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Foreningen for søvnsykdommer
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Mobbet og ertet

Karoline Figgé (18) ble ertet og ledd av. Hun sto i mobbestormen helt til en lærer i niende klasse slo i bordet og SIDE
sa at noe var galt. Da fikk endelig Karoline en diagnose. 10-12
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Foreningen for Søvnsykdommer er 35 år. Oslo Fylkeslag Kan
er 30 år. Akershus fylkeslag er 20 år. På årsmøtet i Akershus
Jonas
ble det valgt et interimsstyre som skal ivareta lagets oppg jøre
gaver frem til nyttår. – Det er veien til nedleggelse, var det
en i salen som sa. Men det meldte seg fortsatt ingen
frivillige hverken til valgkomité eller styre.

I praksis har foreningen bare fire fylkeslag, og kontaktpersoner i noen fylker. Foreningen har ca 650 medlemmer.
Potensialet er mange hundre tusen bare med søvnapné.
Nye pasienter med andre søvndiagnoser øker, særlig blant
ungdom. Men får vi ungdommen til å ta styreverv sentralt
eller lokalt?

‘’

Kanskje har tiden løpt fra den type organisasjonsmodell
som vi driver etter i dag? Kanskje skal vi spørre ungdom
om å ta ansvar på vegne av andre ved å møte dem der de
er? Bak en skjerm. På sosiale medier. I mindre formelle fora
enn styremøter og årsmøter.
Vi samlet en håndfull ungdommer med narkolepsi og
hypersomni til bowlingkveld i Ski. Ingen faglige foredrag.
Ingen formaninger. Foreldrene måtte drikke kaffe ute av
syne. Tilbakemeldingene var strålende.
– Jeg satt ig jen med en god magefølelse og gleder meg
allerede til neste
Kanskje er
gang. Jeg har aldri
møtt noen i samme
møtestedene
situasjon, og jeg er litt
blendet av de friskes
viktigere enn
hverdag til tider, der
møteformen?
jeg føler jeg ikke
strekker til og på mange områder blir litt usikker på om jeg
egentlig burde klare ting på samme nivå som omgangskretsen min, fortalte en av ungdommene.
Kanskje er møtestedene viktigere inn styreformen?
Kanskje setter medlemmene mer pris på et kaffetreff med
likesinnede og med en fagperson til stede som kan svare
på spørsmål, enn å bruke tid på styremøter og protokoller?
Dagens styre i Søvnforeningen må gå i tenkeboksen. Det er
et tydelig behov for en sterk pasientforening som er
pådriver mot myndigheter og
helsepersonell og premissleverandør for utredning og behandling. Samtidig må foreningen
drive aktivt informasjonsarbeid i
alle tilg jengelige kanaler. Men
må det foregå i dagens noe
strenge organisasjonsform?

Inger-Johanne Henriksen Serrano
Styreleder
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FORSKNING

P

å Facebook er det mange bekymringsmeldinger fra unge
kvinner som lurer på hva de g jør om de blir gravide. Må de
slutte med medisinene som g jør livet levelig – under hele
svangerskapet? Hva med faren for katapleksi under fødselen?

Ingen grunn

til ikke å få barn om du har narkolepsi
Marit Aschehoug
tekst og foto

–Det er synd hvis unge kvinner ikke
tør å få barn fordi de har narkolepsi,
sier dr.med. og nevrolog Mona Skard
Heier til Somnus.
– Det er viktig å understreke dette
særlig etter at pasientgruppen har
vokst med nesten 100 barn og unge
etter Pandemrix-vaksinen.
Mange leger helgarderer seg og ber
pasienten slutte med alle medisiner i
svangerskapet.
– Det påfører pasienten et vanskelig
liv i mange måneder. Men organene
dannes de første tre månedene av
svangerskapet, kanskje før man oppdager graviditeten, og da har man
allerede brukt medisinene. Jeg tror
ikke det er nødvendig å slutte helt
med medisiner under svangerskapet,
selv om mange leger anbefaler dette
for å være på den sikre siden.
– En stor europeisk undersøkelser av
249 svangerskap hos narkolepsipasienter fra 2013 viser at viser at
bekymringen for skader på fosteret er
overdrevet, og risikoen ved bruk av
narkolepsimedisiner under svangerskapet er praktisk talt null. Det er
gått bra med, alle 249, sier hun.
Faren for komplikasjoner for fosteret
på grunn av medisinene er ikke
påvist å være større enn hos andre
gravide kvinner. Komplikasjoner for
kvinnene under svangerskapet har
også vist seg å være lette, med noe
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Mona Skard Heier er
dr.med., spesialist i
nevrologi og klinisk
nevrofysiologi og
akkreditert spesialist i
søvnsykdommer ved
nordisk søvnforskerforening.
Hun har i mange år
ledet Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved Ullevål
universitetssykehus,
som bl.a. har ansvar
for diagnostikk av
søvnsykdommer, og
har ca. 60 vitenskapelige publikasjoner i
internasjonale fagtidsskrifter.

demper katapleksi,
mareritt og lammelser.
–Vi har ikke nok data
Mona Skard Heier er pensjonist, men fortsatt i
arbeid og er en av landets få nevrologer med spepå akkurat denne medisialkunnskap om narkolepsi og hypersomnier.
sinen til å kunne si sikkert hvordan den påvirøkt tendens til vektøkning og svangker svangerskap og fødsel og
erskapsdiabetes. En undersøkelse fra amming, sier Heier. – Det er et hurDanmark fra 2013 viser at antall
tigvirkende barbiturat( sovemedisin)
fremkalte aborter er noe høyere hos
som må trappes veldig forsiktig opp
unge kvinner med narkolepsi, enn
gjerne med tre ukers perioder mellom
hos andre gravide kvinner.
hver gang man endrer dosen. Den bør
– Det er trist, sier Mona Skard Heier. skrives ut av en nevrolog som følger
– Mitt råd er at gravide kvinner med
opp pasienten, for denne medisinen
narkolepsi bør følges opp av en nevhar et smalt terapeutisk vindu og er
rolog med kompetanse, i tillegg til
et farlig narkotikum som man blant
fastlege eller jordmor.
annet ikke skal kombinere med alkoXyrem er en mye brukt medisin mot
hol. Bruken av Xyrem krever disiplin
symptomene på narkolepsi. Den
av pasienten.
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Fødselen

Den store undersøkelsen av
249 svangerskap hos kvinner med
narkolepsi, viser en tendens til høyere
vektøkning under svangerskapet.
Bare tre av de 249 pasientene opplevde katapleksi under fødselen. Antall
keisersnitt var noe høyere i denne
pasientgruppen enn for andre kvinner,
kanskje delvis for å unngå katapleksi.
Fødselsvekten på barna var innenfor
normalområdet.
Noen kunne oppleve at barnet hadde
lette tegn på mulig abstinens slik at
barnet kanskje var mer urolig enn
andre barn og at sugerefleksen ikke
var like sterk. Dette var et forbigående

Det blir et todagers helgeseminar for
voksne med Narkolepsi og Hypersomni
på Scandic Helsfyr hotell i Oslo med
mye faglig innhold og personlig påfyll
for medlemmer fra hele landet.
Programkomiteen arbeider for fullt, og
det ser ut til å bli et spennende program med blant annet flere nye foredragsholdere, nevrologer, samt nye
temaer slik som mestring, kosthold og
ernæring, samliv, ny uførepensjon, ...
bare for å nevne noen av temaene det

fenomen, og det er ikke påvist langtidseffekter.

Amming

–Det finnes lite forskning på hvordan
morens medisiner virker på barnet og
morsmelken. Uansett er mengden
medisin barnet får i seg ved amming
vanligvis minimal i forhold hva barnet
får i seg under svangerskapet. Noe
erfaring kan man høste fra studier av
samme situasjon hos stoffmisbrukere,
men der er det snakk om dårlig helse,
dårlig livssituasjon og i tillegg helt
andre og tyngre doser og er derfor
ikke direkte sammenlignbart. Heier
understreker at selv om amming er

arbeides med. Følg med på vår nettside www.sovnforeningen.no og
Facebooksiden vår. Vi legger ut mer
informasjon fortløpende.
Du får invitasjon direkte til deg som
medlem senere enten pr post eller via
din oppgitte mailadresse.
Send en forhåndspåmelding i dag så er
du sikret plass:
seminar@sovnforeningen.no

Det blir en egenandel for seminar og

verdifullt, er det viktigere at moren får
optimal behandling slik at hun er best
mulig i stand til å ta seg av barnet. Da
kan det kanskje være aktuelt å avstå
fra amming.
Noen utfordringer er det.
– Det er derfor viktig å trekke inn far
og familie tidlig i svangerskapet for å
samarbeide best mulig. Kanskje bør
man f.eks. bruke morsmelkerstatning
og la far ta nattskiftene, slik at mor
med narkolepsi får hvile om natten?
Styret i Søvnforeningen har nå bedt
Mona Skard Heier om å ajourføre brosjyren fra 2004 om narkolepsi, graviditet og amming. Det er håp om at ny
brosjyre kan foreligge til høsten.

opphold på kr 1250,-. Søvnforeningen
støtter arrangementer med 75.000 kr.

Reisen må du ordne selv.
Ikke medlemmer betaler full pris.
Påmeldingen er bindende, men vi må
ta forbehold om at det melder seg nok
deltagere til at seminaret kan
arrangeres.

Betal inn egenandelen innen 7. april til
kontonummer 1503.50.60658 (husk
fult navn på deltaker).
SOMNUS NR 1 - 2015
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DANMARK

B

arn med narkolepsi er satsingområdet for Dansk
Narkolepsiforening akkurat nå. – Foreldrene må støtte
barna sine i stedet for bare å si “så forferdelig dette er”,
sier formann Margit Pindstofte.

mindre sutring
Oppfordrer foreldre til

Georg Mathisen
tekst og foto

Ett eller to barn, og én voksen. Flere
dansker var det ikke som ble rammet
av narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen. – Danmark hadde ikke massevaksinasjon mot svineinfluensaen,
forteller Margit Pindstofte.

Flere med diagnose

Hun er formann i Dansk
Narkolepsiforening. Danskene har én
forening for pasienter med narkolepsi, og én forening for pasienter med
søvnapné.
Selv om det ikke ble noen masseoppblomstring av barn med narkolepsi,
så er sykdommen i kraftig vekst i
Danmark, også. – I løpet av to år har
tallet på diagnostiserte narkoleptikere
økt fra 600 til 1200, forteller
Pindstofte.
Dessverre for foreningen følger ikke
medlemstallet den samme utviklingen. 300 av dem står som medlemmer.
– Kanskje skyldes det at de kan søke
informasjon og finne samhold på
internett. Men det største problemet
med å la være å melde seg inn, er at
vi som forening som representerer
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mange, får god kontakt med noen
mennesker som hver enkelt ikke har
like god tilgang til, og dermed kan få
innflytelse. Dessuten: Når vi bare
representerer én av fire, kan det godt
være ting vi ikke vet om narkoleptikere i Danmark, mener formannen.

Satser på barna

Akkurat nå er det barna som er det
store satsingsområdet til foreningen.
– Fordi man er blitt flinkere til å
oppdage narkolepsi, har vi også en
økning i tallet på barn som blir diagnostisert. Men det danske systemet er
ikke rustet til å håndtere den økningen, sier hun.
Margit Pindstofte etterlyser et bedre
system:
– Når et barn får narkolepsi skal det
ligge et ferdig planlagt løp hvor man
støtter både foreldre og barn, og bygger opp et finmasket nettverk rundt
barna og familien deres, sier hun.

Ikke ofre

Samtidig kvier hun seg slett ikke for
å kritisere enkelte foreldre for å være
for dårlige til å støtte barna sine:
– Flere foreldre reagerer med å fortelle alle “så forferdelig dette er”.
Som mestringsstrategi er nok det det
verste de kan gjøre. Foreldrene må

være de som støtter opp og forteller
barna at dette skal gå bra, sier hun.
Pindstofte kan godt forstå at man
reagerer slik, men utfordrer foreldrene til å være de sterke helt fra
start. Når barna dukker opp i mediene som ofre, så blir det vanskeligere
for dem å klare seg gjennom utdannelsen og inn i et mest mulig normalt
arbeidsliv, mener hun.

Mestring

På samme måte fikk hun foreningen
til å endre retning da hun tok på seg
formannsvervet.
– Vi kan ikke bare fokusere på sosiale rettigheter. Vi må fokusere på mestringsstrategier, sier hun. – Vi skal
som forening huske at en meget stor
gruppe med narkolepsi lever relativt
normale liv med hjelp fra medisin,
ekstra søvn og andre tiltak.
For eksempel har foreningen holdt
seminar for å snakke om hvordan 3050-åringer kan holde seg i arbeidsmarkedet mest mulig normalt.
– Hvis ikke det går, skal man vite
hvilke rettigheter man har og hvordan økonomien kan bli best mulig
resten av livet.
Men det beste er å unngå å ryke ut
av arbeidsmarkedet, understreker
Margit Pindstofte.
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Margit Pindstofte gikk fra et
liv i 200 til et liv i 40 kilometer
i timen da hun fikk narkolepsi-diagnosen. Nå leder hun
Dansk Narkolepsiforening.
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Nye regler
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og rettigheter fra nyttår
Her er en oversikt over de nye lover
og regler som gjelder fra 1. januar
på Helse- og omsorgsdepartementets område og som er relevante for
Søvnforeningens medlemmer.

Økt gebyr for ikke å møte til
avtalt time
Gebyret for ikke å møte opp til avtalt
time på offentlig poliklinikk økes fra
320 til 640 kroner. For mange møter
ikke til avtalt time ved poliklinikk.
Anslag viser at dette utgjør over
200 000 polikliniske konsultasjoner
per år. Dette medfører lengre ventetider for andre pasienter og er dårlig
ressursutnyttelse ved sykehusene.

✓

Rett til brukerstyrt personlig
assistanse (BPA)
Personer under 67 år med langvarig
og stort behov for praktisk og personlig bistand får rett til at tjenestene
skal organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Denne retten
omfatter også avlastningstiltak for
personer med foreldreansvar for
hjemmeboende barn under 18 år med
nedsatt funksjonsevne.
Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og
stort behov for bistand skal kunne
leve selvstendige og aktive liv. Med
en slik rett kan brukeren selv kreve å
få styre tildelte tjenesteressurser til
personlig assistanse og til avlastning
for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.

lysninger om en pasient kan gjøres
tilgjengelige uavhengig av hvor pasienten har fått helsehjelp tidligere og
hvordan helsesektoren er organisert.
Pasientjournalloven er ett av mange
skritt på veien mot regjeringens
visjon om én innbygger – én journal.

Raskere tilgang på
nye legemidler
Bagatellgrensen for legemidler heves
fra 5 millioner til 25 millioner
kroner. Flere legemidler kan da forskrives på blå resept uten at de treng-

✓

✓

✓Ny pasientjournallov

For å sikre best mulig pasientbehandling er det viktig at relevante opplysninger følger pasienten.
Pasientjournalloven skal legge til
rette for trygg og rask informasjonsdeling i forbindelse med helsehjelp.
Loven åpner for at nødvendige opp-
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nad til Helse- og omsorgsdepartementet og innføring av legemiddelet
må godkjennes av Stortinget.
Bagatellgrensen har vært uendret
siden 2003, og den lave grensen har
vært til hinder for raskt å ta i bruk
nye og effektive legemidler.
Prisen på visse byttbare legemidler
reduseres fra 1. januar 2015. Dette
reduserer folketrygdens utgifter og
gir lavere egenbetaling for pasientene.

Ny helseregisterlov
Den nye helseregisterloven gjelder
helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitets-forbedring, planlegging, styring
og beredskap. Loven viderefører
mange av de gjeldende reglene om
helseregistre, men det er foretatt
noen endringer som skal gjøre det
enklere å bruke opplysningene til
blant annet forbedring av helsetjenesten.

✓

Tilgang til helseopplysninger
mellom virksomheter
Helse- og omsorgsdepartementet har
vedtatt en ny forskrift om tilgang til
helseopplysninger mellom virksomheter. Forskriften hjemles i pasientjournalloven og trer i kraft 1. januar.
Med tilgang menes at helsepersonell
gis adgang til å hente fram helseopplysninger om pasienter elektronisk,
men bare hvis dette er relevant for
behandlingen.

✓

er å godkjennes av Stortinget.
Det har vært slik at Statens legemiddelverk (SLV) kan forhåndsgodkjenne refusjon for et legemiddel dersom
utgiften over folketrygden ikke overstiger fem millioner kroner i året.
Dersom kostnadene har overskredet
fem millioner kroner, har
Legemiddelverket måttet sende søk-

Endring i forskrift om grossistvirksomhet med legemidler
Kravet om at grossister som leverer
legemidler til apotek må kunne
levere alle legemidler som etterspørres i det norske markedet oppheves.
Dette gjøres for å stimulere til økt
konkurranse i legemiddelmarkedet.

✓
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- Mamma
K

aroline Figgé (18) har både blitt mobbet og møtt
med mye uforstand på veien mot at hun endelig
fikk diagnosen idiopatisk hypersomni:

er min beste støttespiller!

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Hun har lilla hår, ring i nesen – og et
blått, klart blikk som utviser styrke
og åpenhet. Er tøft kledd også.
Somnus møter ei ung jente på hugget
på Vinterbro i Ås.
Men når hun viser frem venstre
underarm kommer en annen virkelighet for dagen. Der fins utallige merker etter selvskading. De skriver seg
fra år hvor hun slet med sine udiagnostiserte søvnproblemer og ble ertet
og ledd av. Og møtt med mye dårlig
og direkte uforskammet oppførsel.
– Kan du ikke klokka, du, som alltid
kommer for sent? Har du ikke seng
hjemme, kanskje, siden du alltid må
sove på skolen? Vet du ikke hva det
er å komme presis? Er du bare lat og
doven? Har du hørt om en avtale,
eller?
De dype sårene hun påførte seg selv
mens hun sto i mobbestormen har
grodd, men merkene vil alltid være
der. Og minnene om all sleivkjeften
har hun lagt på et lager, et sted langt
inni seg.
– Jeg skal snart få en tatovering som

‘’

dekker arrene, forteller Karoline.
Som, heldigvis, føler hun er kommet
styrket og trygg ut av de vonde
årene – selv om det har kostet.

Bruker “fleksibel transport“

I dag er hun en elev som gjør så godt
hun kan med å følge opp skolen, som
er siste år på Frogn videregående
skole i Drøbak. Russ til våren! Dit
reiser hun som regel med “fleksibel
transport“.
– Jeg klarer ikke alltid å våkne om
morgenen slik at jeg rekker vanlig
buss. Men med en diagnose i ryggen
er dette en veldig god løsning for
meg når jeg har hatt en dårlig natt,
forklarer Karoline.
Som regel tar hun denne transporten
til skolen, og kommer effektivt fram.
At hun i tillegg slipper lys og lyder,
som fins på en vanlig buss, betyr
mye for henne. Hjem fra skolen bruker hun samme transport et par ganger i uken. Bortsett fra om torsdagen!
Da står nemlig praksisplass på et senter for bildeler på Ski på timeplanen.
Fra klokka 12 – en tid hun er våken
og opplagt på.
– Jeg valgte bil! stråler hun, og er
allerede godt inni et fag hun vil fort-

sette i. Nemlig å bli bilmekaniker.
Hos Pony Parts elsker hun å gå løs
på motorer. Og veteranbiler.
– Jeg har til og med kjøpt meg bil til
vrakpant. Og fiksa gearkassa på'n!
Venninna mi har sertifikat, men ikke
bil. Skjønner du? Snart skal vi til
Ålesund. Jeg håper å ta lappen i løpet
av året, og kanskje få lærlingeplass
hos Pony Parts? undrer attenåringen,
og legger inn en pris snus. Joda, ei
tøff jente.

Hesla er hennes lege - også!

Moren til Karoline, danskfødte Mette
(42), er med oss under samtalen. Og
mor og datter er litt uenige om når de
skjønte det var noe galt med søvnmønsteret til Karoline. Men de er helt
enige om at hun slet lenge på skolen
med bokstaver, tall og språk, og at
det gikk på hukommelsen løs. Om
det kunne være ADD (uten H), ble
nevnt. Først i niende klasse var det
en lærer som slo i bordet og sa at nok
er nok, her er noe galt. Han merket
på blikket til Karoline, ja, på hele
henne, at hun ikke hadde det godt.
Hun hadde lett for å gråte også.
Det er ganske typisk for søvndiagnoser at det er en lang vei frem til at alt

Jeg sank lenger og lenger ned, mistet troen på meg
selv og hadde det forferdelig vanskelig.
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Karoline Figgé i dag, 18 år gammel. Stolt, sterk og rocka. Men hun har mange vonde minner om å ha blitt mobbet på grunn av en alvorlig søvnsykdom hun ikke kunne noe for.
trøbbelet rundt søvn får et navn. Og
for å gjøre en lang historie kort her:
både innspillet fra Karolines lærer, og
at en venn av stefaren hadde erfaring
på feltet, førte til utredning for å
finne ut hva i all verden dette “noe“
var for noe. Som så ofte i søvnsammenheng ender vi på ett og samme
navn: Per Egil Hesla. Hos ham fikk
Karoline endelig fikk fastsatt en diagnose, som var idiopatisk hypersomni.
Idiopatisk er en medisinsk betegnelse
for sykelige tilstander, ofte med
ukjent årsak, som opptrer uavhengig
av andre sykdommer. Hypersomni er
forstyrrelser av søvnkvaliteten eller
den overordnede styringen av søvn
og våkenhet.

Sto opp for seg selv!

Da brikkene falt på plass, og familien
fikk svar på at det var en grunn til at
Karoline var “lat“, “doven“, “skulket
skolen“, “sov med åpne øyne“, “stirret tomt fremfor seg“, og ikke minst
“måtte skjerpe seg“ – ble neste skritt
å finne en medisin som passet:
– Karoline har prøvd flere typer, orienterer moren, mens Karoline avbryter:
– Jeg vil helst bruke naturmedisin,
uten tilsetningsmidler!
Nå har hun peilet seg inn ett merke,
og konferert med Hesla. Han har ikke
noe i mot at hun prøver det. Hun er
også anbefalt å bruke lyslampe.
Selv minnes Karoline tiden frem mot

diagnosen som et stadig angrep på
hennes selvtillit:
– Jeg sank lenger og lenger ned, mistet troen på meg selv, og hadde det
forferdelig vanskelig. Jeg følte at
folk tråkket på meg, de tok fra meg
den jeg var. Og jeg svarte med å trekke hettegenseren nedover hodet og
sette meg i skyggen, betror hun
Somnus, samtidig som hun greier å
skifte gear: – Derfor, så herlig nå, når
jeg har lært å stå opp for meg selv, si
tydelig fra hvis noen invaderer meg,
og ikke tåle hva det skal være!
Moren Mette er kjempestolt av datteren, som har klart seg, ligger godt an
på skolen, og er blitt den sterke jenta
hun er i dag.
SOMNUS NR 1 - 2015
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– Du holdt på din egen verdighet,
Karoline, smiler hun.

Diger dyne hjelper

Et grep Karoline også tok var å få en
riktig stor dyne.
– Jeg ønsket meg en dobbeltdyne sist
jul, på 2,20 x 2,40 meter, og jammen
kom ikke julenissen med den. Nå ligger jeg trygt og lunt om natta, og
føler meg beskyttet. Ikke som før,
med en liten dyne som vimset rundt
meg fordi jeg lå så urolig. Det var
mange ganger slik at jeg la meg
under lakenet for å ha noe rundt meg.
Med den nye stordynen har jeg faktisk færre rare drømmer også, jeg får
bedre søvn, og våkner ikke av at jeg
fryser, tar hun med.Men Karoline sliter fortsatt med ujevne netter og problematiske dager. En plutselig trøtthet – hun går raskt i Rem-søvn, nærmest rett fra våken tilstand – kan
komme kastet på henne. Da klarer
hun ikke hele skoledagen. Heldigvis
har hun retrettmulighet med denne
spesialtransporten. Og ikke minst blir
hun vist forståelse fra medelevene.

Hurra for lærer Anders!

– Og Anders! Kontaktlæreren min.
Han må du nevne, understreker
Karoline.
– Anders ser den enkelte! Leser oss.
Får med seg 110 prosent, og gir oss
elevene tro på oss selv. Og han skjønner hvorfor jeg ikke alltid kan yte det
jeg bør. Ja, han stiller opp mye mer
enn vi kan forvente. Han hjalp meg
til og med den dagen jeg skulle søke
praksisplass i en bedrift som del av
yrkeslinja “Service, samferdsel og
sikkerhet“ i VG2. Jeg hadde neppe
kommet ut av døra hjemme den morgenen uten ham, skryter Karoline
hemningsløst.

Har få, men nære venner

Også de nære venninne vil hun gjerne
ha med: Victoria og Amalie.
– Andre er jeg ikke så mye sammen
med. Jeg vil ikke ha falske venninner.
Når man er blitt ertet og såret
gjennom mange år er det ikke så lett
å riste av seg alle de vonde minnene
og gå videre som gode venner, sier
hun med et alvorlig ansikt. Men like

etterpå sprekker det opp i et stort
smil. Hun er trygg på seg selv, ser
positivt på fremtiden, og har funnet
andre ting i livet som er blitt viktige
for henne. Som musikk. Hun spiller
gitar og har vært med i band. Og har
sansen for rånemiljøet og subkultur
som gothere, punktere og emoer. De
er ofte kledd i svart, er glade i piercinger og tatoveringer, og har gjerne
spesielle frisyrer. Som er noe av
Karolines uttrykk i dag. Men den
rocka jenta “tar den ikke helt ut“.
Bortsett fra når hun omtaler mammaen sin. Da går hun langt:
– Hun stiller opp i masse frivillig
arbeid, til beste for meg og flere i
storfamilien min som har andre diagnoser. Og for vennekretsen vår. Hun
lager bowlingkveld, ordner med
pizza, drar i gang mye og er alltid
positiv.
– Er det ikke flaut å være så mye
sammen med mora di? spør noen.
– Flaut? Hæ? Mamma er min beste
støttespiller!

Som rulletrappen går opp og ned har det samme skjedd i livene til Mette (42) og Karoline (18) Figgé. Det har kostet
å ha en alvorlig søvnsykdom i familien. Men mamma har stilt opp, og alltid vært i fokus for datteren.
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Brynjulv Høigaard peker og forteller. På
den lille skjermen sees “tankekartet“, der
stoffet ligger under de lyseblå “boblene“
som kan klikkes frem. På den store skjermen jobber han med momenter fra
vikingtiden som sendes over til kartet.

likeverdige!
– Med data føler de seg

Gode teknologiske hjelpemidler for elever som strever
med lærevansker kan (endelig!) gi dem hjelp i læringsarbeidet og mestringsfølelse, sier pedagog Bjørgulv
Høigaard på Statped i Oslo.
Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

18-årige Karoline Figgé, som du kan
lese om på sidene foran fikk god
hjelp til å bli kjent med elektroniske
hjelpemidler på StatPed, tidligere
Bretvedt kompetansesenter.
Bjørgulv Høigaard (57) er mannen
som de møtte. Han jobber i et dysleksiteam, er cand.ped. fra universitetet, det som nå heter å ha en mas-

ter, og er spesialist i pedagogiskpsykologisk rådgivning.
– Og jeg har vært opptatt av teknologi i alle de år, legger han til.
– Jeg gikk til og med på skrivemaskinkurs i 8.klasse sammen med 11
damer. Det førte til at jeg forbedret
mine maskinskrevne stiler. Jeg er virkelig glad jeg tok det kurset da jeg
senere begynte med tekstbehandling
på PC. Jeg kunne touch og skrev
raskt og sikkert, sier mannen som
brenner for at IKT (Informasjons- og

Kommunikasjonsteknologi) må inn i
lærerutdannelsen på alle trinn.
– Man må henge med i tiden!
Det viser seg raskt at Høigaards
interesse for å skrive med noe annet
enn penn har holdt seg, og utviklet
seg voldsomt.
– Med moderne teknologi kan vi
kompensere for de lærevanskene
enkelte elever har, er han tydelig på.
På iPad kan diktering, (“snakke-skrive“), være et alternativ eller et supplement til å skrive på tastatur.
SOMNUS NR 1 - 2015

13

somnus_01_2015_somnus beta 13.02.15 15:49 Side 14

Nyttig for de fleste, og viktig for
noen som sliter med å skrive ordene
riktig eller skriver sakte.

Får støtte til utstyr

Vår mann er rask med å demonstrere
på en iPad, som er et effektivt læreog hjelpemiddel. Den kan gi elever
som kaver med innlæring samme
grunnleggende ferdigheter som de
andre i klassen.
En som har vanskelig for å lese det
læreren skriver på tavlen vil kunne ta
opp video av tavlen, få med det læreren sier, og notere seg stikkord i programmet OneNote (i Microsoft)
underveis. Stikkordene blir knyttet til
videoen, og det er dermed lett å finne
tilbake til viktig fagstoff. Oppgaver
kan leses opp med syntetisk tale, og
svar kan snakkes inn og leveres til
lærer som lydfiler. Særdeles god leksehjelp for den som har utfordringer
på feltet! Å sitte med hodetelefoner
på kan ytterligere skjerpe evnen til å
oppfatte.
Men pedagogen har et lite forbehold:
– IKT kan bidra, men er ikke hele
svaret. En forutsetning er at eleven
blir glad i å bruke teknologi som
verktøy, behersker gode arbeidsmåter
og strategier, og opplever mestring
med bruk av IKT.
– Får elever med spesielle behov
støtte til å skaffe seg utstyr?
– Ja, med en diagnose vil de kunne få
penger fra Hjelpemiddelsentralen til
PC eller iPad. Og utlån av programvarer ved behov. PP-tjenesten er gjerne også inne i bildet for å tilrettelegge så bra som mulig. En smarttelefon, som iPhone, kan også brukes
som verktøy i dette arbeidet.

‘’

Sammensatte lærevansker

Høigaard jobber en del med sammensatte lærevansker. Han snakker om
lesevansker som følgevansker til
AD/HD.
Konsentrasjonsproblemer kan stå i
veien for å følge den “vanlige“ leseopplæringen med godt utbytte.

– Et viktig poeng med IKT-hjelpemidler er at elever med sammensatte lærevansker kan få samme
grunnleggende ferdigheter som
andre i klassen, sier Brynjulv
Høigaard.
– Dette føret til at en del ikke knekker lesekoden, beskriver han.
Om tilleggsvansker bruker han disse
to setningene:
– Det går an å brekke én arm og ett
ben samtidig. Altså å ha ulike kognitive dysfunksjoner.
For begge grupper kan teknologi bli
en god venn, og en støtte for å mestre
og trives på skolen. Men samarbeid i
timen er også viktig. At den som har
problemer kanskje kan få benytte det
andre i klassen har notert, og også få
litt ekstra støtte fra læreren. Det siste
er fremdeles viktig.
– Det er ikke et enten-eller, men
begge deler, mener han.
Høigaard underviser for eksempel på
kurset “Happy apping“ - pedagogisk
bruk av iPad i grunnskolen. Dette
øvingsbaserte iPad-kurset er for
lærere og PP-rådgivere som vil bli
kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med språk-, leseog skrivevansker.

Store krav til lærerne

Når det gjelder bruk av PC, viser
Høigaard til aktuelle programmer i
Microsoft sin Office-pakke.
– Juvelen er One note. Notatpro-

grammet, skryter han.
– Kall det gjerne en digital ringperm.
Med skilleark, så man lett finner
frem. En lærer vil kunne bistå med
hvordan det bygges opp. Ja, la meg
ta med at det selvsagt stilles store
krav til lærere at de skal være oppdaterte på området. Her ser vi nok et
generasjonsskifte. Yngre lærere er
oppvokst med data, og tar lettere hva
det dreier seg om enn dem som
startet sin lærerkarriere uten teknologi. Men det er vel ikke så mange
årene før hele lærerstanden føler seg
hjemme i noe de ble kjent med tidlig
i livet, mener Høigaard.
Han er opptatt av at det inngås klare
avtaler mellom elev/student og lærer,
og at hjelpeutstyret brukes i forståelse med den som underviser. God
pedagogisk bruk av IKT forutsetter
klasseledelse.
– For dem med søvnproblemer, som
kan duppe av i løpet av skoledagen,
er det til stor hjelp å kunne ta opp
lyden. Og kunne spille av alt læreren
sa senere.
Han tenker seg at alt som skrives lagres på en “harddisc oppe i skyene“.
– Etter hvert på en sikker måte, og at
alt blir lett tilgjengelig – uansett hvor
man er og hvilken “duppeditt“ man
benytter kan man arbeide med fagstoff, kommunisere og levere.

Tankekart med “bobler“

Høigaard bruker vikingtiden for å
illustrere hvordan en oppgave kan
bygges opp.
– Alt godt læringsarbeid starter med
å aktivere førkunnskapen, skrive den
ned, og strukturere den i for eksempel et såkalt tankekart. Ny kunnskap
knyttes til gammel kunnskap. Hvis
læreren forteller om ulike skipstyper,
hva de ble brukt til, hvor vikingene
dro og hva de fraktet med seg, kan
eleven lage tankekartet med å benytte
tekst, bilder, lyd eller video.
Tankekartet har bobler på skjermen,
og man klikker frem stoffet under
den enkelte boble. Programmet har

For dem med søvnproblemer. som kan duppe av i
løpet av skoledagen, er det til stor hjelp å kunne
Brynjulv Høigaard, pedagog
ta opp lyden.
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også evnen til å sortere og rydde opp
i alt som settes inn. Slik er det lett å
få struktur på arbeidet, og gjøre stoffet klart for en eventuell presentasjon, forteller han.
Notater laget i tankekart gjør at repetisjon av fagstoff går raskere og er
bygget opp godt - fordi elevene har
skaffet seg forståelse for bruken og
funnet “sin måte å lære på“. Det er
selvfølgelig også mulighet for å
benytte data'n som “postbud“, og
sende elektronisk materiale til og fra.
Å ha e-mailkontakt med læreren
eller læringsplattformen.
Uten tvil er det Høigaard forteller
om viktige fremskritt, til stor hjelp
for dem som trenger det. Men det er
ikke gjort i en fei å få alt med seg.
– Opplæring på iPad tar mye mindre
tid enn på PC, der går det med
timer! sier han, og tar med at det
heldigvis er “kult“ å bruke iPad i
undervisningen. Elever med særbehov skiller seg ikke ut med å bruke
dette hjelpemiddelet.
I tillegg nevner han at forlagene også
har digitale løsninger for undervisningsmateriell. Her kan man hente
informasjon, “gule ut“, som han kaller det, og sette stoffet inn blant egne
notater.

Forsvinner håndskriften?

Det er morsomt å møte en så engasjert mann som Bjørgulv Høigaard.
Han brenner for faget sitt, går lyn-

raskt fra tast til skjerm, har full oversikt. Så har han også lang erfaring
med å undervise, også på Høyskolen
i Akershus, og å være en aktiv medspiller i sitt fagteam på Statped.
Hans kjepphest er å jobbe på iPad og
PC, uavhengig av papir, med gode
strategier for læring. Han har også
en artig måte å fortelle om hva han
driver med:
– Elektroniske tankekart er inspirert
av Letherman! Et multiverktøy.
Glimrende i læring, til skriving, formidling, planlegging. Det knytter ny
kunnskap til gammel kunnskap. Og
man kan hente fra eget hode – eller
lete opp mer informasjon via både
det vi har snakket om, og YouTube,
for eksempel. Det er bare om å gjøre
å trene på å håndtere bilde, lyd,
video og tekst. Og kanskje lære seg
å ha to skjermbilder oppe samtidig,
som et vekselbruk?

Muligheter

Mulighetene er tydelig enorme, og
Høigaard lander på noe han synes er
veldig bra. At elever med sammensatte behov, som tidligere har hatt
liten mestringsopplevelse, på grensen til å miste lærelysten og nesten
gi opp, kan bli riktig gode når undervisningen tilrettelegges med moderne teknologi. Og det gleder en gammel ringrev som Bjørgulv Høigaard.
Selv om det er en fare for at håndskriften nærmest forsvinner...

Erstatning etter sykdom
på grunn av vaksine
Både tingretten og lagmannsretten
mener MS-syke Torbjørn Kiil Karlsen
har krav på erstatning etter MMRvaksine. Det skriver NRK på sine nettsider.
Nylig kom dommen fra Borgarting
lagmannsrett. Han har krav på erstatning etter at han som 12-åring fikk
MMR-vaksine, noe som han mener
førte til at han utviklet Multippel sklerose (MS). Dommen slår fast at Staten
ikke har klart å bevise at MS-sykdommen skyldes andre faktorer.
Pasientskadenemnda anket saken
etter at de hadde tapt i Oslo tingrett.
– Dette er svært gledelig både for
Torbjørn og andre vaksineskadde.
Dette er en veldig grundig og prinsipiell dom. Retten legger til grunn at
man kan få erstatning selv om det
ikke er veldig tydelige bevis for
sammenhengen mellom en vaksine
og personskader, sier advokat Helge
Husebye Haug, som har representert
Kiil Karlsen.
Dommen g jør at
Pasientskadenemnda må betale saksomkostninger på 440.000. Hvor mye
Karlsen har krav på i erstatning er
ikke avg jort. Saken vil nå gå tilbake til
pasientskadesystemet for utmåling
av erstatning, skriver NRK

Utallige masker på markedet
Å finne riktig maske til akkurat ditt
ansikt, krever prøving og feiling og
tålmodighet. I Norge har de sentrale innkjøpsorganene bestemt at vi
skal finne masker som passer
innenfor utvalgene fra ResMed,
Philips og Nor-Dax.
Veldig mange finner en maske som
passer akkurat. Men noen som ikke
har standard ansikt, kan kanskje ha
nytte av å se over dette amerikanske nettstedet som viser frem masker fra en rekke forskjellige leverandører. Søvnforeningen kan ikke
gå god for hva slags firma dette er,

men man kan uansett orientere seg
om forskjellige masketyper.
CPAP.com er et familieeid firma i
Houston Texas, ti år gammelt og
skriver på sine nettsider at de har
mer enn 1000 produkter på lager,
deriblant mer enn 230 masketyper,
60 forskjellige CPAP-maskiner og en
rekke støtteprodukter. Noen av produktene krever resept eller henvisning fra lege.
Stedet finner du her:
http://www.cpap.com/
cpap-masks.php

Her er nettstedet som har en rekke produkter
for pasienter som bruker CPAP.
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SOMNUS lanserer med dette en fast spalte med
orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det
er så komplisert og med så mange vanskelige
ord, at det er vanskelig å orientere seg for den
enkelte. Denne gangen har vi valgt å fokusere

UFØR
av søvnsykdom

spalten

I den juridiske verden
har man konstruert invaliditet eller uførhet som
tre ulike vurderinger.
Yrkesmessig-, ervervsmessig- og medisinsk invaliditet. De
utløser også ulike rettigheter og
ytelser, avhengig av blant annet graden.

Somnusjuristen
forklarer

For at man skal vurderes som ufør,
må invaliditeten ha vart en periode
og man må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling, opptrening
og/eller omskolering. Invaliditet og
uførhet har her samme betydning.

Det er ikke en skade i seg selv som
gir invaliditet, men konsekvensen av
skaden, den såkalte skadefølgen.
I artikkelen vil jeg omtale det som
skadefølgen, for å holde meg innenfor fagterminologien. Men for å forklare litt nærmere før vi går videre,
så vil ikke en brukket finger i seg
selv gi uførhet. Derimot vil man
kunne være invalid eller arbeidsudyktig i sitt daglige virke en kortere
eller lenger periode som følge av den
brukne fingeren, og derfor ufør. For
eksempel vil ikke en pianist kunne
jobbe med en brukket finger, og skadefølgen er altså uførhet.

Yrkesmessig uføregrad

Yrkesmessig invaliditet eller uføregrad er en vurdering av en skade
knyttet opp mot personens yrke. En
skade kan hindre at vedkommende
fortsetter med yrket han har, mens i
et annet yrke har ikke skaden noen
betydning.
Det kan illustreres med en som er
orkesterfiolinist i full stilling.
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på uføretrygd. NAV-systemet bruker tabeller for
forskjellige sykdommer og søvnsykdommer er
ikke med i systemene. Søvnsykdom er sjelden
en yrkesskade, men den går i høy grad ut over
evnen til forsørge seg selv.

Dersom han mister en finger på venstre hånd, ville han ikke lenger kunne
arbeide som fiolinist. Han ville derfor
være yrkesmessig ufør.
Men om han er saksbehandler i en
etat, så har ikke antall fingre så stor
betydning. Han vil ikke være yrkesmessig ufør med samme skade.
Yrkesmessig invaliditet kan forøvrig
sammenlignes med vurderingen en
lege gjør ved sykemelding.
Søvnsykdom rubriseres ikke som en
skade. Men hvis helsepersonell som
måtte ta pandemrixvaksinen får narkolepsi pga den, så er man trolig i
nærheten av skadebegrepet.

Ervervsmessig invaliditet

Ervervsmessig invaliditet er en vurdering av den samme skaden, men i
forhold til enhver form for passende
inntektsgivende arbeid. Fiolinisten
som i forrige eksempel er yrkesmessig ufør som fiolinist, vil kunne jobbe
som dirigent eller lærer eller saksbehandler.
Men hvis man får en diagnose med
søvnsykdom, f.eks. idiopatisk
hypersomni, så kan det føre til at
man mister jobben som f.eks. flyveleder eller hvis man har narkolepsi, så kan det være vanskelig å
jobbe som flyver. Da må den
ervervsmessige invaliditeten vurderes gjennom arbeidsavklaringsperioder for å finne ut hva man kan
jobbe med og hvor mye.

Medisinsk invaliditet

Den medisinske invaliditetsvurderingen er objektiv. Det er utarbeidet
en tabell som fastsetter medisinsk
invaliditetsgrad og som benyttes både
av det offentlig og det private. I følge

denne tabellen har en amputasjon av
lillefingeren en medisinsk invaliditetsgrad på 7 %. Dette er for lavt til å
gi erstatning fra NAV, selv om de
øvrige vilkårene skulle være oppfylt.
Det er satt en minimum på 15%
medisinsk invaliditet for skadefølge
oppstått ved yrkesskade.
Dersom en skadefølge (amputert
finger i fiolinistens tilfelle), så må
man finne nærmeste sammenlignbare
skadefølge. Søvnsykdommer er ikke
med i tabellen. Det kan være rimelig
å bruke tabellen for epilepsi for søvnsykdommer.
Hva betyr egentlig alt dette for
uføretrygden min?
Fastsetting av yrkesmessig- og
ervervsmessig invaliditet gjøres ved
subjektive vurderinger for den enkelte person. Etter folketrygdloven, som
forvaltes av NAV, vurderes uføregraden utfra inntektsevnen, altså personens mulighet til å forsørge seg selv
ved inntektsgivende arbeid. Denne
uføregraden har betydning for ytelser
til livsopphold fra NAV- uføretrygd.
Hva som er årsaken til skadefølgen –
at man helt eller delvis ikke kan forsørge seg selv – er ikke av betydning
i forhold til vurderingen.
Arbeidsevnen må være nedsatt med
minst halvparten, og den må være
som følge av varig sykdom, skade
eller lyte. Man må også ha vært
gjennom “hensiktsmessig behandling
for å bedre inntektsevnen”.
Vurderingene av yrkesmessig- og
ervervsmessig uføregrad kan variere.
Uførevurderingen fra NAV er ikke
nødvendigvis lik uførevurderingen
for utbetaling av forsikringspenger
eller for vurdering av erstatningssum.
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Medisinsk invaliditet vurderes utfra
objektive kriterier satt i en tabell.
Her skal man i utgangspunktet kunne
forvente at det blir samme resultatet
uavhengig av hvem som gjør vurderingen. Det er viktig å merke seg at
medisinsk invaliditet ikke automatisk
utløser ytelser. For å ha “glede” av
medisinsk invaliditet må du ha krav
på erstatning utfra gjeldende regler,
forsikringsutbetaling eller det må
være en yrkesskade som fører til
erstatning etter folketrygdloven
§ 13-17 og lov om yrkesskadeerstatning. Det er også et krav om at
invaliditeten må utgjøre minst 15%.
Hvilke utslag dette gir for retten til
uføretrygd, eller uførepensjon som
det nå heter, og hvordan pensjonen
beregnes, er så omfattende og komplisert at det blir egne artikler fremover.

Uførhetsgrad i %

5-14
15-29
30-49
50-69
70-90

Epilepsi
Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og
alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og
terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis
et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
Sjeldne og mindre anfall med perfekt anfallskontroll
Sjeldne og mindre anfall
Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura
Hyppige, alvorlige anfall uten aura
Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller
komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi,
med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie

Søvnsykdommer i forhold til
medisinsk invaliditetsgrad

Når det gjelder søvnsykdommer, så
er ikke de tatt inn i tabellen. Da står
man igjen med å gjøre en sammenlignende vurdering med de skadefølgene som er angitt i tabellen.

Uten at det er noen fasit, så mener
jeg at søvnsykdommer best kan
sammenlignes med epilepsi, som står
i tabellen under.
Den medisinske invaliditetsgraden
avhenger av art og alvorlighetsgrad.
(Se tabell over)

Utviklingen av trygdeordningen
En kort oversikt over utviklingen av trygdeordningene.

Folketrygdloven endres i takt med
samfunnets utvikling og landets økonomi. Det har fra politisk hold vært
sagt at Norge trenger å stramme inn
regelverket noe. Man trenger verktøy
for å stanse de som svindler NAV.
Statistikken fra NAV Kontroll viser
at det er noen som misbruker systemet.

Fra bondesamfunn
til industri

I bondesamfunnet var det ikke
behov for en
omfattende
offentlig trygdeordning. Den
generelle industrialiseringen av
samfunnet førte
til at folk flyttet
fra storfamilien
på gården og bort
fra små lokalsamfunnene.

Man passet ikke lenger på hverandres barn, tro til ved sykdom og
alderdom på samme måten som før.
Behovet for hjelp fra det offentlige
til praktiske og økonomiske utfordringer økte med oppløsningen av
familiebåndene.

Eksempelet Ola

Ola er yngstesønn i en flokk på 12.
Han hjelper til hjemme på gården.
De andre søsknene bor og jobber i
nærheten de også. Ola faller mens
han er på beite og henter kyrne.
Benet er brukket og Ola
blir sittende i en stol i
åtte uker mens benet
gror. Det er ikke så
vanskelige fordi det er
andre som tar hans
oppgaver, og sørger
for at han får mat og
stell.
I dagens samfunn er
det ikke slik at storfamilien automatisk ivaretar familiemedlemmer som ikke klarer
seg selv. Det er et

offentlig ansvar. En sterk arbeiderbevegelse og et samfunn preget av likhet er hovedårsaken til at Norge har
så omfattende trygde- og sosialrettigheter.

Den første trygdeloven

Den aller første trygdeloven er fra
1894 - lov om ulykkesforsikring for
fabrikkarbeidere. Loven ble foreslått
av Arbeiderkommisjonen av 1885,
og det tok ni år før den ble vedtatt.
Loven er det første resultatet av
SOMNUS vil bringe artikler om
rettigheter i NAV-systemet
fremover. Vi vet at mange av
våre medlemmer har spørsmål
om alt fra arbeidsavklaringspenger til beregning av uføretrygden, inntekt ved siden av
o.l. Send oss spørsmål du lurer
på til
sovnforeningen@gmail.com.
Spørsmålet bør være av prinsipiell interesse for flere, og ikke
koblet rett til din egen sak.
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industrialiseringen. I tillegg til flytting fra storfamilien, opplevde den
nye yrkesgruppen, fabrikkarbeiderne,
øket risiko for yrkessykdommer og
yrkesskader. Jobben avhang av konjunktursvingninger. Arbeiderne kunne
plutselig stå uten jobb fordi fabrikken
måtte legge ned.
Men industrialiseringen åpnet for
økonomisk vekst som ga økonomisk
grunnlag for sosiale reformene.
Bare tretten år etter at den første
loven ble vedtatt, kom lov om obligatorisk sykeforsikring for lavtlønnede
arbeidere i 1907. Loven sørget for at
det ble opprettet lokale trygdekasser.
Syketrygden gjaldt ikke alle med en
gang, men ble utvidet over tid.

gangen er det ingen som hjelper ham
og sørger for mat og stell. Han får
ikke lønn. Men endringene i samfunnet sørger for at han får støtte fra
syketrygden og den lokale trygdekassen.

Tilbakeslag

Begge verdenskrigene og mellomkrigstiden satte utviklingen av trygderettigheter og sosialretten tilbake. I
1939 ble det innført arbeidsløshetstrygd og så skjedde det lite til utviklingen skjøt fart igjen i 1950 årene.
Obligatorisk syketrygd for hele
befolkning ble innført i 1957 og alminnelig uføretrygd i 1961. Disse
grunntrygdene sikret alle en minimumsinntekt (minstepensjon) dersom
man mistet inntekten på grunn av
alder, uførhet eller tap av forsørger.

Reform fra nyttår

Ola i byen

Ola har reist til byen, fått seg jobb og
bor på en liten hybel. Arbeidsdagen
er 14 timer og han tjener så han greier seg, men ikke mer. Han faller på
jobben og brekker benet. Denne

I 1966 kom dagens folketrygdlov.
Den er lang, omfattende og komplisert. Dagens folketrygdlov gjennomgår stadig reformer og forsøk på
modernisering.
Folketrygdlovens siste reform er
uførereformen som gjelder fra 1.
januar 2015. Den ble vedtatt av
regjeringen Stoltenberg II.
Det som tidligere het uførepensjon,
heter nå uføretrygd. Navneendringen
er ment å gi lettere oversikt. Det skal
være lettere å arbeide ved siden av
uføretrygd.
Trygden skal skattlegges som annen
inntekt uten at det er ment å gå ut
over total utbetaling i særlig grad.
Reformen har noen gode formål, som
NAV håper virker, uten at det slår
negativt ut for den som er ufør. Det

Helseomsorg21 til høsten

Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan
for oppfølgingen av HelseOmsorg21. Handlingsplanen skal
vise hvordan regjeringen følger opp de 10 prioriterte satsingsområdene.
De ti prioriterte satsingsområdene er:
■ Økt brukermedvirkning
■ Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde
■ Kunnskapsløft for kommunene
■ Helsedata som nasjonalt fortrinn
■ Bedre klinisk behandling
■ Effektive og lærende tjenester
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blir lettere å delta i arbeidslivet ved
siden av uføretrygden.
Man skal fortsatt få uføretrygden
livsvarig, men man skal også kunne
jobbe. Regjeringen ønsket at uføretrygden skulle motivere til å jobbe
ved siden av trygd, i den grad man
har evnen til det.

Ola blir gammel

Når Ola i dag er en svært gammel
mann, så er han garantert minstepensjon, med tillegg, sykehjemsplass
eller hjelp hjemme osv. Ola kan, i
teorien i hvert fall, trygt bli både
gammel og syk, og ha tillit til at samfunnet han har vært med på å bygge
opp, vil ivareta ham på best mulig
måte økonomisk og praktisk.

For de som ønsker å lese mer om hva
offentlige myndigheter har tenkt med
denne reformen, så finnes det en nettside, www.nyuforetrygd.no, som
inneholder mye og god informasjon.
I neste utgave av Somnus ser
vi spesielt på arbeidsavklaringspenger og utregning av
uføretrygd.

■ Møte de globale
helseutfordringene
■ Høy kvalitet og sterkere
internasjonalisering
■ Utvikling av de menneskelige ressursene
■ Strategisk og kunnskapsbasert styring

HelseOmsorg21 er laget av og for alle aktørene som har
ansvar for å bidra til forskning og innovasjon i helse og
omsorg. Det innebærer sektoren selv, næringsliv,
universiteter og høyskoler, offentlig forvaltning og
brukerorganisasjonene.
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Ventelistene februar 2015:

Arendal og Tromsø
forkortet ventelistene kraftig

Tønsberg sykehus har gjennomført
eneste som er i veien med Tynset
4690 behandlinger, mens Drammen
sykehus og deres søvnavdeling i trehar gjennomført 738 behandlinger.
dje etasje, er at den sengen pasienten
Arendal sykehus har plutselig rykket Kan det være en skrivefeil?
skal sove i ved søvnregistreringen, er
opp på førsteplass og best i klassen av Tynset sykehus, som er en del av
kjempesmal og vond. Teppet er tynt
offentlige sykehus med Tynset som en sykehuset Innlandet, har kort ventetid og pasienten ligger våken og engster
god nummer to. Somnus har henvendt og har hatt det over lang tid. Det
seg for å falle ut av sengen.
seg til Arendal for å få en forklaring
på nedkortingen av ventelistene, men
Sykehus/sted
Utredning
Poliklinikk Innleggelse Behandlinger
har ikke fått svar.
(november i parentes)
2013
6 uker og 8 ukers ventetid på søvAHus, Lørenskog
–
–
40
711
nutredning, er veldig bra. Også
Aleris,
Tromsø
2
2
550
Tromsø har foretatt en snuoperasjon
som kommer pasientene til gode. Fra
Aleris, Trondheim
16
821
ett års ventetid til 14 uker, er formiFinnmark sykehus, Kirkenes
26 (40)
175
dabelt. Tromsø bekrefter at de i fjor
Førde Sentralsykehus, Førde
36 (30)
36
385
sendte over en del søvnregistreringer
Haugesund sykehus
24
573
til Aleris Tromsø. Men pr. nå er det
Haukeland,
Bergen
–
40
1448
slik at pasientene får time nesten med
en gang, opplyses det fra sykehuset.
Helgeland sykehus, Mosjøen
12
293
Ahus har ikke svart på ventetid for
Lovisenberg sykehus, Oslo
30
683
utredning, men hadde 40 ukers venteMolde sykehus
35 (15)
883
tid i november. Nå har de 40 ukers
Nordlandsykehuset, Bodø
24
397
ventetid på innleggelse. Fortsatt er det
St.
Olav
Hospital,
Trondheim
24
503
nabofylkene Buskerud og Vestfold
som ikke greier å få ned ventetiden.
Stavanger sykehus
26
26
1152
Ett års ventetid for syke mennesker er
Sykehuset Vestfold, Tønsberg
56 (44)
4690
helt uakseptabelt, særlig når man vet
Sykehuset Innlandet, Elverum
–
45
–
at ubehandlet søvnapné er dødelig.
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
22 (30)
22
22
25
Myndighetene har åpnet opp for henSykehuset
Innlandet,
Tynset
8
–
–
–
visning til private klinikker og i disse
dager går det ut anbudsrunde til de
Sykehuset Innlandet, Kongsvinger
–
–
16
272
private klinikkene som vil ha avtale
Levanger Sykehus
19 (16)
108
med det offentlige. Kanskje burde
Namsos Sykehus
26
–
–
–
sykehusdirektørene i Drammen og
Telemark sykehus, Skien
24
–
–
356
Tønsberg ta en telefon til kollegene i
Østfold
Sykehus,
Fredrikstad
42
–
–
548
Arendal og Tromsø. Arendal gikk fra
et halvt år til seks uker, Tromsø fra ett
Sørlandet sykehus, Kristiansand
22 (26)
–
–
418
år til 14 uker.
Sørlandet sykehus, Arendal
6 (26)
–
–
156
Molde Sykehus har øket ventetiden
Harstad sykehus
52
–
1
38
fra 15 uker til 35 uker, mer enn en
Tromsø Sykehus
14 (52)
–
14
458
fordobling av ventetid på søvnutredDrammen
Sykehus
54
(55)
–
48
738
ning. Det samme har Tønsberg som
har øket fra 44 ukers ventetid på søvVolda Sykehus
18
–
–
123
nutredning i november til 56 uker pr.
Ålesund Sykehus
16
–
12
611
12. januar. Antall behandlinger
gjennomført i 2013 fremkommer i en Tabellen er lest av 8. februar. Blått er akseptabel ventetid, orange er uakseptabel ventetid. Grønn er
sterk forbedring fra forrige avlesning i november. Det er sykehusenes ansvar å rapportere inn tallene
kolonne helt til høyre på
sine. Bortsett fra Haukeland i Bergen, som har tall fra desember, har alle de andre sykehusene rapwww.frittsykerhusvalg.no.
portert inn i løpet av januar.
Marit Aschehoug
Kommentar
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S

usanna Mørch, lederen av 30-års jubilanten
Foreningen for Søvnsykdommer, Oslo Fylkeslag,
merker et generasjonsskifte:

skjermen

– Før møttes man i foreninger, nå er

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

– Om dere ikke er allergisk for katter – kom gjerne hjem til meg!
Katteallergi?
Neida, ingen av oss er allergikere.
Derfor inviterte Susanna Mørch både
Asle Bang og Somnus til en prat om
FfS, Oslo fylkeslag, som Susanna er
leder for på sjette året. Nå tar hun en
ny periode.
Katten Sirikit deltok, mens kollegaen
Kattegat holdt seg pent i bakgrunnen.
I fjor feiret fylkeslaget 30 år.
“Fødselsdagen“ ble feiret på julemøtet 3. desember, mens stiftelsesdatoen
egentlig var tre dager senere, 6.
desember 1984. Da var navnet Oslo
og omegn lokallag, og hadde 32
medlemmer i både Akershus og Oslo.
Ann Haley var lagets første leder.
Akershus ble eget fylkeslag i 1997.

“Bare narkolepsi”

Den gangen var Asle Bang 32 år
gammel. Og endelig fikk han svar på
all trøttheten som hadde fulgt ham
fra barnsben av. En tid engstet han
seg for at det kunne bety MS – som
moren led av. Også hun duppet ofte
av, og sov mye.
Men for ham var det “bare“ narkolepsi.
– Jeg bruker ordet “bare“ fordi narkolepsi tross alt kan behandles med
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møteplassen

medisiner og du kan ha et ganske bra
liv. MS gir gjerne en dårligere prognose. Uansett var det godt å få svar
på hvorfor i all verden jeg var trøtt til
enhver tid!
Asle Bang ble sendt til landets første
søvnlaboratorium, på St. Josefs
Hospital i Drammen. Det var åpnet
året før, i 1986, så han var tidlig ute
med å få sin diagnose. Etter det har
Per Egil Hesla vært hans søvnlege.

Begge utredet sent i livet

Grunnen til at Asle hadde vært et
“sovedyr“ i årevis fikk han først svar
på gjennom TV-skjermen. Olav
Øverland ledet “Sosialkanalen“ på
NRK i 1987, temaet var en søvnsykdom. Og det han fortalte om fikk
Asle til å skvette. Han hadde det jo

på akkurat samme måten! Wow! Var
det virkelig et navn på tilstanden?
Joda, navnet var narkolepsi, det. Og
med den vissheten meldte han seg
inn i Foreningen for
Søvnsykdommer, som på den tiden
het Somnus. I 1988 ble navnet endret
til Norsk Narkolepsiforening, og ti år
senere til Foreningen for
Søvnsykdommer. Mens bladet har
Somnus-navnet.
– Godt å komme til sine egne, beskriver Asle, som har sittet i styret i foreningen.
Susanna har en lignende historie.
Men hun fikk ikke navn på samme
lidelse før sønnen hennes kom til
utredning som femåring. Da hadde
også han en lang “sovehistorie“ bak
seg, som sin mor, og Susanna ble tesSusanna og
katter hører
sammen. For
tiden har hun
to, og denne
kattepusen,
Sirikit, var
aktivt til stede under
intervjuet
hjemme hos
Susanna.
Mens
Kattegat
holdt seg i
bakgrunnen.
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Både Susanna Mørch (61) og sønnen Julius (23) har narkolepsi. Moren var 44 år gammel, sønnen fem år, da de fikk samme diagnosen. Atle Bang er mangeårig medlem av foreningen.

tet i samme slengen. Resultat: Felles
diagnose for mor og sønn.
– Han var jo et lettvint barn, beskriver Susanna.
– Jeg kunne ta ham med meg over
alt. Lille Julius bare sovnet, han.
Men det ble jo usedvanlig mye
søvn...kunne dette være riktig?
Nei, det var det ikke.
Hun har ikke tall på hvor mange
ganger hun har båret en sovende
Julius opp trappen til leiligheten i
femte etasje...

Sammen igjen?

Julius er i dag 23 år, utdannet elektriker, og tar videreutdanning i faget.
Susanna har passert 61, og har sluttet
i arbeidslivet. Da la hun en lang
yrkeskarriere innen reiseliv bak seg.
Hun drev mye med sjømannsreiser,
og det passet svenskfødte Susanna,
som er så glad i havet. Derfor navnet
Kattegat på en av pusekattene.
– Selv var jeg mye trøtt og sliten i
hverdagen. Men jeg trodde det skulle
være slik! For jeg husker mamma sa

at “dobbeltarbeidende kvinner er alltid trøtte. Sånn er det bare“. Derfor
levde jeg med udiagnostisert tilstand
til jeg var 44 år. Til slutt fikk jeg
endelig vite hva det dreide seg om,
og fikk hjelp, sier lederen av et fylkeslag med rundt 140 medlemmer.
Nabofylket Akershus har 20 flere.
Og de to fylkeslagene har vært både
“gift og skilt“. Nå driftes lagene hver
for seg.
– Husk, Akershus er et fylke som
omkranser hele Oslo. Folk som bor i
Asker, for eksempel, sør for hovedstaden, synes det blir lang vei for å
forholde seg til en forening nord i
fylket, som har sin møtevirksomhet
der. Jeg tror en felles forening hadde
samlet oss med søvnsykdommer
bedre. Og ett styre ville gitt enklere
administrasjon, tar Asle med. Han får
støtte av Susanna.

Generasjonsskifte i laget

Susanna og Asle er også enige i at
driften av foreningen har endret seg
med data'n. Ikke minst når det kom-

mer til det som het likemannsarbeide
før. Nå brukes ordet likeperson, og
det brenner begge for:
– Du kan skrive så mye du vil om
søvnsykdommer på Facebook, i lukkede grupper, på alle måter du kan få
kontakt på gjennom en skjerm. Men
det er noe annet å snakke med en du
deler sykdom med, føle nærhet til en
felles diagnose, utveksle erfaringer
og se vedkommende, sier Asle, og
fortsetter:
– Jeg er ikke likeperson nå, men om
noen ringer meg om narkolepsi svarer jeg gjerne.
Asle er åpen for at mange som får
vite at de har narkolepsi trenger tid
til å summe seg, la det synke inn. I
starten kan det kanskje bli litt voldsomt å treffe en med mye erfaring.
Men han håper likevel mange finner
det nyttig å kontakte likepersoner etter
hvert, for det gir mye støtte å føle at
man er sammen om samme sak.

Treg respons

Susanna, som er en svært aktiv dame
SOMNUS NR 1 - 2015
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i søvnsammenheng, står
også som likeperson på
Somnus' nest siste side.
I tillegg til å være fylkesleder i hovedstaden leder
hun Forskningsfondet for
søvnsykdommer.
Hun har vært tydelig på er
å spørre medlemmene hva
de vil med foreningen.
Asle Bang - mangeårig med- Møtes til noe faglig?
lem av Søvnforeningen Sosialt?
fikk først kjennskap til at
Tre ganger har hun bedt
det var narkolepsi han led
“søvnfolket“ komme med
av da han så et TV-program
forslag.
i 1987.
– Men har ikke fått ett
eneste ett!
Slikt er med på å gjøre lederjobben tyngre.
– Vi hadde noen opplegg for et par år siden, med kafébesøk, småutflukter, og vi gikk på kino. Nå jobber vi med
å utvide seminaret fra november i fjor, om narkolepsi og
hypersomni, til et todagers opplegg i vår. Og julemøtet
holder vi fast på, første onsdagen i desember, opplyser
Susanna.
– I tillegg har vi informasjonsstands rundt om i Oslo.

Vonde muskelspenninger

Asle er glad for at den effektive damen fortsetter som
leder, hun ble gjenvalgt i februar, selv om det til tider går
trått.
Både Susanna og Asle sliter med sider av sykdommen:
Hun er helt avhengig av fysioterapi, for å myke opp
“vanvittig spente muskler“. Han får anfall hvor musklene
spenner seg kraftig.
– Dette tar masse energi, og er særlig plagsomt når jeg er
ute blant folk, kan Asle fortelle. Han tar med at han synes
vonde ledd- og muskelspenninger kommer for lite frem i
narkolepsi-sammenheng. Selv går han til kiropraktor,
som er helt nødvendig for ham.

- Ikke bli for privat på nettet!

De to vet godt hva katapleksi er. Noen får det i bena,
mens Asle plages av følelsen av muskellammelse over
brystet. Da føler han at hodet henger som en løs ball
Begge er enige i at det er et generasjonsskifte blant medlemmene: de eldre, som er vant til foreningsarbeid, og de
yngre, som heller lever sitt sosiale liv bak en skjerm.
– Jeg synes dette er uheldig, ettersom vi står sterkere når
vi alle jobber sammen mot et felles mål, og ikke i flere
små grupper hvor man sliter hver for seg, mener Susanna.
Mens Asle tar med at han til tider synes folk er for private med personlige skriverier om egen diagnose, medisiner
og private forhold på nettet. Han har til og med brydd seg
og anbefalt folk å tone ned.
– Det skrevne ord står der! Ikke skriv noe som ikke tåler
dagslys, er hans råd.
Susanna nikker. De to kan ikke være mer enige.
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Reg jeringen innfører reformen

behandlingsvalg
– Reformen skal redusere ventetiden og øke
valgfriheten for pasientene. Vi slår sammen
fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg til én
felles ordning. Gjennom fritt behandlingsvalg
løser vi problemer pasienter møter i dag, sier
helse- og omsorgsminister Bent Høie i en
pressemelding.

Sammenslåingen av fritt
sykehusvalg og fritt
behandlingsvalg betyr at
pasientene får en liste å
velge fra og en ordning å
forholde seg til. Pasientene
får flere behandlingssteder
å velge mellom.
Behandlingssteder som
har avtale med det offentlige vil kunne øke kapasiteten. Pasienter med rett
til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge å bli
utredet eller behandlet på
offentlige sykehus, på private behandlingssteder
som har avtale med det
offentlige eller behandlingssteder som er godkjente. Dette får et samlet
navn, fritt behandlingsvalg.
Den nye ordningen starter
for områdene psykisk helsevern, rusbehandling, og
noe annen sykehusbehandling. Deretter skal ordningen gradvis utvides.

Kan velge sted

I den nye ordningen under
fritt behandlingsvalg vil
pasienter kunne velge
behandling hos private på
statens regning i stedet for
å vente i den offentlige
køen, selv om kvoten som
helseregionen har kjøpt, er

brukt opp. Gjennom reformen beholder pasientene
sine rettigheter. I tillegg
styrkes pasientinformasjonen og håndtering av
mulige fristbrudd.
Pasienten får gjennom tidligere vedtatte endringer i
pasient- og brukerrettighetsloven, som iverksettes
i løpet av året, krav på å få
brev om tidspunkt for oppmøte på sykehus eller
behandlingssted innen 10
dager fra de har mottatt
henvisning. I tillegg skal
alle pasienter få en frist for
når utredning eller
behandling senest skal
starte. Dersom sykehuset
ser at de ikke klarer å
overholde fristen, er det
sykehuset og ikke pasienten som skal kontakte
HELFO for å skaffe et
alternativt tilbud.

I løpet av året

Dersom Stortinget slutter
seg til lovforslaget, vil
departementet sende forskrift om fritt behandlingsvalg på høring. Reformen
vil tre i kraft i løpet av
året. På nettsiden
www.helsenorge.no, vil
pasientene finne informasjon om hvilke institusjoner de kan velge mellom.
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Hva skjer i Stortinget?

Ett parti
Melatonin stoppet

Legemiddelverket har stoppet salget av søvnmedisinen Melatonin,
etter at en kvinne på Otta slo alarm,
skriver Gudbrandsdølen.
Kvinnen kjøpte det reseptbelagte
legemiddelet på Apotek1 på Otta.
Da hun kom hjem åpnet hun boksen
og registrerte at fargen og formen på
pillene var annerledes enn det hun
var vant til. Hun brukte
søvnmedisinen i tre dager.
Da ringte apoteket henne og fortalte at pillene ikke inneholdt
melatonin. Legemiddelverket
har tilbakekalt og stoppet
salget av melatonin med
produksjonsnummer
5003215.

Om samkjøring av innkjøp i helseregionene
Spørsmål om samkjøring av innkjøp i alle helseregionene.

Helga Pedersen (A) spurte:
Ligger det framtidige føringer i
organisering og lokalisering av en
felles innkjøpsfunksjon for helseforetakene i og med at Helse SørØst er blitt bedt om å lede arbeidet
med å etablere nytt foretak?
I protokoll fra foretaksmøte i Helse
Sør-Øst RHF 7. januar i år står det
at de regionale helseforetakene skal:
“Legge fram en plan for etablering
av felles eid foretak for samordning
av innkjøp innen 15. september
2015, jf. “modell A“ i Utreding av
nasjonal innkjøpsfunksjon - sluttrapport. Foretaket skal være etablert
innen 31. desember 2016. Helse SørØst RHF ble bedt om å lede arbeidet.“ I dag koordinerer
Helseforetakenes innkjøpsseervice
AS (HINAS) nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge,
noe som siden etableringen i 2003
har gitt en gevinst på nærmere 2
milliarder kroner. HINAS ligger i

Vadsø. Det er viktig å få avklart
hvorfor Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst ansvaret for å lede arbeidet med framtidig
felles innkjøpsfunksjoner, og om det
i dette implisitt ligger føringer på
framtidig organisering og lokalisering av dette arbeidet.

Bent Høie svarte:
På bakgrunn av en utredning gjort
av de regionale helseforetakene ba
departementet om at de videreførte
dette strategisk viktige arbeidet
gjennom følgende styringskrav når
det gjaldt organisering av en nasjonal innkjøpsorganisasjon:
Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene om å legge fram en plan
for etablering av felles eid foretak
for samordning av innkjøp innen 15.
september 2015, jf. “modell A“ i
Utredning av nasjonal innkjøpsfunksjon – sluttrapport. Foretaket skal
være etablert 1.1.2016. Regionale
ressurser og enheter skal innlemmes
i foretaket innen 31. desember 2016.
Helse Sør-Øst RHF ble bedt om å

lede arbeidet. Det avklares i utredningen at man vil satse på HINAS
og at virksomheten vil inngå i den
nye organisasjonen. De regionale
helseforetakene vedtok for øvrig så
sent som i 2014 en 4-årig handlingsplan for HINAS, hvor en øker deres
nasjonale portefølje til om lag NOK
9 mrd. kroner i planperioden.
I den aktuelle utredningen har alle
regionene deltatt aktivt, og saken har
vært behandlet i alle styrene.
HINAS har også deltatt i arbeidet
både i styringsgruppe, prosjektgruppe og i arbeidsgrupper. HINAS fikk
også utredningen til gjennomsyn før
den ble ferdigstilt.
Det ligger ingen føringer fra departementets side i tildeling av lederoppgaven mht. fremtidig organisering eller eventuelle lokaliseringsspørsmål. Til dette siste vil jeg igjen
minne om at en nasjonal innkjøpsfunksjon baseres på en desentralisert
struktur med utgangspunkt i dagens
fysiske lokalisering av innkjøpsressursene.
SOMNUS NR 1 - 2015
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KRYZZZORD

Så mye søvn trenger du

Alle er forskjellige, men nå er det kommet nye anbefalinger. National Sleep Foundation i USA har justert
anbefalingene sine av hvor mye søvn du faktisk
trenger.
– Anbefalingene for søvnlengde var en av de mest
besøkte sidene på nettstedet vårt, og det var ikke
egentlig klart hvordan anbefalingene var satt opp,
forteller Max Hirshkowitz, som leder organisasjonens råd for forskning, til The Huffington Post. Nå
har seks søvneksperter og 12 andre medisinske
eksperter samarbeidet om de nye anbefalingene.
Rådene ser slik ut:
0-3 måneder: 14–17 timer
4–11 måneder: 12–15 timer
1–2 år: 11–14 timer
3–5 år: 10–13 timer
6–13 år: 9–11 timer
14–17 år: 8–10 timer
18–25 år: 7–9 timer
26–64 år: 7–9 timer
65 år og eldre: 7–8 timer

Vi

Sett sammen bokstavene i de gule feltene til et ord som
har med foreningen å gjøre. Send løsningsordet på epost
til sovnforeningen@gmail.com og vi trekker en vinner
som får fem FLAX-lodd i posten.
Løsningen på kryssordoppgaven i siste nummer av
Somnus var REM.

Bedre på jobb, bedre søvn

Ansatte sover bedre når de får større kontroll over
døgnet og lederne tar hensyn til privatlivet deres,
viser en amerikansk studie.
Forskerne gikk inn på arbeidsplassen for å endre
forholdene der og gi de ansatte en bedre balanse
mellom jobb og fritid. Det førte i neste omgang til at
de sov en time mer hver uke, og oftere våknet
uthvilte, forteller forskning.no.

Hoppuke og gaffatape

BISHOFSHOFEN: Jeg har sagt
det før, og jeg sier det ig jen:
Hvis du ikke kan reparere det
med gaffatape, har du ikke
brukt nok.
Det er ikke mine ord. Det er
navnet på den første gruppen jeg meldte meg inn i på
Facebook, for slik omtrent
åtte år siden. Selvsagt stemmer det ikke, spesielt ikke så
lenge det er snakk om CPAPer og annet avansert utstyr.
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Men medlemskapet har i
hvert fall gitt meg mange
morsomme bilder.
I år var det femte gangen jeg
begynte året med å reise på
hoppuke. Stort triveligere
kan det ikke bli: Muligheten
til å juble for underpresterende nordmenn, innimellom måltider som stort sett
består av halve griser og
halve litre med g jærede
hveteprodukter.
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Hotellsengens utfordringer

▼
En nydelig nyoppusset
hotellrom på Royal
Garden i Trondheim.
Men hvor er stikkontakten til CPAP’en
min?

Det hender jeg får spørsmål om
suvenirer. Joda, bortsett fra noen
mozartkuler i ny og ne og diverse kvotebelagte varer til røykende bekjente, har
jeg hatt med meg to ting hjem fra hoppuke. Et reklameflagg for Stiegl (bryggeriet som følger de østerrikske hopperne,
men det har vi neppe lov å si på trykk), og
en rull med gaffatape.
Gaffatapen ble kjøpt inn for å feste det
norske flagget på en fire meter lang påle,
velvillig utlånt av en gasthausvert som
vanligvis bruker den til å få snøen ned
fra taket. Tanken var god, men da det
viste seg at sikkerhetsreglene i hoppbakken i Innsbruck forbyr flaggstenger som

Hotel Royal Garden i Trondheim er
renovert. Den flotte glassbygningen
ved Nidelven var i sin tid toppen av
luksus for en farende gjest.
Jeg hadde gleden av å betale 956 kroner for en natt i romjulen og fikk nøkkel til et lekkert rom. Riktignok var
badet innredet av en mann som ikke
har behov for å sette fra seg mer enn
et tannglass, men sengen så deilig ut.
Da begynte letingen etter stikkontakten til CPAP’en. Ved skrivebordet var
det en som var tenkt til skrivebordslampen eller laptopen. Ved sengen var
det ingenting innen rekkevidde for min
ledning.
Det endte som alltid før, en telefon til
resepsjon med beskjed om at vi trengte
en skjøteledning eller en oppdagelsesreisende som kunne lete etter stikkontakt i nærheten av sengen.

Det kom en ung mann med armene
fulle av skjøteledninger i metervis og
med partyhatt i sølv. Det var nyttårsaften.
Han lette først lenge og fant ut at på
den andre siden av sengen, godt skjult
bak hodeenden og nattbordet, var det
en stikkontakt til lampen på den siden.
Jeg kan ikke sove på den siden, så han
smøg seg ned på gulvet, koblet til
skjøteledningen og smøg den under
sengen.
Og han var helt enig i at når hotell
Bellagio i Las Vegas tar hensyn til gjester med CPAP og lager stikkontakt i
foten på nattbordlampen, så bør norske hoteller slutte å gjemme stikkontaktene. Han skulle ta det opp med
ledelsen.

Reisebrev: Marit Aschehoug

er lengre enn en meter, så var det igrunnen like greit at vi droppet flere timers
kjøring med fire meter flaggstang på
taket av en tre meter lang bil.
Siden den gang er tapen brukt hvert år,
til alskens provisoriske flaggstenger.
Først skistaver, men de siste årene har jeg
funnet ut at dette er den eneste fornuftige anvendelsen for teleskopskaftet til
husets moppesystem.
Og taperullen er med, for å feste et halvstort norsk flagg og et litt mindre østerriksk bryggeriflagg til moppeskaftet.

le vil det si stort sett hver morgen og
kveld), må jeg alltid ha med meg ett eller
annet for å g jøre rørstubben på masken
litt tykkere fra uke til uke.
I år hadde jeg ikke ig jen mer av maskeringstapen fra siste maleprosjekt; ei heller rester av diverse medisinske tape- og
plasterprodukter. Ikke er jeg så perfekt i
tysk at jeg vet hvordan man får kjøpt
slikt, heller.
Dermed fikk gaffatapen sin debut til noe
annet enn flagg. Det gikk så bra at nå har
rullen fått fast plass i CPAP-vesken.

Heldigvis, får man si. Siden jeg ble utstyrt
med en CPAP der masken skal klemmes
inn i en gummidings som utvider seg litt
for hver gang jeg tar den fra hverandre
og setter den sammen ig jen (i mitt tilfel-

Et bra resultat, vil du kanskje si? Slett
ikke. Vi fikk nemlig ikke se noen norske
hoppere vinne i år, heller.

Reisefanten: Georg Mathisen
SOMNUS NR 1 - 2015
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I
Bowling og
midten av januar samlet Søvnforeningen flere
ungdommer med søvnsykdom (og noen foreldre)
for å knytte kontakter, bowle og spise pizza.

for å knytte bånd

Marit Aschehoug
tekst

Styret støtter prosjektet som ett av
styrets medlemmer har tatt initiativet
til. – Det kan være en begynnelse på
et møtested for ungdom med søvnsykdommer. Meningen er at terskelen
skal være lav, de unge skal få holde
på med sitt, mens eventuelle foreldre
kan drikke kaffe et lite stykke unna
og utveksle hverdagserfaringer, sier
Mette Figgé, som tok initiativet.
Hun forteller at praten kom i gang
øyeblikkelig for noen, og for andre
kom praten etterhvert.
– Da kvelden tok slutt, og de var trøtte alle sammen, var smilet i øynene
kjempestort. Jeg ble helt rørt og det
varmet mitt hjerte å se at nye bånd
var knyttet. Kvelden bød på glede og
latter med folk som ikke kjente hverandre. De kunne dele en kveld som
om skulle de ha kjent hverandre i
flere år, og det eneste de egentlig
hadde til felles, var søvn, forteller
Figgé.
– Alder, hverdag og bosted, alt var
forskjellig, men søvnutfordringer var

‘’

fellesnevneren og den ble utvekslet
på godt og vondt, forteller hun.

Godt å dele med noen

En av de unge uttrykte det slik: – Det
var veldig givende å møte ungdom i
samme situasjon, og kunne dele erfaringer og hverdagsproblematikk som
oppstår når dagene preges av søvnrelaterte sykdommer.
I møte med nevrologer og andre fagpersoner man er i kontakt med i forbindelse med søvn får man alltid et
distansert og faglig svar i forhold til
problemer en møter på daglig basis,
så det var veldig godt å samles for å
kunne få et innblikk i hvordan andre
ungdommer løser hverdagskabalen.

Ta gjerne med fagperson

– Jeg håper det lar seg gjøre å arrangere flere slike sammenkomster, med
koselig stemning og prat som går
løst. Det hadde også vært bra å ha en
person med kompetanse/kunnskap
om rettsspørsmål knyttet til søvnsykdommer tilstede. For gjennom relevante instanser fra offentlig sektor
har jeg erfart at det ikke er tilstrekkelig informasjon og opplysning om

rettigheter i arbeidsliv/skolegang/fritid på den knappe tiden man har hos
disse. Det er så mye man lurer på,
men som ikke generell kompetanse
fra en rådgiver ikke kan svare på.
Det var absolutt verdt å dukke opp på
og jeg er mer enn gjerne med neste
gang også, sa en av de som var der.

Første møte

–Jeg håper du får til flere slike
sammenkomster. Jeg satt igjen med
en god magefølelse og gleder meg
allerede til neste gang. Jeg har aldri
møtt noen i samme situasjon, så jeg
har blitt litt blendet av de friskes
hverdag til tider, der jeg føler jeg
ikke strekker til og på mange områder blir litt usikker på om jeg egentlig burde klare ting på samme nivå
som omgangskretsen min, fortalte en
annen av ungdommene.

Må akseptere livet

En av ungdommene forteller at hun
til å begynne med syntes det var vanskelig å akseptere egen situasjon.
– Etterhvert har jeg forstått at hvis vil
jeg fremover i livet, så må jeg forstå
at slik er livet mitt og ta det der ifra.

Jeg glemte at jeg følte meg sliten og så
sliten ut, og bare koste meg. Deltager på bowlingtreffet
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Karoline (bildet) og Isabel var veldig fornøyd med bowlingkveld med pizza for å
samle ungdom med søvnsykdommer.
(Foto: Privat)
Men når man er sammen med
venner og familie og ser hvilket
tempo de har og man ikke følger
med, så føler man seg udugelig. Man
lurer jo også på hva som skjer i fremtiden. Samtidig som man lurer på om
man har lært noe, forteller hun.
– Det å møtes en slik kveld hvor man
bare har det gøy og ingen forventer
noe av noen, annet enn at du skal
kose deg, så koser man seg virkelig.
Denne kvelden merket jeg hadde jo
lært noe som jeg kunne lære videre,
jeg hadde spørsmål som jeg fikk svar
på og jeg fikk mange nye spørsmål,
jeg knyttet nye bånd, og min selvtillit

ble bedre. Det forteller en av deltagerne til Somnus. – Jeg glemte at jeg
følte meg sliten og så sliten ut, og
bare koste meg. Jeg håper vi kan få
til mange kvelder. Jeg takker
Søvnforeningen for at de har gitt oss
denne muligheten.

Lett å bli sittende inne

–Sliter man med søvnproblemer er
det veldig lett å bli stengt inne eller
bli utelukket fra helt hverdagslige
ting. Det er vanskelig å komme seg
ut, forteller 18 år gamle Karoline. –
Enten det er i arbeid eller skole så
sitter man litt fast og det er få, etter
personlig erfaring, som forstår dette.

Foto: Scandinavian Stockphoto

Det er lett å føle seg håpløs og patetisk fordi det synes ikke utenpå.
– Derfor er muligheter som dette
utrolig viktig. Det å bli bedt med på
noe, det å komme seg ut, med andre
som sliter med akkurat det samme,
og vite at man blir forstått og trodd.
Kvelden var super! Selv syns jeg det
er vanskelig å snakke med folk jeg
ikke har møtt før, men det var overraskende lett å snakke sammen. Alle
ble inkludert og akseptert. Dette er en
veldig viktig og god mulighet for
folk som sliter med søvn. Og jeg
anbefaler og i hvert fall prøve og
benytte sjansen og bli med neste
gang, sier Karoline.
SOMNUS NR 1 - 2015
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D

et er et hav av uvitenhet der ute. Norge trenger professorater i søvnmedisin for å få det inn i studiet. Vi har bare
Bjørn Bjorvatn i Bergen. Det er klanderverdig at myndighetene ikke tar tak.

nevrologer som kan
søvnsykdommer
For få

Marit Aschehoug
tekst og foto

– Bare fem av Norges 200 nevrologer er kompetente nok i søvnsykdommer. Doktor Per Egil Hesla la
ikke fingrene imellom da han snakket
seg varm om situasjonen i helseNorge når det gjelder narkolepsi,
hypersomnier og andre sjeldne søvnsykdommer.
– Du må ha erfaring for å kunne
diagnostisere og behandle søvnsykdommer som hypersomnier og narkolepsi. 600 pasienter i året. Det vil si
at hver nevrolog i snitt får tre pasienter. Det er for lite. Særlig når jeg har
ca 200 og ca 600 av de pasientene, sa
han.
– Ventetidene blir lengre og lengre
og hvem skal ta over?

Mangel på hypokretin

– 1972 var det 12 personer med diagnosen narkolepsi i Norge, i dag er det
ca 650, selv om det er en ganske vanlig nevrologisk sykdom. Den er som
mange andre søvnsykdommer grovt
underdiagnostisert, sa Hesla. – Den
gangen kunne det ta 11-12 år fra man
gikk til lege før man fikk diagnosen.
Behandlingen er også blitt mye bedre
med årene. Før hadde man bare kliniske undersøkelser, nå har man også
instrumenter som kan bidra til å stille
riktig diagnose.
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Gjennombruddet kom da man oppdaget at mangel på hypokretin var
årsaken til narkolepsi.
Stanforduniversitetet i California fikk
undersøke seks hjerner (fra narkolepsipasienter) hvorav fem var norske
(organdonasjon) og man fant at de
manglet hypokretin.
– Hypokretin blir produsert av hypokretin celler i hypothalamus. Har
man for lite hypokretin, så sover
pasienten for mye, sa Hesla til en
lydhør forsamling.

– Ved narkolepsi er Xyrem den beste
medisinen som tar opptil 90 % av
katapleksianfallene. Det er en gammel medisin fra 1972, men den ble
misbrukt og mistolket som GHB.
Den var i salg i helsekostbutikker
frem til 1992. Da ble den forbudt.
– Den gir god søvn uten paralyse og
drømmer og demper katapleksien
godt, sa han. – Metamina, som er ren
amfetamin, kan brukes på dagtid.
Ritalin er også et preparat som kan
benyttes for å bli mer våken. Dette
preparatet avgir også amfetamin
men i felles katalogen er det vist til
Medisinbruk
en rekke bivirkninger, 70-80, særlig
Hesla fikk spørsmål om medisinene
som brukes mot narkolepsi og nevnte dersom dosen blir høy, sa Hesla som
understreket at det er viktig å ta
først og fremst Xyrem.
medisinene når man skal. Men det er
– Det finnes noen gullstandarder i
behandlingen, men alle mennesker er like viktig å ta en liten blund i løpet
av dagen og spise riktig, det vil si å
forskjellige og leverens evne til å ta
opp enzymene er forskjellig fra men- unngå søtt, og leve regelmessig.
Narkolepsi tåler ikke skiftarbeid og
neske til menneske, sa han.
uregelmessighet. Fleksibiliteten blir borte.
Per Egil Hesla: Privatpraktiserende nevrolog på EEG-laboratoriet på Majorstuen
Familien må med
i Oslo. Har gjennomgått Amerikansk
Hesla fortale at mikrosøvnen
utdannelse i Sleep Disorders Medicin
skaper problemer.
fra 1984 til 1986. Han har også god– Man er ikke lat eller uoppkjennelse fra den Europeiske søvnformerksom, man er syk.
sker foreningen -Nordic Branch.
Humørsvingninger er vanlig.
Harald Hrubos-Strøm, PhD er lege og
Familie og pårørende må
søvnforsker ved AHus og ansvarlig lege
læres opp, for mange mister
ved Oslo Søvnsenter. Han er akkreditert
samboer eller ektefelle.
Europeisk Søvnspesialist, Somnologist.
– Men det er ikke noe galt
med hodet til pasienten. Det
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ikke at pasienten skal bestemme alt,
men at legen i større grad lytter til
pasienten og setter seg inn i pasientens situasjon og utfordringer, fortalte
Hrubos-Strøm. – Delstudien gjøres i
samarbeid med Universitetet i
Linköping i Sverige hvor man har
mye erfaring med forskning på
atfersfaktorer som påvirker bruk av
CPAP. Av de man får inn til utredning for søvnapné, har ca 70 %
behandlingstrengende apné, men ca
30 % har andre søvnlidelser som
f.eks snorking og Insomni. Disse
henvises tilbake til fastlegen.

Behandlingen

Dr. med Harald Hrubos-Strøm (t.h.) støttet doktor Per Egil Hesla i ønsket
om flere professorater i søvnmedisin.
er selvfølelsen og selvtilliten som tar
skade når man får kjeft får noe man
ikke kan noe for, sa han.
Pasienter med narkolepsi uten katapleksi får ofte problemer med NAV og
HELFO. Man skal liksom ha katapleksi for å være ordentlig syk, sa
Hesla. – Og apotekene kan være en
utfordring. Man blir sett skjevt på når
man henter amfetamin på resept.
Man ser at farmasøyten tenker:
“Jaså, en rusmisbruker…”. Og rutiner
for utdeling av medisin er et problem
med forskjellsbehandling.
– NAV har nok noe manglende kompetanse på alvorlige søvnsykdommer og i hvilken grad detter hemmer
deres arbeidsevne.Jeg skriver omfattende sakkyndige erklæringer om
funksjonsnedsettelse over 50 %.
Så må NAV vurdere den såkalte restarbeidsevnen.
Harald Hrubos-Strøm, PhD støttet
doktor Hesla i ønsket om flere
professorater i søvnmedisin.
– Jeg har medisinsk embetseksamen
fra Bergen. Jeg hadde ikke vært her i
dag, hadde det ikke blitt slik at jeg
studerte under professorene Ursin og
Bjorvatn i Bergen, sa Hrubos-Strøm.
Han håper å undervise i søvn for
medisinstudenter i Oslo i fremtiden.

Ny forskning på søvnapné

Hrubos-Strøm gjennomgikk forskningsprosjektet Akershus Sleep
Apnea Diagnostics and Treatment
Evaluation (ASADaTE). – Vi inkluderer henviste pasienter inntil vi har
200 med dobbel søvnregistrering. Så
vil vi ha anslagsvis 600 pasienter
med enkel søvnregistrering. De diagnostiske alternativene er Apneagraph
Spiro (med 1 mm sonde), polysomnografi og Nox T3.
– Diagnostikkdelen av prosjektet er
finansiert med en såkalt OFUkontrakt der Innovasjon Norge stimulerer til samarbeid mellom norsk innovasjon og helseforetakene, fortalte
Hrubos-Strøm. Delstudien av
behandlingsvalg, såkalt samvalg
søker jeg videre for å få finansiert.
– Vi starter inklusjon så fort vi er
trygge på drift av det nye, sondebaserte utstyret. Trolig rett over
påske. Inklusjon vil anslagsvis være
ett kalenderår etter oppstart og resultatene vil følge ca seks måneder etter
avsluttet innsamling.

Samvalg

– Det nye i behandlingen av søvnapné er det såkalte samvalget eller
Shared decisionmaking. Det betyr

Behandling av søvnapné følger tre
løp: Konservativ behandling, det vil
si vektreduksjon og unngå ryggleie.
Rådet om Tennisball på ryggen, er
fortsatt aktuelt for noen, det vil si at
noe festes til ryggen med en sele slik
at det oppleves som ubehagelig og
man snur seg på siden.
Det andre løpet er behandling med
CPAP eller BiPAP, eventuelt apnéskinne hvis man overhodet ikke
mestrer CPAP. Siste utvei er
kirurgisk inngrep, UPPP,
Uvulopalatopharyngoplastikk der
man fjerner noe av bløtvevet i munnhulen for å gi bedre plass.
Hrubos-Strøm fikk spørsmål fra salen
om pasienter som sier de ikke sover
et øyeblikk i en vond sykehusseng
med kroppen full av instrumenter.
– De fleste sover litt i løpet av natten,
slik at vi får nok data til å stille
diagnosen, sa han. Han legger til at i
tilfeller hvor pasienten har symptomer, opplever å ha vært våken og de
diagnostiske kriteriene for OSA ikke
er oppfylt, vurderes ny registrering
med polysomnografi som også
objektivt måler søvnkvalitet.

Syke på skift
Sykepleiere som går turnus i tre
skift, er oftere sykmeldt. Det viser
en norsk studie som tidsskriftet
Sykepleien presenterer. Sykepleiere
i treskiftturnus er ikke syke oftere
enn sykepleiere som arbeider bare
dag eller bare natt, men når de
først blir syke, er de sykmeldt
lenger.
SOMNUS NR 1 - 2015
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i til femten prosent av den voksne befolkning kan ha
behandlingstrengende insomni. Det er derfor mange som
sliter med å få sove om kvelden, de våkner mange ganger i
løpet av natten eller de våkner grytidlig og får ikke sove ig jen.

T

Søvnterapi på nett
somnify.no

gram. Det koster 1.800 kroner for 18
ukers terapi, det vil si, utvidet program med 12 ukers oppfølging. Det
kan være et godt alternativ dersom
man ønsker å slutte med sovemedisiner.

Marit Aschehoug
tekst og foto

Det sier Harald Hrubos-Strøm, PhD,
en av Norges fem europeisk godkjente somnologer med medisinsk
embedseksamen. Han mener nettstedet Somnify.no kan tilby hjelp mot
insomni.
Hrubos-Strøm er lege og søvnforsker
ved Akershus Universitetssykehus.
Han er også ansvarlig lege ved Oslo
Søvnsenter og leder altså behandlingen på nettstedet Somnify.no.
– Insomni er skyldes en ubalanse
mellom biologiske og psykologiske
forhold. Vårt tilbud krever egeninnsats og motivasjon til å gjøre noe
med søvnmangelen. Det er en kognitiv adferdsterapi som består av søvnrestriksjoner og stimuluskontroll, forteller Hrubos Strøm.

Seng betyr søvn

– Stimuluskontrollen bruker teoriene
fra Pavlov om betinget kondisjonering. Man skal assosiere sengen med
søvn. Når man ikke får sove, kan det
være at man har avlært assosiasjon
mellom seng og søvn. Da må man
jobbe med å reetablere at seng betyr
søvn.
Hrubos-Strøm forteller at de hittil har
hatt 35 betalende pasienter, og at to
av dem nå er ferdig med 12-ukersløpet gjennom behandlingen. Han forteller det var svært hyggelig å få en
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Selvhjelp mot insomni

Harald Hrubos-Strøm, PhD er lege
og søvnforsker ved Akershus
Universitetssykehus.
e-post fra den ene som var veldig
fornøyd. På Island har dette tilbudet
eksistert i mer enn ett år og de har
hatt flere hundre pasienter gjennom
behandlingen med gode resultater.
I den korte testen som ligger på nettstedet, er det noen seleksjonsspørsmål til å begynne med for å sortere ut
de som har en ukomplisert insomni i
forhold til dem som har komorbiditet, dvs tilleggssykdommer som
depresjon eller svekket fysisk helse.

Må betale selv

Personer med komorbiditet til kan
også ha nytte av Somnify, men systemet anbefaler da å gjennomføre en
samtale med fastlegen før oppstart.
Det nettbaserte tilbudet er noe man
må betale selv. Man kan velge
mellom 12 ukers eller 18 ukers pro-

Terapi mot insomni på nett er brukervennlig, skriver de på nettsiden. Etter
hver syvende dag med registrering,
analyseres søvnmønsteret. Basert på
egenrapportering, skreddersys rådene
ut fra søvnmønsteret, vaner og utfordringer. Terapien inneholder mestringsteknikker for søvnrelatert
stress, optimalisering av søvnrutiner
og reetablering av døgnrytmen din.
Somnify forbedrer søvnkvaliteten for
90% av brukerne, heter det på nettsiden. Terapien gir mer energi og bedre
hukommelse. Man sovner opptil 90%
raskere og reduserer nattlige oppvåkninger med 60% og forlenger søvntiden viser data fra den Islandske versjonen. Søvnterapien kan redusere
eller kutte ut behovet for sovemedisiner.
Harald Hrubos-Strøm, PhD er lege
og søvnforsker ved Akershus
Universitetssykehus og ansvarlig lege
ved Oslo Søvnsenter. Hrubos-Strøm
er også kasserer i den norske søvnforskningsforeningen og akkreditert
Europeisk Søvnspesialist, såkalt
Somnologist.
Professor Dr. Med. Bjørn Bjorvatn
har bidratt til utviklingen av Somnify
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Nytt styre på plass i Oslo

10 styremøter

blant annet ved at den store
søvnundersøkelsen som SovNo
i Bergen har hatt på nett, der
ble det spurt om man ville
legge igjen epostadressen sin.
De som gjorde det har fått tilbud om behandling via
Somnify.no. De fleste av
Somnify’s brukere har kommet
gjennom denne epostanbefalingen.

Basert på islandsk
forskning

Somnify ble opprinnelig utviklet og introdusert på Island
under navnet Betri Svefn.
Programmet er utviklet av den
kliniske psykologen Erla
Bjornsdottir og de to legene
Gunnar Johansson og Steindor
Ellertsson.

Styret har i perioden gjennomført 10
styremøter og ett arbeidsmøte på
rundgang hos styremedlemmene, to
samarbeidsmøter med FfS sentralt og
Akershus fylkeslag og 5 prosjektmøter om “Seminar for voksne med
Narkolepsi og Hypersomni“.
Fylkeslaget har 141registrerte medlemmer.
I 2014 fikk Oslo fylkeslag tilskudd til
sine aktiviteter med kr 10.000,- fra
Oslo kommune og fra hoveforeningen kr 50.000,-. I tillegg fikk vi kr
5.000 fra hoveforeningen basert på
antall delegater til årsmøtet. Fra
Grasrotandelen fikk fylkeslaget inn
Kr 3 898,18. Marie Helgeland har

hatt ansvaret for stands og det har
vært fire stands på kjøpesentre i
2014. 18-21 mars 2014 arrangerte
hovedforeningen “Våken Hverdag“
med stand utenfor Stortinget. Oslo
Fylkeslag stilte på 6 vakter og til
sammen 18,75 timer.
Erika Birke har representert FfS Oslo
fylkeslag i Rådet for funksjonshemmede, bydel Frogner. Hun har deltatt
på 9 møter. Hun har også vært brukerrepresentant i NAV bydel Frogner,
som har hatt 4 møter.
Oslo fylkeslag arrangerte “Seminar
for voksne med Narkolepsi og
Hypersomni“ lørdag 1. november,
sammen med Torunn M. Gløtta og
Ellen Haugly på Thon Hotel
Slottsparken. 43 personer og fem
foredragsholdere deltok.
I 2015 har fylkeslaget planer om å
støtte likemannsarbeidet og tilby faglige og sosiale arrangement/seminar,
slik at medlemmene er oppdatert på
det nyeste innen søvnsykdommer,
samt gi dem muligheten til å bygge et
sosialt nettverk. For å få til det må
fylkeslaget søke midler fra offentlige
myndigheter, hovedforeningen og
andre kilder, slik at medlemmene
slipper å betale store egenandeler.
Fylkeslaget skal også få ut informasjon til publikum ved å dele ut brosjyrer om søvnsykdommer på informasjonsstand på strategiske steder i
Oslo, ha
stand i uke
12 under
“Våken
hverdag/
Hjerneuken“,
utplassere
materiell på
legekontorer,
NAV, sykehus, apotek
og lignende.

Årsmøtet og de tre i det nyvalgte styret. Bak fra venstre Elin
Kjeldseth Hansen, Mette Øye Hansen, Anne Marthe F.
Sletten, sekretær Torunn M. Gløtta og styreleder Susanna
Mørch. Foran fra venstre til høyre: kasserer Harald Moengen
og Asle Bang.

Flere
årsmøter
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– Årsmøtet gikk veldig greit, forteller
gjenvalgt leder Susanna Mørch.
– Oslo Fylkeslag fikk besatt de viktigste postene i styret, leder, kasserer
og sekretær, så fikk det nye styret
fullmakt til å finne styremedlem(mer)
og vararepresentant innen årsmøtet til
hovedforeningen. De som ikke fortsatte ble avtakket med en vakker bok.
Årsmøtet valgte følgende delegater til
årsmøtet i hovedforeningen 17. april:
Susanna Mørch, Torunn Gløtta,
Harald Moengen, Mette Øye Hansen
og Elin Kjeldseth Hansen med Marie
Helgeland som vara pluss ett varamedlem til.
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A

Jubileum

kershus Fylkeslag markerte sitt 20-års jubileum
med fagseminar og paneldebatt, jubileumsmiddag, skikkelig rockeband og årsmøte.

for et aktivt fylkeslag

Marit Aschehoug
tekst og foto

Før middagen oppsummerte Inger
Simensen fylkeslagets historie og
mange aktiviteter opp gjennom
årene. Under middagen takket
hovedforeningens leder IngerJohanne Henriksen Serrano, for innsatsen og berømmet styret for aktivt
arbeide gjennom mange år. Hun
overrakte gavekort til styret, samt
“Snill pike“-statuetten til Inger
Simensen som engasjert leder i fylkeslaget og blomster til Marit
Johansen for innsatsen som kasserer
og likemann. Det var flere hyldningstaler, deriblant fra tidligere
leder Martin Lein og æresmedlem
Per Egil Hesla.

Inger Simensen har vært frontfigur i
Akershus fylkeslag i 17 år, en synlig
og engasjert leder. Nå skal hun lede
interimsstyret ut året.
– Er det leit for deg som mangeårig
aktiv leder å se på at fylkeslaget må
velge et interimsstyre?
– Ja, hjertet mitt gråter. Men jeg ser
frem til mer tid til mormorgledene,
mer tid til familie og venner og reisemuligheter. Uten all støtten fra min
nærmeste familie kunne jeg aldri har
klart å gjennomføre så mange oppgaver som jeg har hatt i foreningen i alle
disse årene. Vi stiller alltid opp for
hverandre, der vi ser at en av oss har
stor glede av å få hjelpe andre igjen,
sier Simensen.
– Interimsstyre er kanskje en overgang til nedleggelse. Er denne type
organisasjon moden for revisjon?

– Mange organisasjoner sliter. Vi er
ikke den eneste. Kanskje har
FFO/Funkis noen tanker om dette?
– Hvordan skal vi greie å få med
ungdommen?
– Lytt til ungdommen og ta små, små
skritt. Gi dem tillit og ansvar.
– Hvordan har du opplevet arbeidet med å finne nye tillitsvalgte?
– Akershus Fylkeslag har alltid vært
på jakt etter nye medlemmer både på
stands og på åpne møter. Vi inviterer
dem til medlemsmøte og sørger for
at en i styret har ansvaret for å ta
vare på de nye når de kommer for
første gang. Det gjør at vi raskt
finner ut om de har noe ”ekstrakapasitet” til å ta på seg et styreverv.
Mange nye er søkende på informasjon og er vel kanskje ikke de som
først melder seg – men, mor/far/ektefelle kan være klare! Det er viktig at
nye tillitsvalgte får bli kjent med oss
og arbeidsformen – hva de nye
ønsker å jobbe med og hva de har av
kapasitet å tilby. Ikke alle trives med
papirer, lover og retningslinjer, men
har allikevel mye å bidra med. Det
har vi forsøkt å ta vare på med f.eks.
bake-gruppe, turgruppe, ungdomsgruppe, +60, bæregruppe til
møter/stand, datatekniske, observatører og likemenn, sier Simensen.

Organisasjonserfaring

Leder av Søvnforeningen sentralt, Inger-Johanne Henriksen Serrano holdt
en hyggelig hilsningstale til fylkeslaget og overrakte gavekort til styret, samt
«Snill pike»-statuetten til Inger Simensen som engasjert arbeide for foreningen og blomster til Marit Johansen for innsatsen som kasserer og
mange år i det sentrale likemannsarbeidet.
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– Tidligere ringte leder av
Valgkomiteen fra hovedforeningen til
fylkeslederne og ba om navn på kandidater. Det er jo vi som treffer medlemmene og vet en del om de engasjerte mulige kandidatene. Når vi
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historien

Mangeårig styremedlem
Vigdis Orderud takket for
maten og for inspirerende
samarbeide.
fant dem og begynte opplæringen, da trengte hovedforeningen den personen og
vi måtte begynne på nytt.
Fire av styrets fem medlemmer har i flere år i tillegg bidratt i sentralt styre
for at det ikke skulle bli
lagt ned.
Det positive er at styremedlemmene i Akershus fikk
bred faglig kompetanse.
– Du ble sittende lenge
som leder?
–I alle år har jeg jobbet for
å få nye tillitsvalgte inn i
vårt styre. Ønsket om å gå
av som fylkesleder har jeg
hatt i mange år. Alle fire
gangene har jeg trodd at
jeg skulle få avlastning,
men da har FfS-sentralt
trengt tillitsvalgte og de
aktuelle kandidatene har
reddet sentral leddet vårt.
Samt at vi har deltatt i de
ulik utvalg som har vært
nødvendige for å opprettholde en god organisasjon.
Men dette har også beriket
oss med mye kunnskap og
glede.
Vi har alltid bidratt med
minst én tillitsvalgte inn i
det sentrale leddet og det
har frem til i fjor alltid sittet en fra Akershus
Fylkeslag styre i
Søvnforeningens
hovedstyre, sier Simensen.

Interimstyre overtar

▼

A

kershus fylkeslag begynte som et I 2006 var Martin Lein leder av fylkeslokallag for Asker og Bærum
laget. Han tok ansvaret for fylket samav Norsk Narkolepsiforening
men med Marit Johansen da Inger
(som det het den gangen) og ble startet Simensen ville ha avløsning.
i 1995 av Berit Faale, Torill
Året etter ble det arrangert stort åpent
Rønneberg, Kåre Dammen og Laura
møte på Rikshospitalet i samarbeid
Sommerfelt. I 1997 tok lokallaget initi- med Norges Fibromyalgiforening,
ativ til stiftelse av et fylkeslag for
Norges Diabetesforening,
Akershus. Oslo fylkeslag ble invitert
Norsk Psoriasisforeningen med120 delog bestemte seg for å delta på
tagere. I samarbeid med LHL ble det
Akershuslagets medlemsmøter.
arrangert møte på
Akershus var det ellevte
Glittreklinikken om
fylkeslaget som ble danSøvnapné og kols.
net.
15 års jubileet ble
På Årsmøtet 1998 endret
markert med tur til
man navnet fra Norsk
Kiel hvor 35 medNarkolepsiforening til
lemmer deltok.
Foreningen for
Medlemmer fra
Søvnsykdommer (FfS).
Akershus kom inn i
Det ble vedtatt med 41
ulike verv. Jørn
stemmer for og 14 imot.
Pettersen sitter i
Inger Simensen ble medbrukerrådet på
lem høsten 1998 etter å ha
Ahus, Ingerlest om Søvnforeningen i
Johanne Henriksen
et ukeblad. En
Serrano fra Ski er
Høstweekend på Hamar
leder av
med tema ”andre søvnsykSøvnforeningen
Fylkeslagets mangeårige
dommer”, ble starten på
sentralt. Vigdis
leder, Inger Simensen, opphennes engasjement.
Orderud sitter i
summerte lagets historie.
Allerede i 1999 ble hun
Rådet for mennesfylkesleder i Akershus og i
ker med nedsatt
2000 ble hun nestleder i
funksjonsevne. I 2013 døde foreningforeningens hovedstyre. Hjertesaken
ens æresmedlem Berit Faale, som var
for henne var barn og unge og skole og med å starte Akershus fylkeslag.
oppvekst, barn med forsinket søvnfase- Regionen arrangerte en vellykket høssyndrom og narkolepsi.
thelg på Olavsgård.
Torill Tangen kom inn i styret i
Medlemmer:
Akershus i 2000 etter å ha hørt om forI 1998 hadde Søvnforeningen 448
eningen via en barnelege som hadde
medlemmer – da hadde Akershus
lært seg mye om søvnproblemer.
hadde 75 medlemmer, det vil si 16,74
Samme året arrangerte fylkeslaget fem
prosent. I 2015 har Søvnforeningen
medlemsmøter, holdt kurs og stod på
669 medlemmer – Akershus har 166
stand. Da hadde fylkeslaget 93 medmedlemmer, det vil si 23,91 %
lemmer.
Akershus har ett æresmedlem: doktor
I årene som fulgte ble det arrangert
Per Egil Hesla.
medlemsmøter og turer og allerede i
2003 var fylkeslaget vokst til 141 med- Akershus Fylkeslag tok i 2009 initiativ
til å danne en region, SørØst. I regi av
lemmer.
regionen ble det arrangert en rekke
Inger Simensen og Torill Tangen ble
åpne møter på forskjellige steder i den
kursledere for Friskere liv og kjørte
store helseregionen.
selvhjelpskurs i følelser er fakta.
Fylkeslaget igangsatte datakurs for
medlemmer.
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Interimstyre overtar i Akershus
Marit Aschehoug
tekst og foto

Til vanstre: Interimsstyret i
Akershus fylkeslag som skal
ivareta lagets forplikytelser ut
året. Fra venstre: Marit
Johansen, kasserer, Inger
Simensen, leder og Torill
Tangen, sekretær.
Simensen (t.v.).

Årsmøtet i Akershus fylkeslag valgte
enstemmig et interimsstyre på tre
personer til å ivareta fylkeslagets forpliktelser ut året. På årsmøtet lyktes
det ikke hverken å få oppnevnt en
valgkomité eller å få nye tillitsvalgte
inn i styret.
Inger Simensen ble enstemmig valgt
som leder av interimsstyret, Marit
Johansen som kasserer og Torill
Tangen som sekretær. Martin Lein
ble valgt som revisor. Vigdis Orderud
og Roar Martinsen ble begge takket
av for innsatsen i styret.
På årsmøtet i fjor lyktes det ikke å få
valgt en valgkomité slik at styret har
fungert som valgkomité for dette årsmøtet. Styret gikk derfor allerede i
september ut til alle medlemmene for
å oppmuntre til å ta tillitsverv i fylkeslaget. Det kom ingen svar.

Under: Årsmøtet ble innledet
med en kort konsert med
Glambandet WildNite.
I bandet er følgende med:
Sigurd Østerbø Søbye (Addy
W, Singer), Daniel Andre
Marthinussen (Danny
Deluxx), Karl Fredrik
Knutsmoen (Kailey Deville) og
Marius Tangen (Nikki Starr).

Årsberetning

Styrets årsberetning fikk applaus.
Fylkeslaget har 164 medlemmer pr
30.11.2014. Det er avholdt 5 styremøter, 1 styreseminar og flere prosjekt- og arbeidsmøter, samt kurs.
Laget har hatt stands en rekke steder
i fylket, har hatt medlemstur til
Eidsvollsbygningen og utplassert
brosjyremateriell på NAV-kontorer,
legesentre, sykehus, behandlingshjelpemiddelsentraler, helsestasjoner,
apotek, skoler og stands gjennom
hele året. Likemenn fra fylkeslaget
har gått inn i enkeltsaker rettet mot
NAV, skoler, leger, tannleger og
sykehus.

Handlingsplan 2015

Handlingsplanen for 2015 tar forbehold om bevilgede midler og styresammensetning, men har ellers en
ambisiøs plan om informere NAV,
Lege-/Sykepleier/studenter samt
Sykehus i Helse Sør-Øst, Apotek,
Skoler / Kompetansesentra og
Leverandører av hjelpemidler.
Akershus fylkeslag vil bidra med
brukerkompetanse innenfor søvnsyk-
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dommer, der det er ønskelig og det
trengs. Styret ønsker å avholde medlemsmøter med gode faglige temaer,
avholde fagkurs og opplæring
gjennom Funkis og videreføre likemannsarbeidet.

30.000 kroner, er de største postene.
På utgiftssiden er feiringen av 20 års
jubileet for fylkeslaget, den tyngste
posten på 50.000 kroner.
Det var ikke kommet inn noen saker
til behandling på årsmøtet.

Regnskapet ble gjort opp med et
underskudd på 7.600 kroner.
Inntektene var på 81.200 kroner
hvorav 55.000 kroner er tilskudd fra
fylkeskommunen og 18.100 kroner
er fra Grasrotandelen. Kostnadene er
på til sammen 88.800 kroner hvorav
medlemsmøter, styremøter og styreseminar er de tyngste postene med til
sammen 50.900 kroner. Balansen
viser eiendeler på 75.200 kroner.

Styret har fungert som valgkomité og
har ikke lykkes å få noen til å påta
seg verv og foreslo derfor at et interimsstyre påtok seg å ivareta lagets
interesser ut året. Årsmøtet ble oppfordret til å melde seg både til styreverv og til en ny valgkomité uten at
det lyktes. Interimsstyret vil derfor
fungere som valgkomité på neste årsmøte i 2016.

Regnskap

Budsjett 2015

Budsjettet var satt opp med en inntektsdel på 65.000 kroner hvorav
Grasrotandelen på 18.000 kroner og
tilskudd fra fylkeskommunen på

Valg

Årsmøte valgte følgende delegater til
den sentrale foreningens årsmøte 17.
april: Inger Simensen, Torill Tangen,
Marit Johansen, Vigdis Orderud og
Mona Formo Gundersen. Det ble
ikke valgt vararepresentanter.
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Bli med på
forskning om
narkolepsi og
Pandemrix

Julemøte i Oslo med
lys og sol som tema
Mette Øye Hansen
tekst og foto

3. desember feiret Oslo fylkeslag sitt
30 års jubileum med godt oppmøte
og et fint tema i mørketiden. Vi
hadde invitert professor emeritus ved
Universitetet i Oslo, Johan Moan, til
å holde foredrag, som het “Lyset,
livet og søvnen“.

Johan Moan har arbeidet med lys og
helse i 47 år og er den i Norge som
vet mest om hvordan lyset påvirker
oss mennesker. I Forskerforbundets
kampanje Hjernekraftverk, kaller de
Johan Moan en superstjerne:
“Johan Moan var den første til å
fokusere på at solen er kroppens viktigste D-vitaminkilde, og i syv år var
han alene om å tro på at lys kan helbrede kreft.“ (se også side 36)

Alle på julemøtet fikk en innføring i
lysets betydning for kroppen og dens
funksjoner, som viktigheten av å ha
et jevnt nivå av D-vitamin hele året,
hvordan bruk av dagslyslampe på
10.000 lux i ca. 30 min kan hjelpe
deg og viktigheten av lære seg å gå

I Stanford, USA, har man nå satt i gang
et forskningsprogram hvor pasienter blir
innlagt og man ser på blodprøver. Pasientene
på do i mørket, da produk– forsøkspersonene - må være over 18 år, må
sjonen av melatonin om
ha katapleksi som kom etter vaksinen. De må ha
natten blir avbrutt når man
med et familiemedlem på samme alder som også
får lys gjennom øynene.
har blitt vaksinert uten å utvikle narkolepsi, helst
Melatonin styrer mange
bør de ha vevstypen BQB10602. – Dette er baneandre viktige hormoner.
brytende forskning og dersom noen av de norske
Etter foredraget sang og
ungdommer som ble syke etter Pandemrixvaksinen
spilte Bente Brønnmo
ønsker å delta, vil dette være mulig, skriver doktor
“Kjente og kjære sanger“
Per Egil Hesla til Somnus. Reisen til USA må man
og inviterte oss alle til å
bekoste selv. Dersom man ønsker ytterligere
synge med, før vi koste oss
opplysningen vennligst mail til
med julebuffet. En stor takk til
post@nevrologen.no (Hesla)
Philips for hovedgevinsten, en
Philips EnergyUp Energy light, som
Maj Tove Thune vant. Totalt var vi
39 til bords denne desemberkvelden,
som var full av overraskelser.
Vinneren
av hovedgevinsten,
en Philips
EnergyUp
Energy
light,
Maj Tove
Thune og
Tor
Solheim
fra Philips.

Venstre bakfra og frem: Professor Emeritus Johan Moan, Elin K. Hansen (styremedlem), Anne Marthe Sletten (nestleder). Høyre bakfra og frem: Tor Solheim
fra Philips, Stig Audun Nyberg og Anne Marie Lier.

Bente Brønnmo underholdte med
kjente og kjære sanger og professor
Emeritus Johan Moan deklamerte dikt.

Professor Emeritus Johan
Moan og leder av Oslo fylkeslag
Susanna Mørch.
SOMNUS NR 1 - 2015
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Søvn og lys
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Det vi gjør om dagen, påvirker
nattesøvnen vår. Lysforholdene
spiller en særlig stor rolle.
Johan Moan
prof. Emeritus, Oslo
Universitet og Inst. for
kreftforskningm OUS.

For å forklare litt av dette, må jeg
først innom døgnrytmrne våre og
hvordan de styres av dagslyset.
I arvematerialet i alle cellene i kroppen er det innbygd en døgnrytme, en
cirkadiansk rytme (vi kaller den en
CR), med en periode litt lengre enn
24 timer. I tillegg til disse døgnklokkene har vi en hovedklokke i hodet.
Den befinner seg i to små nervecellebunter bak øynenevåre. De kalles de
suprachasmatiske kjernene, SCN-ene.
Blir disse ødelagt av en svulst eller en
skade, mister vi døgnrytmrn helt.

#

SCN-enes viktigste rolle er å sende et
dag-signal til en anne kjertel i hjernen: epifysen eller konglekjertenen.
Om natten når konglekjertelen ikke
får noe signal fra SCN-ene, produserer den mørkehormonet melatonin.
Dette styrer en rekke andre hormoner
og dermed mye av fysiologien i kroppen vår. Derfor varierer mange av
våre egenskaper med tiden på døgnet:
kroppstemperaturen, trøtthetsfølelsen,
tarmbevegelsene (peristaltikken),
muskelstyrken, reaksjonsshastigheten,
nivået av kjønnshormoner og mye
mer.

27 timer i døgnet

Under helt konstante forhold, for
eksempel i en bunker uten kommunikasjon med lysverden utenfor, vil de
fleste mennesker innstille seg på en
døgnrytme rundt 27 timer. Men det er
stor variasjon: Noen kan ha en naturlig rytme på opp mot 40 timer.

Innmeldingsskjema

Lys er bra for helsa, slår professor
Johan Moan fast. Men det er også
viktig at vi er i lyset på riktig tid.

Antakelig bestemmer den naturlige
rytmen om vi er A-mennesker eller
B-mennesker. Flere tusen gener skrus
på og av i henhold til døgnrytmen.
Dette gjelder alle pattedyr, ja, mange
andre dyr; til og med mark som lever
sitt liv i totalt mørke. Dette viser at
CR-ene er biologisk viktige.
Det ville jo være vanskelig å ha et
samfunn av individer med vidt forskjellige døgnrytmer. Men nå er det
er så viselig laget at dagslyset justerer

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

Adresse:
Postnr.

Fylke:

Epostadresse:

Fødselsdato:*

Klipp ut og send til:

Poststed:

Mobiltelefon:
Diagnose (frivillig):

* For begge medlemmer ved familiemedlemskap

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

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.
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døgnrytmene til 24 timer. Svaret på sørsmålet hvordan
dette skjer er svært viktig for oss, fordi det kan hjelpe oss
til å leve fornuftig. For eksempel kan det hjelpe oss til
bedre søvn. Jeg vil prøve å skissere svaret.
Hvordan mottar kroppen lyssignalene som justerer CRene? Vi har bare to muligheter, nemlig ved at lyset virker
på huden eller ved at det kommer inn gjennom øynene.
Mye blod flyter gjennom huden vår og kan nås av lys.
NO og CO er to viktige nerveledningsmolekyler som
begge er bundet til hemoglobinet (det røde fargestoffet) i
blodet. Lys kan frigjøre disse to stoffene slik at de kan
virke. Spørsmålet er om nok lys når blodet til at dette kan
ha noen praktisk virkning. Foreløpg vet vi ikke, men
forskningen antyder at effekten effekten erder, men den
er liten. Lyset må altså virke gjennom øynene. For noen
år siden fant man at lys kunne styre CR-ene hos enkelte
blinde mennesker. Altså kunne lyssignalet verken gå via
tappene eller stavene.
De seks millioner tapper inneholder tre typer motakere
og står for fargesynet, mens de 120 millioner staver inneholder en detektortype som gir oss gråsynet i halvmørket.
Man fant nylig at det er en femte mottakertype i øynene
våre. Av disse mottakerne er det 10000 og de kalles
ipRGC-er (intrinsikt fotosensitive retino-ganglieceller).
Når lys faller inn på disse, oppstår et nervesignal som går
i en egen nervebunt til SCN-ene, som rapporterer videre
til konlekjertelen og får denne til å slutte med å lage
melatonin. «Morning has broken!», betyr signalet. Hvis
signalet kommer om natten, kan det ødelegge søvnen.
Derfor bør personer som sover dårlig, unnlate å slå
på lys om natten. Man kan jo sette seg nedpå do og
tisse i halvmørket!
Skiftarbeid og andre forhold som gjør at man man velger
å sove ved forskjellige tider eller snur døgnet, er sykdomsfremmende.

Mørketid

Noen mennesker har i mørketiden en plage som kalles
SAD, seasonal affective disorder. På norsk kan vi kalle
den mørketidsnedstemthet. Symptomer kan være tristhet,
søvnforstyrrelser, vektøkning, økt lyst på søtsaker osv.
Hyppigheten av SAD øker jo lengre nord vi bor og jo
svakere dagslyset er. Mange av de som plages av SAD
kan ha hjelp av lysbehandling om morgenen. Ofte er det
nok med en sterk lampe ved frokostbordet. Slike lamper
fås kjøpt, blant annet fra Phillips. De gir ca 10 000 lux.
Det er mer enn i vanlig innelys (200 – 500 lux) men mindre enn sollys ute en sommerdag (opp mot 100 000 lux).
Ti til tjue minutter med en slik lampe på bordet ved frokosten hjelper mange.

Lys er bra for helsa

Vi kan konkludere med at nok lys er bra for helsa vår.
Det er også viktig for helsa at vi er i lyset på riktig tid av
døgnet. Stråling fra sol og solarier har i tillegg til synlig
lys UV-stråling som lager D-vitamin i huden vår, og nok
D-vitamin reduserer risikoen for mange sykdommer,
blant annet kreft og hjerte-karsykdommer.

Zzzzzzzzz
no
rkefrøken

Hverken
plaster eller gips

For ikke lenge siden våknet jeg en morgen, altfor tidlig, og formen var elendig. Hele brystet
knøt seg, og tanken på hjerteinfarkt var snublende nær. Det var bare på ren skjære viljestyrke jeg svingte bena ut av sengen.
Å se seg i badespeilet var bare dumt. Jeg så ut
som min egen bestemor. Men jeg hadde to
barnebarn på overnatting og de skulle sendes av gårde til skole og barnehage. Som en
zombie satt jeg ved kjøkkenbordet sammen
med dem og smilte så godt jeg kunne.
Da de var gått, var det bare en ting å g jøre. Ta
en pille for anledningen og trekke dynen opp
til haken ig jen. Heldigvis sovnet jeg og stod
opp først fire timer senere. Da var verden litt
lettere. Men det ble en lang og tung dag.
Utenpå kan ingen se at vi som har søvnapné
faktisk har en dødelig sykdom. Ikke har vi
plaster noe sted og ikke så mye som en liten
gips. Ikke går vi med plakat rundt halsen om
sykdommen heller. Indianere sier at du skal
gå en mil i en annens sko før du kritiserer
hans gnagsår. Av og til orker vi ikke mer enn
akkurat det vi må, kanskje ikke det en gang.
Men vi ser fortsatt like uberørt ut utenpå.
Heldigvis ble dagen etter noe bedre. Så jeg
skal ikke klage. Men den lange, tunge dagen
ga en flik av innsikt i dagene for dem som har
søvnsykdommer som ikke så lett kan
behandles. Vi som har CPAP har flest gode
dager. Jeg må lære meg å telle dem, og ikke de
dårlige.

Marit Aschehoug
SOMNUS NR 1 - 2015
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Økonomi/medlemskap

fra styret:

Foreningen har 649 medlemmer pr
7. januar. Medlemslistene ligger nå
hos sekretæren som ajourfører listene med adresseendringer og
medlemmer inn og ut. Ajourførte
lister sendes til kasserer og styret
og fylkeslag og kontaktpersoner ca
månedlig. Listene legges inn i
medlemssystemet
Members i løpet av
mars.
Det er sendt ut 540
konvolutter med krav
om kontingent i
begynnelsen av januar.
Forslag til budsjett
for 2015 fremlagt:
Underskuddet økes
med 50.000 kr .
Inntekten tas ned
med 10.000 kr
(annonsemarkedet for
Somnus er tøffere).
Prisøkning på 4 %
på regnskapsfører fra
nyttår.

Lokalene i Solheimveien

Ny ett års kontrakt gjennomgått.
Husleien står stille siden foreningen må bytte til et litt mindre kontor. Leiekontrakten gir noe ekstra,
foreningen får gratis bruk av møterom fire ganger i året, pluss 1
kubikk rekvisitalager.

Aksjonsuke Trondheim
2015:

Aksjonsuken i Trondheim er utsatt
til høsten. Fylkeslaget trenger noe
mer tid til forberedelse.
Det er bestilt flere handlevognmynt med ny logo. Det er bestilt
flere refleksvester i store størrelser.
40 stk. m/ny logo
Det er bestilt flere rollups med ny
logo.

Samarbeide med
foreldregruppe om
forskningsprosjekt

Foreldregruppen for barn som har
fått narkolepsi av Pandemrix-vaksinen arbeider med å virkeliggjøre
en nesespraymedisin med hypokretin. Styret fortsetter samarbeidet

Innkalling til ordinært årsmøte 2014
Til Fylkeslag, valgkomité, æresmedlemmer, kontaktpersoner i Møre og
Romsdal ,Aust og Vest Agder, Hordaland, Buskerud, Sogn og Fjordane,
Telemark og Østfold.
I henhold til § 7 i foreningens vedtekter innkaller styret til ordinært
årsmøte i Foreningen for Søvnsykdommer
Fredag 17. april 2015 kl. 16.00 - 19.00
(Registrering fra kl. 15.00)
Soria Moria Hotell og konferansesenter,
Voksenkollvn. 60, Oslo
Årsmøtet skal behandle følgende (§ 7.5):
Konstituering:
1) Navneopprop,
2) godkjenning av innkalling og delegater.
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) Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning,
10) Handlingsplan for inneværende år,
11) Forslag til budsjett for inneværende år,
12) Nedleggelse av inaktive fylkeslag
13) Fastsetting av årskontingent
14) 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.
15) Valg
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med foreldreforeningen.
Søvnforeningen følger prosjektet
videre.

Opptelling av brosjyrelager

Ca. 6200 brosjyrer søvnsykdommer, 5600 brosjyrer søvnapné, Ca
1000 brosjyrer om narkolepsi
(Hesla) og 10 stk Narkolepsi og
amming. Styret ber Mona Skard
Heier ajourføre denne.

Velferdsmidler

Styret har mottatt søknader fra fylkeslagene i Akershus og Oslo.
Akershus vil ikke ha velferdspenger og men vil gjerne ha delegattilskuddet før årsmøtet. Styret sier ja
til det.

Oslo har søkt om støtte til stands
og julemøte samt et mulig narkolepsiseminar. Oslo får 29.000 kr til
julemøte og 5000,- kr i stands i
2015. Til sammen 34.000 kr.
I tillegg går styret inn med en
underskuddsgaranti på 75.000 kroner til to-dagers narkolepsiseminar
i juni.

Fylkeslagenes årsmøte skal innen 6. mars velge delegater og vararepresentanter til foreningens årsmøte (§ 10.5. pkt. 5) Navn på delegat(er) og vararepresentant(er) må være foreningens styre i hende
senest 6 uker før årsmøtet.
Delegater som må overnatte i forbindelse med årsmøtet, avtaler dette
med styret, som da vil ordne innkvartering for delegatene.
Med vennlig hilsen
Styret i Foreningen for Søvnsykdommer
Inger Johanne Henriksen S errano
Marit Aschehoug
leder
sekretær
Ski 20. januar 2015
Antall delegater som skal velges på årsmøtet i
Fylkeslagene:
Medl.tall
pr. 31/12
Akershus

Antall
delegater
5

Oslo

5

Rogaland

2

Trøndelag

2

Fra de øvrige fylker kan det velges 1 delegat.
Dersom dette ønskes, kontakt Inger-Johanne Henriksen Serrano,
90939374 eller sovnforeningen@gmail.com
Saksliste og dokumenter til årsmøtet utsendes til de valgte
delegater og til fylkeslagene senest 4 uker før årsmøtet
dvs før 17. mars (jfr. § 7.2).

somnus_01_2015_somnus beta 13.02.15 15:50 Side 39

Likepersonene våre:
Søvnapné

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

Kviebakk, Gunnar
Tlf. 45451200
kviebakk@gmail.com

Ruland, Bjørn W.
Tlf. 70275752
bjorn_widarr@hotmail.com
Scherffenberg, Ragnvald
Tlf. 90822509
scherff@online.no
Serrano, Inger-Johanne
Henriksen
Tlf. 90939374
ingerjohanneserrano@
gmail.com

Narkolepsi:

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

Fylkeslagene
Akershus
Leder: Inger Simensen, Kyrre Grepps
vei 24, 1472 Fjellhamar,
arnesime@online.no
Sekretær: Torill Tangen, Eikstubben 3,
1900 Fetsund, malvin-t@online.no
Kasserer: Marit Johansen, Kyrre
Grepps vei 22, 1472 Fjellhamar,
marit.lillian.johansen@gmail.com
Aust- og Vest-Agder:
Kontaktperson: Kerstin Marthe
Ommundsen, Birkedal, 4886 Grimstad,
tlf: 37 04 55 12,
todlonaquilea71@yahoo.no
Buskerud:
Kontaktperson: Margaret S. Ramberg,
Vikkollvn. 16, 3050 Mjøndalen,
tlf: 32 87 55 09, stramber@online.no
Hordaland:
Kontaktperson: Tove Økland,
Morlandshaugane 2, 5360 Kolltveit,
tlf: 9263 31 51
Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland,
Angvik, 6636 Angvik
tlf: 70 27 57 52/976 23 710,
bjorn_widarr@hotmail.com

Sosialkontakt
Bergensområdet:

Økland, Tove
Tlf. 92633151
tovepc@yahoo.no

Nærpersoner/
pårørende:

Søderlund, Merethe
Tlf. 48099921
merets@broadpark.no

Likepersonutvalget:

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

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

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

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

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

Serrano, Inger-Johanne
Henriksen
Tlf. 90939374
ingerjohanneserrano@
gmail.com

Scherffenberg, Turid
Tlf. 90553269
scherff@online.no
(søvnapné)
Skrenes, Marit Bremertun
Tlf. 416 16 510
mskrenes@online.no
(narkolepsi)

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

Telemark:
Kontaktperson: Line Mikalsen-Høiback,
Bjerketvedtvn. 17, 3914 Porsgrunn,
tlf: 90 64 28 37,
mikalsen_52@hotmail.com
Trøndelag:
Leder: Alf H. Hansen, Postboks 3437
Havstad, 7425 Trondheim,
tlf: 72 55 90 40, alf.herold@gmail.com
Nestleder/kasserer: Anne Stokstad,
Moslingsgata 2, 7030 Trondheim,
annest@tele2.no
Styremedlem: Marit E. Solberg, Johan
Bojers vei 11, 7021 Trondheim,
m-esolb@online.no
Sekretær: Gunnar Morten Gravås,
Sagdalsegga 3, 7300 Orkanger,
gunnarm.gravaas@c2i.net
Østfold:
Kontaktperson: Alfhild Lehne,
tlf. 907 87 878 / 69 14 99 95
Grotterødgata 7, 1723 Sarpsborg
alflehne@online.no
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Returadresse: GS1 Norway, Postboks 454 Økern, 0513 Oslo

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

annonse inn her

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

