir søvnuken VÅKEN
HVERDAG en årlig aksjon.

flertall av medlemmene ønsker det, skal foreningens
styre, arbeide for at 1 delegat + vararepresentant velges
blant fylkets medlemmer. (vedtektene § 7.c).
Antall delegater som skal velges på årsmøtet i Fylkeslagene:
Fylke:
Medlemstall Antall
pr. 31.12.2013 delegater
Akershus
167
5
Oslo
133
4
Rogaland
49
2
Trøndelag
38
2

Har du spørsmål, ta kontakt med:
Inger-Johanne Henriksen Serrano, 90939374
eller sovnforeningen@gmail.com

ReiseCPAP-en
Zzzzzzzzz
no
Jeg reiser mye og sleper
rkefrøken
med meg “vesken” med CPAP

og strømledning med en diger
tung kloms på, og slange og masker og filter og legeattest
som håndbagasje g jennom alle kontroller. Og skal jeg til
muntre steder der vannet ikke er til å stole på, så slenger
jeg et par liter sterilt vann fra apoteket i kofferten.
Jeg har to CPAP-maskiner, en ny og en gammel, og nå skal
jeg kjøpe meg en tredje. Men mest av alt ønsker jeg meg et
møte med Petter Smart, der han setter på seg tenkehatten med fugleunger i og finner opp en ny CPAP.
Den skal være så liten at den går i håndvesken min. Maskin
og fuktekammer skal være i ett. Den skal kunne stå høyt
over hodet mitt uten at den bruker hevertprinsippet og
heller vann i ansiktet mitt. Den skal kunne virke en hel
natt bare på vanlige AA-batterier. Den skal ikke ha ledninger til strøm. Den skal ha litt lenger slange, og en helstøpt
reisemaske som passer i et hulrom i den lille maskinen. Og
mange ekstra masker skal følge med. Den skal være støtsikker og elegant, og g jerne i forskjellige farger. Den skal
ha et lite display så jeg kan se om jeg har sovet godt. Og
den skal være billig. Og den skal kunne stilles inn med to
enkle tastetrykk, uten å måtte være datanerd.
Og innstillingene skal jeg få på sms fra de som har dem
når det måtte passe meg. Men da må jeg vel ønske meg at
helse-vesenet er digitalisert forbi pappomslag med navnet
mitt på.
Da kunne jeg reist verden rundt med håndvesken og en
pakke batterier, og sluppet å krabbe bak møkkete hotellsenger for å finne en stikkontakt til strømmen hvis jeg
husket å ta med et støpsel som passer i det landet. Og jeg
kunne slippe å engste meg for nysg jerrige stuepiker som
fikler med maskineriet på nattbordet mens de steller
hotellrommet. Og jeg kunne slippe å plage venner og
kjente der jeg skal låne g jesterom om at jeg må ha strøm
og skjøteledning og nattbord i passe høyde.
Det sies at vi er 500.000 mennesker i Norge med søvnapné.
Og vi reiser, vi reiser til Syden og på hytta, og i båten eller
ligger i telt eller på besøk hos svigermor, og overalt må vi
dra med oss CPAP-vesken.
Jeg vil ha reise-CPAP i lilla, hører du det Petter Smart!

Marit Aschehoug
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Julemøte i Oslo

4. desember var det julemøte for
Oslo fylkeslag på Thon Hotel
Slottsparken.
Lars-Ole Gjermundbo fra Modum
Bad holdt foredrag. Temaet var
«Hvordan ha det godt sammen i
familien og med meg selv, i tidsklemma. Betingelser for bedre
livskvalitet, bedre psykisk helse og
et bedre liv. Hvordan kan vi ta
grep?» Etterpå var det julebord
med deilig julemat. 30 medlemmer
deltok.

Foto: Susanna Mørch

Årsmøte referansegruppen i Sov.no

fra styret:

Bjørn Bjorvatn ønsket velkommen
til møtet, etterfulgt av en runde på:
”Hva har skjedd i året som har
gått? Det ble en del felles diskusjon i etterkant av runden. Det ble
blant annet diskutert at det er problematisk at sykehusleger ikke får
gå på kurs og NAV og NAVlegenes vurderinger i forhold til
søvnproblematikk. En skolering av
NAV hadde vært nødvendig, og
SOVno bør si ja til å holde kurs
hvis man blir spurt. Diagnosen
Kleine Levin overflyttes til NK.
I 2014 er det mulige endringer i
NK, leder Gerd Strand slutter.
Det er lange ventelister for barn
med narkolepsi.
SOVno vil i 2014 gi
støtte til referansegruppen og arbeidsgruppen for
deltakelse på den
22. europeiske
søvnkongress (ESRS)
i Tallin, 16.-20.september.
Hjemmesiden inneholder informasjon
om SOVno, ulike
spørreskjema som
kan brukes både til
forskning og utredning, aktivitet innen
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søvnfeltet i Norge og informasjon
om kurs og konferanser.
De fleste av tekstene om søvn og
søvnsykdommer ble oppdatert i
2013, og resten er under oppdatering.
Det er behov for en oppdatering av
listen over utredning og behandlingstilbud i Norge.
SOVno bruker denne listen som
ved svært mange henvendelser til
kompetansetjenesten, både fra
pasienter og helsepersonell.

Oslo fylkeslag

Årsmøtet i Oslo fylkeslag holdtes
11. februar på Aker sykehus. Styret
har i flere år prøvd å lage medlemsmøter som er av interesse for
alle våre medlemmer.
Det viser seg, dessverre, at det er
veldig få som kommer, uansett om
det er faglig eller sosialt.
Til og med på den flotte
Høsthelgen i september var det
ikke mer enn noen få som kom.
Derfor spør styret igjen:
Hva slags arrangement vil medlemmene at styret skal lage?
Styret fortsetter med informasjonsstands på strategiske steder i Oslo
for å informere publikum og dele
ut brosjyrer om søvnsykdommer.
Fylkeslaget trenger flere personer
som er villige til å være med i
styret.

Akershus fylkeslag

Akershus fylkeslag skal ha årsmøte
onsdag 26. februar kl. 18.00 på
FFO i Solheimveien 62B, 1473
Lørenskog. Det blir medlemsmøte
etter årsmøtet. Evalueringen etter
Høsthelg viste at medlemmene i
Akershus ønsker mer om kosthold.
Derfor har vi invitert Lisbeth
Solheim, Livsstils-coach fra Kløfta
Velvære Klinikk til å snakke om
dette. Det vil bli servert kaffe og
kaker. Det vil være likemenn tilstede. Fylkeslagets hovedtema for
2014 Hovedtema for 2014 er å stå
på Stands for å synliggjøre søvnsykdommer og skolering av tillitsvalgte, brukermedvirkere og likemenn.

Husk
kontingenten

Kasserer Willy har sendt ut
giroen for kontingentinnbetalingen. Ikke legg den
nederst i bunken.
Ta den frem og betal den.
Hovedmedlemskap:
300,- kr pr år
Familiemedlemskap:
450,- kr pr år
Støttemedlemskap:
500,- kr pr år.
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Likemennene våre:
Narkolepsi
Elsa Svendsen
tlf. 51 48 51 79
elsa.svendsen@lyse.net
Tove Økland
tlf: 92 63 31 51
Susanna Mørch
tlf. 22 56 20 05
iresmoer@online.no
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Torill Tangen
63 88 29 05
malvin-t@online.no
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Margaret S. Ramberg
Stein Ramberg
(ektefelle med narkolepsi)
32 87 55 09
stramber@online.no
Marie Ann Milde
57 73 76 56
(mor til barn med narkolepsi)
Forskjøvet søvnfasesyndrom
Wenche Wesenberg
tlf. 22 73 12 35

Søvnapné
Knut Arne Berglund
tlf: 22 62 36 34
mob.: 92 81 59 18
knut.mila@c2i.net
Kjellfrid Høisveen
tlf. 22 10 01 79
Bjørn Ruland
tlf. 70 27 57 52
bjorn_widarr@hotmail.com
Jeanette Torgersen Johansen
tlf. 69 17 50 10
jea-to@online.no
Arne Ramstad
tlf. 64 87 07 67
ai-rams@frisurf.no
Willy Karlsen
tlf. 47 81 74 41
wil-bjo@online.no
Erik Aasum
tlf. 91 80 61 41
eaasum@online.no
Ragnvald Scherffenberg
tlf. 90 82 25 09
scherff@online.no
Inger-Johanne Henriksen
Serrano, mobil: 90 93 93 74
ingerjohanneserrano@
gmail.com

Nærpersoner
Eivor F. Andersen
tlf. 33 05 61 13
(mor til ungdom med
søvnsykdom)
Marie Ann Milde
tlf. 57 73 76 56
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Marit Johansen
67 90 04 69
marit.lillian.johansen@
gmail.com
(bestemor til barn med
narkolepsi og forskjøvet
søvnfaesyndrom)
Marit Bremertun Skrenes
tlf. 57 69 14 24
mskrenes@online.no
(mor til mann med narkolepsi)
Margareth Åseng
tlf. 77 72 45 12
(Mor til barn med forskjøvet
søvnfasesyndrom)
Turid Scherffenberg
tlf. 90553269
scherff@online.no
(ektefelle med søvnapê)

Likemannsutvalget
Margaret S. Ramberg
(leder)
stramber@online.no
Turid Scherrffenberg
scherff@online.no
Inger-Johanne Henriksen
Serrano
ingerjohanneserrano@
gmail.com

Fylkeslag og kontaktpersoner

Akershus
Leder: Inger Simensen, Kyrre Grepps
vei 24, 1472 Fjellhamar, tlf: 67 90 88
75, arnesime@online.no
Sekretær: Torill Tangen, Eikstubben 3,
1900 Fetsund, malvin-t@online.no
Kasserer: Marit Johansen, Kyrre
Grepps vei 22, 1472 Fjellhamar,
marit.lillian.johansen@gmail.com
Styremedlem: Roar Martinsen, Sørbuveien
785, 3178 Våle, roarma@c2i.net
Styremedlem: Vigdis Orderud, Lønnevn.
28, 2020 Skedsmokorset,
kjsvorde@online.no
Aust- og Vest-Agder:
Kontaktperson: Kerstin Marthe
Ommundsen, Birkedal, 4886 Grimstad,
tlf: 37 04 55 12,
todlonaquilea71@yahoo.no
Buskerud:
Kontaktperson: Margaret S. Ramberg,
Vikkollvn. 16, 3050 Mjøndalen,
tlf: 32 87 55 09, stramber@online.no
Hordaland:
Kontaktperson: Tove Økland,
Morlandshaugane 2, 5360 Kolltveit,
tlf: 9263 31 51

Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland, Eineveien,
6260 Skodje, tlf: 70 27 57 52/976 23 710,
bjorn_widarr@hotmail.com
Oslo:
Leder: Susanna Mørch, Erling
Skjalgssonsgt. 24, 0267 Oslo,
tlf: 22 56 20 05, iresmoer@online.no
Kasserer: Kjellfrid Høisveen, Tante
Ulrikkes vei 38, 0984 Oslo
Sekretær: sekretær Nina Foyn,
ninafoyn@online.no.
Styremedlem Marie Helgeland,
Styremedlem Anne Marthe S. Sletten,
Kalbakkstubben 6, 0951 Oslo.
Mobil 977 18 287.
mfredriksensletten@yahoo.no
Rogaland:
Leder: Erna Handeland, Hjerteskjellvn.
17, 4310 Hommersåk,
tlf: 51 62 73 01, erna.handeland@lyse.net
Sekretær: Elsa Svendsen, Amtmann
Årrestadgt. 27, 4340 Bryne, Elsa.
svendsen@lyse.net
Kasserer: Arne Nilsen,
Hjerteskjellveien 17,
4310 Hommersåk

Sogn og Fjordane:
Kontaktperson: Marit Bremertun,
Skrenes, Granliavegen 1, 6899 Balestrand,
tlf: 57 69 14 24, mskrenes@online.no
Telemark:
Kontaktperson: Line Mikalsen-Høiback,
Bjerketvedtvn. 17, 3914 Porsgrunn,
tlf: 90 64 28 37,
mikalsen_52@hotmail.com
Trøndelag:
Leder: Alf H. Hansen, Postboks 3437
Havstad, 7425 Trondheim,
tlf: 72 55 90 40, alf.herold@gmail.com
Nestleder/kasserer: Anne Stokstad,
Moslingsgata 2, 7030 Trondheim,
annest@tele2.no
Styremedlem: Marit E. Solberg, Johan
Bojers vei 11, 7021 Trondheim,
m-esolb@online.no
Sekretær: Gunnar Morten Gravås,
Sagdalsegga 3, 7300 Orkanger,
gunnarm.gravaas@c2i.net
Østfold:
Kontaktperson: Rolf Aikio, Sandvollvn.
21 B, 1743 Klavestadhaugen,
tlf: 93 84 49 15,
roaikio@online.no
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Returadresse:
Foreningen for Søvnsykdommer,
Solheimveien 62b,
1473 Lørenskog

