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Foreningen for søvnsykdommer

Tannleger
åpner
søvnsentre

Tannlege Anders Dyrbing
åpner søvnklinikk. Flere
tannleger kommer etter,
noen satser tverrfaglig og
får med seg leger på
laget. Side 4.
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Foto: Georg Mathisen
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NY NESEPROPPMASKE I GEL
x Unik proppemaske med gelputer
x 3 str i forpakningen
x To rammevalg, gel og stoff
Nuance nesepropper med gelputer forsegler
seg rundt neseboret, ikke på innsiden av
nesen ± som fører til mindre irritasjon i nesen
og gir økt comfort.
Som den første og eneste gel
neseproppmasken gir Nuance en økt
komfortabel følelse. Med forseglingen som gel
neseputene gir, så setter Nuance en ny
standard innenfor designet av
neseproppmasker.

Philips Norge AS
Home Healthcare Solutions
22 74 80 00
post.no@philips.com
www.homecareshop.philips.no
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g jøre noe?
og bestemme

Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh

Sykehuspartner er innkjøpsorganet som sørger for hjelpemidler til
Helse Sør-Øst. For å spare penger vil Sykehuspartner bare ha anbud
på CPAP som leveres i to separate deler, motordelen og fuktekammeret. Pasienten får bare motordelen til å begynne med, og må selv
oppdage at det fører til bronkitt,
hoste, tørrhet, neseblod og plager
i svelget og halsen, før fuktekammeret innvilges. Mange gir
opp underveis og legger maskinen i skapet. Dermed utelukkes
for eksempel en type CPAP som
har alt integrert, i en boks med
fuktekammer og motor sammen.
Den blir ikke med i konkurransen. Det er
dumt, for den har flightmodus, som kan være av interesse for dem
som reiser mye og må sove på flyet.

‘’

Vi håper virkelig at alle i helsevesenet som tilpasser maskin og
maske til nydiagnostiserte apnépasienter, sier i fra om at maskinen
egentlig har et fuktekammer, og at det finnes et utall masker å velge
mellom. Ikke bare den ene som man tror passer og som pasienten
får med seg hjem. Man oppfatter ikke så mye når man sitter der
med en ny diagnose, og en maske og en slange som man skal bruke
resten av livet.

Det er vi som

Aller viktigst er det
at Søvnforeningen
har masken på
får en plass i et
og vet hvor den
brukerråd hos
Sykehuspartner.
trykker.
Det er vi som vet
hvordan medlemmene har det med
sine maskiner og masker. Det er vi som har masken på og vet hvor
den trykker. Det er vi som skal bruke dette utstyret resten av livet.
I et brukerråd kan vi fortelle hvorfor noen setter CPAP-en i skapet
fordi de ikke får det til. Vi vet hvordan det er å bruke CPAP uten fuktekammer, og vi vet hvordan det er å ha feil maske. Vi kan mase og
mase slik at det kjøpes inn det aller beste på markedet for å spare
helsevesenet for de kostbare følgesykdommene til søvnapné.
Sykehuspartner er sikkert gode på innkjøpsrutiner og anbudsdokumenter. Vi er gode på hvordan hjelpemidlene preger hverdagen til
pasientene. Det blir ikke dyrere å høre på oss, det blir bedre.
Dessuten skal vi mase på produsentene – slik at de lager en liten,
enkel og billig reisemaskin som går på lommelyktbatterier.
Maske og slange har vi selv!
Fra årsberetningen til Sykehuspartner sakser vi: Det er avgjørende for
Sykehuspartner å ha en så god dialog som mulig med kunder og brukere.
Dette både for å forstå kundens behov, og for å sikre riktige prioriteringer i
forhold til ressursinnsats.
Vi er klare til å hjelpe dem!
SOMNUS NR 2 - 2014
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M

ens sykehusene har årelange ventelister, vil tannlegene g jerne hjelpe flere søvnsyke. I Oslo, Drammen
og Fredrikstad er nye søvnklinikker på vei.

søvnapné

Stadig flere vil behandle

Georg Mathisen
tekst og foto

Claus Gamborg
Nielsen står bak
Drammen
Søvnklinikk, og
satser på klinikk
i Oslo i neste
omgang.

I apnéskinnenes verden er det meste
fremdeles uklart. Helseforetakene har
ikke fått på plass rutinene sine, praksisen er forskjellig fra sted til sted,
og anbudene som har gått ut så langt,
har endt med klager og endringer.

Søvnklinikker

Men lenge før alt er på plass fra det
offentlige helsevesenets side, står nye
klinikker klare. Flere tannleger planlegger å tilby både utredninger og
behandling. De satser tverrfaglig og
har fått med seg leger på laget.
I sommer og høst åpner både
Drammen Søvnklinikk og Somni
Søvnklinikk – den siste med egen
virksomhet i Fredrikstad og Oslo,
men samarbeid med klinikker over
hele landet.
Håpet er å komme inn i ordnede former og at søvnsyke skal få dekket
behandlingen sin på linje med andre
grupper som trenger medisinsk
behandling. Men inntil det skjer, er

‘’

klinikkene klare for pasienter som vil
og kan betale selv.

Åtte år

– Det er lang ventetid på mange
sykehus, og også for å få privat
behandling. Hvis du virkelig har problemer, er det greit å bli hjulpet så
snart som mulig, sier Claus Gamborg
Nielsen.
Han eier og driver Drammen
Søvnklinikk, som åpner for fullt i
høst. Han har også startet Oslo
Søvnklinikk som eget selskap, men

noen virksomhet der blir det ikke før
søvnklinikken i Drammen er innarbeidet.
– Det er åtte år siden jeg begynte
med snorkeskinner, og jeg var en av
de første som begynte med det i
Norge, forteller Nielsen.

Kompetansesenter

Han vil utvikle søvnklinikken til et
kompetansesenter med søvnutredninger, tolkning av søvnregistrering
og behandling som er skreddersydd
for hver enkelt.

Hvis du virkelig har problemer, er det
greit å bli hjulpet så snart som mulig.
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Claus Gamborg Nielsen
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Anders Dyrbing har startet Somni Søvnklinikk, og samarbeider med Colosseum-klinikkene over hele landet.
– Det blir mer og mer bruk av
skinner. Ved alvorlig søvnapné brukes CPAP som førstevalg, men i de
tilfellene CPAP ikke tolereres, kan
skinnebehandling også vurderes. For
mild til moderat apné er det jo skinnene som er førstevalget og det
enkleste for folk å bruke, sier han.
Claus Gamborg Nielsen er opptatt av
at det er viktig å følge opp pasientene, enten de bruker CPAP eller
skinner, og gi dem alternativ behandling hvis den de får, ikke hjelper.
I første omgang må pasientene som
oppsøker søvnklinikken, betale selv.
– Etterhvert vil det sannsynligvis
komme refusjonsordninger, tror
Claus Gamborg Nielsen.

Individuell behandling

I Fredrikstad har Anders Dyrbing
startet Somni. Da Helsedirektoratet

fastslo en gang for alle at bittskinner
skal dekkes av det offentlige når de
brukes til behandling av søvnapné,
var det Dyrbing som hadde tilpasset
bittskinnene for pasientene som
Sykehuset Innlandet Gjøvik tok opp
saken på vegne av.
– Miljøet er veldig skeptisk til nye
klinikker, og man blir lett oppfattet
som kommersiell, medgir han.
Anders Dyrbing legger også vekt på
at behandlingen må være bedre tilpasset hver enkelt:
– Det er viktig å få frem at vi ikke
driver standardbehandling, sier han.

Over hele landet

– Det er ingenting som slår en velfungerende CPAP, understreker
Dyrbing. Men noen av de hardest
rammede klarer ikke å bruke CPAPen. Dessuten:

– Den store massen er de som har
mild og moderat søvn-apné, og det er
der indikasjonsområdet for skinner
ligger.
Det krever volum når søvnapnébehandlingen skal settes i system og
kompetansen opprettholdes, ifølge
Anders Dyrbing.
Somni samarbeider med Colosseumtannklinikkene og kan dermed tilby
mini-søvnklinikker over hele Norge.
– Søvnsenteret vårt i Oslo skal være
tverrfaglig med kardiologi, øre-nesehalsspesialist, lungelege, søvnfysiologer, anestesiolog og spesialist på
allmennmedisin, forteller han.
Det regner han med skal bety at
pasientene kan komme raskt inn til
utredning, vises direkte videre til den
spesialisten som kan gi best hjelp, og
ha et godt teamsamarbeid om de mer
kompliserte problemene.
SOMNUS NR 2 - 2014
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PULS

Redaksjonen med høy

på NRK-opptak
Redaksjonen i PULS (NRK tv) tok kontakt
fordi de ville ha et innslag om søvnapné
med ”levende” modeller. De ville ha dame
og mann, en ung og en gammel, og de
måtte være villige til å fremstå på riksdekkende fjernsyn i bare pysjen iført
CPA og maske.
Styret etterlyste modeller både her og
der, men ingen meldte seg innen fristen.
Så derfor var det Somnusredaktøren og frilansjournalisten som
dro med seg CPAP og pysj og stilte i studio på Youngstorget
en formiddag i februar. Det var lite glamour og stjernebehandling. Ingen sminke, ingen fiksing på håret. ”Kom som
du er” var mottoet. TV-teamet
slepte ut en sengebunn fra
rekvisitalageret

6
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og redde opp med sengetøy fra samme
lager.
Så sto vi der, men CPAP-vesken over skulderen og fortalte vår personlige historie
om hvordan vi hadde oppdaget at vi
hadde søvnapné, hvordan vi hadde fått
hjelp og hvordan livet artet seg med
CPAP på slep.
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– Dette har vi da gjort før, sier journalist Georg Mathisen til redaktør Marit Aschehoug, som måtte stille i pysj i
studio til opptak for NRKs program PULS. Ingen andre meldte seg for å bli helsekjendiser innen fristen.
Georg hadde oppdaget søvnapné på den
”vanlige” måten ved at ektefellen oppdaget at
han ikke pustet om natten. Marit ble oppdaget på en jentetur der hun delte rom med en
svigerinne som visste hva søvnapné er.
Så la vi oss ned i sengen og fortsatte intervjuet g jennom masken! Fortalte hvordan
CPAP virker og viste frem hvordan det ser ut
når vi legger oss om kvelden.
NRK-teamet var veldig fornøyd og skal lage
mer om søvnsykdommer til høsten. Noen
med Restless legs som vi melde seg frivillig?
Søvnforeningen fikk mange gode tilbakemeldinger på innslaget i PULS.
Her kan du se innslagene:
http://tv.nrk.no/serie/puls/mdhp12001014
/03-03-2014

SOMNUS NR 2 - 2014
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Dette er 3D-skriving
este sommer kommer en
ny type apnéskinne som er
skrevet utpå en 3D-skriver.

N

3D-skriving omtales ofte med det engelske
uttrykket «printing» også på norsk. Det er en
prosess som bruker et materiale i flytende
form eller pulverform, til å bygge opp et produkt lag for lag. Utskriften bygger på en
datafil med modell av det som skal lages.
Produksjonen skjer uten støpeform,
kutting eller boring.

SKRIVER UT SKINNENE
Georg Mathisen
Tekst

Australske forskere bruker 3D-teknologi både i munnen og i produksjonen. Den statlige forskningsorganisasjonen Csiro står bak arbeidet med å
skrive ut munnstykker, eller apnéskinner.

Personlig

Forskerne og tannlegene som arbeider med utviklingen, skanner munnen til hver enkelt pasient med en
3D-skanner. På den måten kan de
lage et munnstykke som passer akkurat. Så bruker de resultatene fra skanningen til å lage en skinne av titan,
dekket av medisinsk plast. Skinnen
er utstyrt med et andenebb-lignende
pustehull som styrer luften gjennom
munnen slik at tungen ikke forstyrrer

8
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luftstrømmen.
– Det er ingen
grenser for hvilke
muligheter 3Dskriving gir. Det at
vi nå kan utforme
og skrive ut et
fullstendig persontilpasset munnstykke for søvnapné-pasienter, er Munnstykkene holder kjevene i riktig posisjon og leder
en revolusjon, sier luft rett inn i strupen. (Foto: Csiro)
John Barnes i
Csiro.
Forskerne samarbeider med tannhelseselskapet Oventus om skinnene.
Kommer neste år
– Den nye skinnen unngår alle kom– Dette er en spennende mulighet for plikasjoner ved å lede luft inn i strualle som lider av den alvorlige sykpen, og den sørger for at pasientene
dommen som søvnapné er. Og desig- ikke snorker, sier administrerende
nen gir oss store fordeler som det
direktør Neil Anderson i Oventus.
ikke er mulig å oppnå med mer tradi- Ifølge Csiro ventes munnstykket å
sjonelle produksjonsteknikker, ifølge være klart til å tas i bruk av de første
Barnes.
pasientene i løpet av 2015.
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AKSJON
et var kaldt, veldig kaldt, men
utrolig givende å stå på stand
foran Stortinget tre dager i mars.

D

MORSOMT

å stå på stand foran Stortinget

Marit Aschehoug, tekst og
foto, Georg Mathisen,foto

Kasserer Willy hadde lastet opp bilen
med partytelt, bord, stoler, nyinnkjøpte banner og rollups og brosjyrer
og alt mulig annet. Han gled inn
foran Stortinget med bilen og satset
på at vi slapp parkeringsbot de
minuttene det tok å laste ut.
Selv kom jeg fra jobben med ryggsekk og lastetralle med alt vi trengte
av mindre utstyr, tillatelser, papirer,
gaffatape, kniv, saks, tau.
Plutselig kommer to kjendiser bort til
oss og spør pent om vi kan flytte
bilen litt og vente med å pakke ut
noen minutter. Det var Jule- og
Påskenøttene personlig, Øystein
Bache og Rune Gokstad som skulle
ta opp en av påskenøttene akkurat
foran Stortinget. Vi kom visstnok
med på innslaget!

‘’

Vi fikk kontakt...

Torunn Gløtta, medlem i Oslo, kom
med ullpledd. Susanna og Anne

Marthe fra Oslostyret kom. Stadig
flere kom. Og så opplevde vi noe
stort! Det kom en ung, flott dame
bort til oss. Hun hadde lest om standen og oss på Facebook. Hun hadde
tatt bussen helt fra Hønefoss for å
snakke om en vanskelig hverdag.
Like etter kom det en ung dame til
og vi håper vi greide å gi dem litt
hjelp og oppmuntring, denne gangen
om narkolepsi.
Mange kvinner kom og fortalte at de
måtte dytte i mannen om natten fordi
han sluttet å puste. Vi demonstrerte
maskin og masker og fortalte hvor
farlig søvnapné egentlig er. Vi tror
vel egentlig at vi kanskje reddet noen
liv de dagene.

... og ga råd

En dame fortalte at mannen hennes
var av den sta typen. Ikke ville han
bruke CPAP og han ville ikke engang
bruke sikkerhetsbeltet i bilen, hun
var helt fortvilet, for han pustet jo
ikke om natten. Da måtte vi anbefale
mer drastiske hjelpetiltak. Vi ba
henne skaffe brosjyrer fra begravel-

sesbyråer og spre dem rundt i huset
slik at han ikke kunne unngå å legge
merke til dem. Når han omsider spurte hva det skulle være godt for, skulle
hun svare at hun forberedte seg på å
bli enke, siden han ikke ville bruke
CPAP. Det synes hun var et strålende
råd.

Publikumsmagneter

Mange innvandrere fikk svar og
informasjon. Unge mennesker spurte
”på vegne av en venn” og tok med
seg brosjyrer.
Og Willy og Erik viste seg som
publikumsmagneter på voksne menn.
Der følte de at de virkelig kunne
åpne seg.
Hvor mange vi snakket med på de tre
dagene? Mange, mange hundre. Og
greide vi å redde ett liv, så var det
verd frosne fingre og slitne bein.

(se også side 14)

Hun hadde tatt bussen helt fra Hønefoss
for å snakke om en vanskelig hverdag
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Sekretæren på vei fra kontoret til Stortinget.

”Oslobenken” trådte til. Fra venstre
Susanna Mørch, Torunn Gløtta og Anne
Marthe Sletten.
Øystein Bache og
Rune Goksøyr tok
opp Påskenøtter
slik at Willy og
Marit kom med
på opptaket.
Fra venstre: Pål Stensaas, Marit Aschehoug, IngerJohanne Henriksen Serrano, Nina Foyn, Erik Aasum,
Susanna Mørch og Willy Karlsen.

Bak Søvnforeningens banner, lå det en kar som tok
oppfordringen om god søvn helt bokstavelig.

Bannerne vakte oppsikt slik at folk stanset og ble interessert.
SOMNUS NR 2 - 2014
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øvnforeningen nådde en rekke av de
målene styret hadde satt for Aksjon
Våken Hverdag.

S

AKSJON

våken hverdag
Aksjon

Marit Aschehoug
tekst og foto

– Vi må gjøre noe som synes!
– Vi må verve flere medlemmer!
– Vi må opplyse om at særlig søvnapné er en folkesykdom!
– Vi må kjempe for å kutte i ventelistene for utredning.
– Vi lager en demonstrasjon foran
Stortinget og spør helseministeren!
Ideene myldret da styret begynte
planleggingen av Aksjon Våken
Hverdag. Det aller første styret gjorde var å søke politiet og Stortinget
om å få stå på stand på Eidsvolls
plass den uken i mars da det både var
den internasjonale narkolepsidagen
og den internasjonale søvndagen.
Det fikk vi.

‘’

Hva skal vi spørre om?

Så planla vi hva vi skulle spørre helseministeren om. Søvnforeningen
mener at ventelistene for søvnutredning og tilpasning av CPAP og
maske kan kuttes dramatisk ved å ta i
bruk ressursene som finne på en
annen måte. Fastlegene kan utføre
søvnregistrering ved hjelp av

Apnélink som nå er godkjent som
diagnostisk metode. Søvnforeningen
ønsker at for eksempel Activwear
klokken kan tas i bruk av fastleger
eller nevrolog og brukes til en første
diagnostisering av andre søvnsykdommer. Private klinikker har god
kompetanse både på søvnutredning
og CPAP og masketilpasning. De har
nesten ikke ventetid.
Spørsmålet måtte derfor bli todelt:
Bruk av enkle metoder for søvnutredning hos fastlegen, og tiltak for å
kutte ventelistene.

Høie ble også formet som en pressemelding og sendt ut via NTB. Den
fikk enorm respons og havnet i svært
mange av Norges ca 160 aviser.
Å komme seg inn i Stortinget under
spørretimen når ”vårt” spørsmål skulle stilles, viste seg å være en utfordring. Besøksgalleriet var fullt og
styret ventet i flere timer på fortauet
før det ble plass på galleriet og endelig kom spørsmålet ”vårt”. Da var
alle i salen gått unntatt spørsmålsstiller Bente Stein Mathisen (H), helseministeren som skulle svare, stortingspresidenten, stenografene og
styret i Søvnforeningen.
160 aviser
Neste år ønsker vi å få til en ny
Spørsmålet til helseminister Bent
aksjon med engasjement i
fylkeslagene og andre steder der vi har lokale kontaktpersoner. Alle kan stå
på stand, vi lager felles
profileringsmateriale og
samkjører det slik at vi
bruker samme uken til
samme problemstilling og
får god pressedekning.
Planleggingen har begynt.
Trangt om plassen, både utenfor og inne på
Stortinget! Pål Stensaas, Erik Aasum og Inger- Hold av uke 12 i mars
neste år!
Johanne Henriksen hutrer i køen.

Hold av uke 12 i mars neste år!
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L

TRE
ÅR
i departementets skuff

ovforslaget som kan gi narkolepsi-syke
barn økt erstatning, har ligget i
Justisdepartementets skuff i tre år.

Georg Mathisen
tekst og foto

Jens Jensen (17) fra Gildeskål lever
med narkolepsi og sterke hallusinasjoner etter svineinfluensa-vaksinen.
Han fikk to millioner kroner i erstatning, men kunne fått mellom fire og
fem hvis han hadde vært voksen da
han fikk Pandemrix, forteller NRK
Nordland.

– Ødelagt liv

– Fullstendig urimelig. De vi skal
beskytte mest, har det dårligste rettslige vernet, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.
– Erstatningene er for lave, når man
vet at livet til disse barna er blitt ødelagt, sier advokat Christian Lundin,
som representerer halvparten av
barna som ble syke etter vaksinen, til
NRK. Kommunikasjonssjef Øydis
Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning understreker at ingen av
sakene som gjelder narkolepsi blant
barn, er avsluttet. Erstatningene vil
bli høyere, fordi de skal dekke både
påløpne og fremtidige utgifter, forklarer hun.

‘’

Ikke behandlet

For tre år siden foreslo et regjeringsoppnevnt utvalg endringer i regelverket for pasientskadeerstatning. Det
ville blant annet gitt økt erstatning til
mange av de narkolepsisyke barna.
I dag er erstatningen til barn standardisert, med en øvre grense. Utvalget
foreslo mer individuelle vurderinger
og at erstatningen også skal ta hensyn til at barna ikke kan velge karriere.
– Det er mange forslag til endringer
som gjør det bedre for både pasienter
som blir utsatt for større ulykker.
Det er også fremmet forslag om
smerteerstatning som alle andre land
i Europa, sier regiondirektør Helga
Skofteland i Forbrukerrådet til NRK.
Justisdepartementet sier at utvalgsarbeidet følges opp. Departementet vil
ikke kommentere saken eller si noe
om når arbeidet kommer til å være
ferdig.

Fremdeles saker

Over fire år etter vaksineringen mot
svineinfluensa mottar Norsk
Pasientskadeerstatning (NPE) fremdeles saker fra pasienter som har fått
narkolepsi.
– Bare i år har vi mottatt 31 nye

LOVFORSLAGET

saker og det viser at det fortsatt er en
del som melder erstatningskrav til
oss etter denne vaksinen, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.
Han ser flere grunner til at noen har
ventet så lenge med å søke.
– Å melde saken til oss i NPE er ikke
nødvendigvis det første man tenker
på når man blir
syk. For en del vil
det være slik at
man håper på å
bli frisk, og da er
det ikke nærliggende å søke om
erstatning, sier
Jørstad.
Han peker også på Rolf Gunnar
Jørstad
at symptomene kan
komme gradvis og at det kan være
andre forklaringer på dem, men oppfordrer pasienter som mener at de
kan ha fått en skade etter vaksinen til
ikke å vente for lenge med å melde
fra.

Nå har NPE mottatt 439 saker som
gjelder Pandemrix-vaksinen.
89 har fått medhold, 273 har fått
nei, mens 77 fremdeles er under
behandling.

Erstatningene er for lave, når man vet
Advokat Christian Lundin.
at livet til disse barna er ødelagt.
SOMNUS NR 2 - 2014
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HELSEPOLITIKK
elseminister Bent Høie vil g jøre flere søvnutredninger
utenfor sykehusene, og oppfordrer pasienter til å sjekke
ventelistene. – Han svarer ikke på det han blir spurt om,
mener leder Inger-Johanne Henriksen Serrano i Søvnforeningen.

H

VIL UTREDE
flere utenfor sykehusene

Georg Mathisen
tekst og foto

Samtidig som Foreningen for
Søvnsykdommer arrangerte aksjonsuken Våken Hverdag og sto på stand
utenfor Stortinget, spurte Bente Stein
Mathisen (H) om søvnapné inne i
stortingssalen.
– Flere hundre tusen nordmenn lider
av søvnapné, men de færreste blir
diagnostisert. Faren for hjerneslag,
hjerteinfarkt, diabetes og depresjoner
øker for hver pustestopp ut over det
normale. Ubehandlet søvnapné gir
økt sjanse for arbeids- og trafikkulykker, fastslo Mathisen, som lurte
på hva helseminister Bent Høie (H)
vil gjøre for å kutte de lange ventelistene på søvnutredning.

– Krever innleggelse

– Undersøkelsen er kostnadskrevende
og krever sykehusinnleggelse, konstaterer Høie.
– Det finnes undersøkelser som kan
gjøres hjemme, men de er ikke like
pålitelige. Det er stor variasjon når
det gjelder registreringsutstyr, og det
kreves særskilt kompetanse for å
tolke resultatene, sa helseministeren i
Stortingets spørretime.
– Allmennleger med særskilt kompetanse om søvnapné kan sannsynligvis
i større grad enn i dag ta del i undersøkelse og behandling. Allmennleger
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og spesialister i og utenfor sykehus
bør i større grad samarbeide om
denne pasientgruppen.
Dersom mer utredning kan utføres
utenfor sykehusene, enten av spesialist eller allmennlege, men slik at
pasienten sikres tilstrekkelig og riktig
kompetanse, vil flere kunne utredes
utenfor sykehus og ventetiden reduseres, ifølge Bent Høie.

– Bruk private

Han oppfordret også pasientene til å
vurdere om de vil få behandling på et
sykehus med kortere ventetid.

Og dessuten:
Bruk avtalene med private.
Regjeringen vil innføre fritt
behandlingsvalg og øke kjøpet av
private helsetjenester, konstaterte
helseministeren.
Bente Stein Mathisen ville vite om
Høie kan legge til rette for egne takster slik at fastlegen kan undersøke
og avgjøre eller utelukke om en person kan ha søvnapné. Det vil helseministeren ikke – han henviste til
vanlige takster for konsultasjon.
Inger-Johanne Henriksen Serrano,
som leder Foreningen for søvnsykdommer, har ingen som helst tro på
at noe vil skje, etter å ha hørt Høie
svar:
– Vi fikk ikke noe svar.
Helseministeren svarte ikke på det
han ble spurt om, sier Serrano.

Vil bruke Aleris mer

Det er i Troms spriket er størst
mellom ventetiden på de offentlige
og det private sykehuset. Når
Somnus går i trykken, er ventelisten
52 uker på UNN
Harstad sykehus,
17 uker på UNN i
Tromsø og én uke
på Aleris.
Fagdirektør Geir
Tollåli i Helse
Nord lover å ta
opp at flere kan henvises til Aleris.
– Våre undersøkelser de siste dagene
viser at det er få pasienter i Helse
Nord som venter lenger enn mellom
13 og 26 uker. Dette er maksimale
ventetider, og mange får tilbud om
utredning på et tidligere tidspunkt,
forteller han.
– I hovedsak er det pasienter ved
UNN Harstad og Nordlandssykehuset
Bodø som kan vente for lenge. Det
viser seg også at pasienter i Helse
Nord som venter for lenge, i liten
grad blir henvist til Aleris Helse, som
Helse Nord har avtale med, innrømmer Tollåli.
– Jeg kommer til å ta opp dette med
fagsjefene i helseforetakene og i
andre samarbeidsfora vi har med fagmiljøet. Helse Nord utarbeider for
tiden også en regional fagplan for
øre-nese-hals hvor dette blir behandlet, sier fagdirektør Geir Tollåli i
Helse Nord.
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Etterlyser takster

I Legeforeningen tar Praktiserende spesialisters
landsforening tak Bent Høies svar i spørretimen,
og etterlyser takster for søvnregistrering. – Vi
trenger å få takster slik at dette også kan gjøres
utenfor sykehus, sier leder Sverre Dølvik.
Han peker på at behovet er stort. – Vi anslår at det
er opp mot 700 000 pasienter som trenger å utredes
for dette. Sykehusene har et par års ventetid. Så
finnes det noen private søvnutredningsinstitutter,
men alt i alt er kapasiteten for lav, konstaterer
Dølvik.
Samtidig er han opptatt av at fastlegen ikke uten
videre kan gjøre alt. Spesialistene har både utstyret
og kunnskapen som skal til for å stille de riktige
spørsmålene før selve søvnregistreringen.
– I prinsippet hadde jeg ikke hatt noe imot at utredningene ble gjort hos allmennleger, men i utgangspunktet er kompetansen hos avtalespesialistene,
sier Sverre Dølvik.

Ber om ressurser

Også Allmennlegeforeningen vil gjerne få gjort
søvnutredning og -behandling utenfor sykehus,
nærmere bestemt hos spesialistene. Men det trengs
ressurser, ifølge leder Kari Sollien. Hun peker på at
fastlegene allerede har mange oppgaver å ta seg av.
– Per i dag så er det svært vanskelig å få utført en
slik undersøkelse under en vanlig konsultasjon hos
fastlegen. Dette grunnet tilgangen på nødvendig
utstyr og fordi utredningen krever at pasienten
overnatter, sier hun.
– Vi mener denne type utredning og behandling i
større grad burde utføres av avtalespesialistene.
Det vil også kunne bidra til å redusere ventetiden,
sier Kari Sollien i Allmennlegeforeningen.

Meget bra tiltak!

Vi har en stor av ta
le med Helse Nord
om
søvnutredning på
vårt sykehus i Trom
sø.
Men vi sliter med
å nå ut til pasienten
e som
står på venteliste,
i første omgang på
sykehusene i Bodø og Tr
omsø.
Flott hvis dere kan
bidra til mer inform
asjon pasienter i he
le landet, som kan
reise
til Tromsø under or
dningen Fritt syke
husvalg. Og kanskje
kan dere også legge
press
på de avdelingene
som sitter med lan
ge
ventelister og få de
m til å informere pa
sientene om denne m
uligheten?
Lykke til med et vi
ktig arbeid!

Grethe Aasved , MD
,
Administrerende di
rektør, Aleris Helse
AS

Ventelistene mai 2014:

Et helt år å vente, eller
reis til Kongsvinger,
Tynset eller Namsos
Fremdeles er det et helt år å vente bare på å bli undersøkt
mange steder. Men de to kjappeste sykehusene – Aleris i
Tromsø og Sykehuset Innlandet på Kongsvinger – har halvert ventelisten til henholdsvis én og fire uker,
Også sykehusene i Bærum, Drammen, Førde, Lovisenberg i
Oslo og Molde har redusert ventelisten kraftig. Sørlandet
sykehus i Arendal, derimot, har mer enn doblet ventetiden de siste månedene, og også i Tønsberg og Levanger
har ventetiden økt.
Her er ventetidene på søvnregistrering – utredning av
pustestopp under søvn (polygrafi) – innhentet 27. mai fra
frittsykehusvalg.no:

Akershus universitetssykehus
Aleris sykehus
Aleris sykehus
Bærum sykehus
Drammen sykehus
Finnmarkssykehuset
Førde sentralsjukehus
Haugesund sjukehus
Helgelandssykehuset
Lovisenberg sykehus
Molde sjukehus
Nordlandssykehuset
St. Olavs hospital
Stavanger universitetssjukehus
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
Sykehuset Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus Arendal
Sørlandet sykehus
UNN Harstad sykehus
UNN Tromsø
Volda sjukehus
Ålesund sjukehus

Lørenskog
Oslo
Tromsø
Sandvika
Drammen
Kirkenes
Førde
Haugesund
Mosjøen
Oslo
Molde
Bodø
Trondheim
Stavanger
Tønsberg
Gjøvik
Tynset
Kongsvinger
Levanger
Namsos
Skien
Fredrikstad
Arendal
Kristiansand
Harstad
Tromsø
Volda
Ålesund
SOMNUS NR 2 - 2014

52
15
1
16
33
35
25
24
12
30
20
52
48
36
36
30
6
4
23
6
28
52
20
22
52
17
16
40

uker
uker
uke
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
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P

rivatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene
sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer
saker kan alle få fri rettshjelp.

FRI

RETTSHJELP

I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn
under ordningen. Sjekk reglene, og
spør advokaten din om råd.
Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke til fylkesmannen i
fylket ditt for å få slik støtte.
Regelverket er komplisert, og noen
ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Vær også
klar over at rettighetene dine kan
endre seg underveis i løpet av en sak
dersom den økonomiske situasjonen
din blir forandret.

Viktige saker

Ordningen med fri rettshjelp gjelder
bare i saker som regnes som spesielt
viktige for folks velferd. Fri rettshjelp kan dekke både utgifter i forbindelse med rettssaker (fri sakførsel)
og annen advokatbistand (fritt rettsråd). Når du går til en advokat, er
advokaten forpliktet til å informere
deg om fri rettshjelp dersom det kan
tenkes at du kommer inn under ordningen. I enkelte saker har advokatene selv myndighet til å innvilge
fritt rettsråd. Spør gjerne advokaten
på forhånd om han eller hun tar oppdrag som betales av staten gjennom
fri rettshjelp. I de aller fleste tilfeller
vil det være advokaten din som søker
om fri rettshjelp på dine vegne.
Nærmere informasjon om hvordan du
søker fri rettshjelp, får du hos fylkesmannen eller ved å kontakte advokat.

16

SOMNUS NR 2 - 2014

Fri rettshjelp med behovsprøving og egenandel

I en del saker kan du søke om
behovsprøvd fri rettshjelp. Dette gjelder først og fremst i:
■ Ekteskaps- og familiesaker (saker
om felleseieskifte/økonomisk oppgjør
etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
■ Arbeidssaker i forbindelse med
oppsigelse/avskjed
■ Oppsigelse i husleieforhold
■ Erstatning for personskade eller

tap av forsørger
■ I enkelte klagesaker om trygd

Behovsprøving - hvor mye
kan du tjene?

Hvor høy inntekt og formue du selv
og eventuelt også ektefellen/samboeren din har, er avgjørende for om du
kan få fri rettshjelp i disse sakene.
For å få fri rettshjelp må du som
hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.
Har du ektefelle/samboer, blir økono-
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mien vurdert samlet.
Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som
lever sammen og har felles økonomi.
Først når advokatbistanden blir
ansett for å være betydelig i forhold til den inntekten du har,
kan det bli gitt dispensasjon fra
disse inntektsgrensene.

Egenandelen - hvor mye
må du betale selv?

Advokatene er pålagt å kreve
inn en egenandel i disse sakene,
og denne egenandelen kan bli
innkrevd på forskudd. Tjener du
mindre enn 100 000 kroner i
året, slipper du likevel å betale
egenandelen.
For tiden er egenandelene følgende:

■ I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt
rettsråd) utgjør egenandelen
965 kroner. Beløpet tilsvarer
den offentlige timesatsen
(salærsatsen) advokatene får
i slike saker.
■ I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du
selv betale 25 prosent av
kostnadene. Det er imidlertid
satt et tak som innebærer at

ingen skal betale mer enn
4525 kroner i egenandel.
Dette tilsvarer fem ganger
salærsatsen.

Fri rettshjelp - dette bør
du være klar over

Selv om du har fått innvilget fri
rettshjelp, kan du bli pålagt å
betale motpartens saksomkostninger dersom du taper rettssaken.

Din økonomiske situasjon kan
komme til å endre seg mens
saken pågår. Selv om du hadde
krav på fri rettshjelp da saken
startet, kan økt inntekt eller økt
formue føre til at du ikke lenger
omfattes av ordningen. I slike
tilfeller kan staten frata deg
støtten, eventuelt kreve tilbake
støtte som allerede er utbetalt.
Det kan også hende at økonomien din blir svekket underveis
i saken slik at du blir kvalifisert
for fri rettshjelp. I så fall er det
viktig å søke om fri rettshjelp i
etterkant. Staten vil i slike tilfeller kunne etterbetale støtte.

Selv om det er satt en inntektsog formuesgrense, er det åpnet
for en viss skjønnsmessig vurdering av den økonomiske situasjonen. Regelverket er komplisert, og det kan være vanskelig
å forutsi utfallet av en søknad.
Unntaksvis kan det også bli innvilget fri rettshjelp i andre typer
saker enn de som er nevnt
ovenfor. Dette gjelder saker
som har spesielt stor innvirkning på søkerens velferd.

Som du ser, kan det noen ganger være vanskelig å vite om du
har krav på fri rettshjelp.

Er du i tvil om du har krav på
fri rettshjelp, søk!

Kan overta
foreldreperm

Hva skjer når en nybakt mor eller far har
narkolepsi med katapleksi? Da er det mulig
for den andre forelderen å overta hele eller
deler av den lønnede foreldrepermisjonen,
forteller Nav.
Søvnforeningen har fått spørsmål fra en mor
som har opplevd at det er mer tvil om
reglene nå enn da hun og mannen fikk det
første barnet sitt, og han fikk sju måneders
betalt permisjon.
Men har du legeerklæring, så kan det fremdeles løses på den måten, melder regelverkskontoret i Nav:
– Far kan overta hele eller deler av foreldreperioden dersom mor på grunn av sykdom er helt avhengig av hjelp til å ta seg av
barnet. Det forutsetter at far har rett til
foreldrepenger. Han kan kun ta ut fedrekvoten dersom både han og mor har rett. Det
er altså ingen ekstra permisjon, men kun
fordeling/overføring, svarer Nav på spørsmål fra Somnus.
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rofessor, lege, forsker og ”søvnguru”
Bjørn Bjorvatn (51) i Bergen kan mer
enn søvn:

P

BRANNS
jentelag!
– Jeg har trent

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Hvorfor Bjørn Bjorvatn ble så ble
opptatt av søvn? Det er jo lett å tro at
det var fordi han har søvnproblemer
selv. Men neida.
– Jeg sover godt om natten, jeg...jeg
kan alle triksene, vet du! åpner han.
Men han har alltid har vært interessert i hjernen – og da han fikk et
Rotary-stipend til Amerika i 1983
traff han en gruppe psykologer som
gjorde ham lysten på å forske nettopp
på hjernen. Noe han etter hvert gjorde. Men først, medisinstudiet da han
kom hjem.
– Så ballet det på seg. Jeg traff
Reidun Ursin, en kapasitet på feltet
basal søvnforskning her i Bergen.
Fascinerende! Reidun tok imot med
åpne armer i 1985, og det å være
under hennes vinger var en god start,
parallelt med studiet. Hun er still
going strong, vel åtti år gammel!
Det ble både medisinsk embetseksamen og doktorgrad på Bjørn
Bjorvatn. Det siste på rotter og søvn.
Og etter et nytt opphold i USA fulgte
”post.dok”, som det heter når man
har tatt sin doktorgrad. Da endte han
opp med å vite alt om katter og søvn,
i tillegg til disse rottene - og menneskesøvn.
Noen som slår ham her? Neppe.

‘’

– Kan også dyr ha søvnsykdommer.
Søvnapné, for eksempel?
– Noen hunderaser snorker enormt.
Som chow-chow’en, den med den
lange, blå tungen. Jo, jeg tror den har
apné...men hunder kan vi dog ikke
behandle med CPAP.

Driver vekselbruk
hele uken

Isteden behandler Bjørn Bjorvatn
mange andre, og da snakker vi selvsagt bare menneskepasienter.
Det gjør han i en uke som virker krevende, fordi det er nye arbeidsfelt, og
arbeidsplass på nye steder, hver ukedag: Hans største stillingsprosent, på
50 %, er som professor ved
Universitetet i Bergen. Der holdes
stadig forskningen i hevd. Den kliniske delen av jobben er på Senter for
Søvnmedisin ved Haukeland
Universitetssykehus, åpnet i mars
2011. Senteret ligger administrativt
under Lungeavdelingen, mens tre fagavdelinger samarbeider om å drive
utredning og behandling av søvnsykdommer; lunge, øre-nese-hals og nevrologi/nevrofysiologi. Også tannlege
og en psykiater er tilknyttet dette senteret. I tillegg er han 20 % ansatt som
leder av Nasjonal Kompetansetjeneste for Søvnsykdommer
(SOVno), startet i 2004, som både
utøver formidling, forsking og fagutvikling innen søvn, samt underviser

om fagfeltet i grunn-, etter- og
videreutdanningene. Tjenesten er
samlokalisert med Senter for søvnmedisin. Men det stopper ikke der.
Én kveld i uken er han ved Bergen
Søvnsenter. Puh! Søvn så det holder!
Og i en privat allmennpraksis som
fastlege mandager. Flere av disse
enhetene går også i hverandre, så her
gjelder det å holde hodet klart -– og
komme seg til rett sted hver dag. Han
greier det, med finslipt planlegging
og god oversikt.

Kortet tappet i Roma

Med en slik en smørbrødliste av ukeaktiviteter får han brukt sine store
kunnskaper i det vide og brede. Og
trives med vekselbruket.
Han setter også av tid til å skrive om
faget sitt, utgir bøker og publikasjoner, holder foredrag, reiser på kongresser. Og rakk en privat tur med sin
kone til Roma like før han møtte
Somnus. En tur som får konsekvenser
tidlig i samtalen:
– Rrring!
– Unnskyld, jeg må ta denne telefonen.
Kortselskapet hans er på mobilen, og
kan fortelle at Bjorvatns American
Express Card er i aktivitet i Roma.
Det tappes for tusenvis av kroner.
NÅ!
– Aha! summerer han fort opp. - Det
var derfor kortet ble tatt inn på et

Vi dør av å bli livredde for en sykdom
Bjørn Bjorvatn om helseangst
vi ikke har!
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– Interessen for søvn i Norge er gedigen – vi merker det ikke minst på vårt nettsted www.SOVno.no. Der har vi spennende hjemmesider, og opererer også interaktivt. Spørsmål – svar, svisj! opplyser Bjørn Bjorvatn.
bakrom ett av stedene vi var på. De
har sikkert kopiert det.
– Oi! Orker du å fortsette samtalen etter dette?
– Jada. Jeg er forsikret, det går sikkert bra. Og jeg er ganske imponert
over at dette ble snappet opp så fort.
Et raskt sceneskift fra Roma til
Bergen følger. Professoren/
lederen/legen/forskeren uttrykker
glede over at en så stor søvnkompetanse er samlet i én by, og at han er
heldig å få være del av miljøet. Så er
også ”søvnservicen” i Bergen høyt
rangert, og kjent langt utenfor landets grenser. At Bjorvatn selv behersker å fortelle om det store feltet
søvnsykdommer, både når han snakker og skriver, viser et diplom på
kontorveggen. Han har fått det fra
Universitetet i Bergen, for fremragende forskningsformidling. Signert
det medisinske og odontologiske
fakultet i 2010.
– Jo, gjevt å ha, medgir han.
- Er du opptatt av noe annet enn
søvn? Strikking? Sjakk?

– Jeg kan faktisk strikke, og jeg spilte mye sjakk da jeg var yngre. Ble
nærmest kalt en nerd. Jeg synes det
er flott med Magnus Carlsen. Vi
trenger enere. Enere skaper bredde.
Se på sjakkinteressen i Norge for
tiden! Men det er også et tankekors:
– Det norske samfunnet har ikke alltid fremelsket enere. På skolen skulle
man liksom ikke få komme videre i
matte før de andre i klassen hadde
nådd samme nivå. Men noen er nå en
gang rikere utstyrt enn andre, og bør
tas vare på. Selv om dette ikke helt
er del av den sosialdemokratiske tankegangen...
Bjorvatn trekker frem en annen topp,
Petter Northug. En idretts-ener som
plutselig var i media på grunn av noe
som ikke hadde med skiidrett å
gjøre:
– Jeg synes han håndterte det som
nylig skjedde på en god måte. Men
jeg forsvarer selvsagt ikke handlingen hans. Og han ble tatt knallhardt,
som den mediemagnet han er. Men
han bør ikke bli straffet hardere enn

andre. Jeg må si jeg reagerte på hvor
stort saken ble slått opp, og at selv
stasminister Erna Solberg ble bedt
om å gi en kommentar. Hallo! Fantes
det ikke viktigere nyheter enn at
Petter hadde drete på draget?

Sans for spansk fotball

– Tilbake til andre interesser du
måtte ha?
– Fotball! Jeg har til og med trent
Branns jentelag. En av mine døtre
var balljente da seriegullet kom hem
te’ Bærgen i 2007. Vi satt på den
såkalte altanen på stadion, i fremste
rekke. Det var store greier.
Han er den første til å si han blir sur
når Brann taper:
– Jeg kan bli eitrende sint på dommerne og hyle ut at det er uuuurettferdig. Meningsløst, vet du...og min
kone kaller meg helt sløkket når det
kommer til min fotballidioti. Jeg
klarer ikke å la være å sitere tabellene ute og hjemme.
– Så byen er Bergen og laget er
Brann?
SOMNUS NR 2 - 2014
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Han drar litt på det.
– Kanskje flaut å svare...men
altså: engelske Queens Park
Rangers. Helt fra jeg var liten
gutt har jeg hatt sansen for
dette laget, som jeg har sett
spille hjemmekamper på
Loftus Road i vestlige London.
I samme slengen tar han uhemmet med at han også har stor
sans for spansk fotball.
– Spanske spillere har litt
andre kvaliteter, de er hakket
bedre enn...enn... De har en
helt annen ballbesittelse også,
det er ikke bare tut og kjør!
– Tradisjonelt spiller Brann
kamp i Bergen 16. mai. Så
du årets kamp?
– Nei, bare i reprise denne
gangen. (Og Brann hadde ikke
tapt et 16.mai-oppgjør siden
2002 da Bodø/Glimt vant med
2-1. Sesongens første borteseier for laget nordfra).
Somnus får vite grunnen til at
det ikke ble fotballkamp:
Bjorvatn og kona valgte heller
å se to bysbarn som har det
med å score mål på en litt
annen bane. Ylvis-brødrene.

Ertet for rar dialekt

Pip-pip, ny telefon, fra en av
familiens unge:
– Kommer du snart? Kan du
kjøre meg?
– Nei, svares det fra en travel
mann midt i et intervju.
– Du får ta bussen.
– Men den går bare hver halvtime!
– Beklager, jeg kan ikke.
Snakkes!
Så reflekterer han litt over at
barna lett kan kreve service
hele tiden, og at alt skal gå så

Legen/lederen/forskeren og
professoren Bjørn Bjorvatn, i en
korridor på Søvnsenteret. Han
kom rett fra et administrativt
møte om stipendiater, som
avrunding arbeidsdagen, før
han gikk på intervjuet med
Somnus i 16-tiden.
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fort i dag:
– Vi lever raskere og raskere,
nærmest uten komma og punktum, det går i ett eneste bankende kjør. På godt og vondt.
Jeg synes synd på ungdommen, som må være PÅ hele
tiden, sier familiemannen, som
også har to bonusbarn.
Tvillinggutter på 13.
Bjorvatn snakker raskt, gestikulerer ofte, samler fingrene
bak hodet, og prater med en
særegen dialekt. En blanding
av sør og øst.
Han er født i Tvedestrand.
Men med en politikerfar
(Øyvind Bjorvatn), som kom
på Stortinget for Venstre fra
Aust-Agder i 1965, ble det
Oslo i to stortingsperioder i
oppveksten. Fra han var to til ti
år.
– Jeg ble ertet for å snakke rart
i Oslo … og det samme i
Tvedestrand.

Snakker fort og mye

Nå er det Bergen som gjelder.
Og om det skulle knipe med å
forstå Bjørn Bjorvatn har det
ikke med blandingsdialekten
hans å gjøre. Snarere med tempoet han snakker i.
Det går fort i svingene for den
taleføre søvneksperten.
Han har mye på hjertet. Som at
han er svært opptatt av at det
alltid må stilles riktig diagnose
for den enkelte søvnsykdom.
En pasient kan ofte ha flere
søvndiagnoser.
– Hver av dem må behandles
helt tilpasset lidelsen, noe som
krever ulik tilnærming og forskjellige medikamenter.
Døgnrytmeforstyrrelse krever
for eksempel lys, hypersomni
våkenstimulering. Helt forskjellige behandlingsprinsipper.
– Man må kunne de ulike feltene, fastslår han.
– Apropos å kunne. Kan fastleger flest nok om søvn?
I en ellers lynrask ordflom tar
han seg tid til å nikke et par
ganger, og svarer med litt stolt-
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het at i Bergen har søvnsykdommer
vært del av medisinstudiet i minst
15 år.
– Rundt om i landet gjøres det også
en stadig bedre jobb med søvnundervisning, selv om det finnes
sprik. Tidligere var det lite og ingenting om søvnsykdommer i løpet
av studiet i Oslo.
– Noe gjenstår, altså?
– Jo, det er stadig viktig å øke
kompetansen. Og å undervise –
med et engasjement som smitter
over på studentene, basert på et
godt vitenskapelig fundament. Ikke
som avisforsider som hemningsløst
slår opp saker som at du kan ha en
dødelig sykdom uten å vite det.
Vi dør av å bli livredde for en sykdom vi ikke har! Har angst for å
være syk selv om du føler deg
frisk. Bare se på unge mennesker i
dag: de vil ha sjekket alt. ALT, i
frykt for en eller annen sykdom!
Mens sannheten er at folk flest blir
eldre og eldre...

Fikk kreft som 29-åring

At han, som forsker på søvnsykdommer selv ikke har søvnproblemer, tror han er en fordel:
– Om man forsker på egen lidelse
kan man lettere kjempe for mer
penger til egen forskning. Blir det
helt edruelig, liksom?
– La meg spørre om noe: når en
elev med diagnosen narkolepsi
får akutt behov for å sove, har
han gjerne et rom på skolen hvor
det er lov å trekke seg tilbake.
Hva når andre med søvnsykdommer, som søvnapné, knapt klarer
å holde seg våken? Har man
krav på å få ta seg en blund på

Bjørn Bjorvatn tok den hvite legefrakken på da han ga en liten
omvisning i lokalene til Søvnsenteret. Her viser han del av en innkjøpt
billedserie. Motiv: sovende personer og en hund, fulgt som en hurtigrute, minutt for minutt gjennom natten. Egenartet, spenstig fotokunst.
arbeidsstedet?
– Nei, du kan ikke slå i bordet med
et krav. Men jeg tror på åpenhet, å
snakke med arbeidsgiver, og i beste
fall håpe på at det kan tilrettelegges
for litt søvn. Så kan man kanskje
heller jobbe litt lenger, eller hjemmefra?
Selv har legen funnet en balanse i
det å ha medisinsk kunnskap i bøtter og spann … og å få en krevende
diagnose, 29 år gammel.
– Jeg fikk ondartet lymfekreft rett
etter studiet. Skjønte jo ingen ting.
Ikke hadde jeg røkt, jeg trenet, og
hadde alltid vært sporty. Likevel
ble jeg syk. Og måtte ha cellegiftbehandling.
Bjørn Bjorvatn har siden da vært
opptatt av å ta egen livserfaring inn
i møte med pasientene.
– Til tross for at jeg var ganske
dårlig gikk det bra, fortsetter han.
– Og jeg tror at hendelsen har vært

Fotballspillere med søvnklokke

Toppfotballspillere får det som
søvnpasienter ikke får: En «klokke»
som måler hvor mye de sover, hvor
mye de beveger seg og hvordan
lyset er.
– Vi har et sterkt søkelys på restitusjon, og der er mat og søvn de to
viktigste områdene. Det sier fysioterapeut Lars Håvard Sæbø i Molde

Fotballklubb til Romsdals Budstikke.
Klubben har 11 Actiware-klokker.
I Somnus nummer 3 i fjor fortalte
Tor Solheim i Philips hvordan de
ikke egner seg til å utrede søvnapné, men for eksempel kan brukes
ved forsinket søvnfasesyndrom.
For den som ikke er profesjonell
fotballspiller, koster det

med på å forme meg. Det ble på ett
vis sundt med denne kreften, i den
forstand at jeg ble veldig oppmerksom på ikke å bli en besserwisser
som vet det som er verdt å vite om
hvordan andre pasienter opplever
sin sykdom. Nei, når det kommer
til alvorlig sykdom kan jeg ikke alt
om hvordan den enkelte pasient har
det - og tar det. De har sin erfaring,
jeg hadde min, sier søvnprofessoren, og ser på klokken.
– Å, så mye?
– Ja, kanskje vi skal gi oss? Og å
være enige om at søvn er kommet
for å bli?
– Helt greit. Vi sier det sånn.

Tor Solheim i Philips viser frem
«armbåndsuret» som registrerer
avvik i søvnprosessen. (Foto:
Georg Mathisen)

6700 kroner å
få gjennomført
en slik registrering. Det offentlige vil ikke
betale.
Men Foreningen for Søvnsykdommer
i Akershus har en Actiware-klokke
som medlemmene kan låne og få
avlest.
SOMNUS NR 2 - 2014
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øvnapné øker risikoen for
diabetes, hjerte- karsykdom og tidlig død.

S

DOKTORGRAD
om søvnapné, fedme og diabetes

I

sin doktorgradsavhandling har lege
og forsker Jan Magnus Fredheim
funnet at vektreduksjon, uavhengig
av om dette oppnås via fedmekirurgi
eller livsstilsendring, kan være en
meget god behandling hos sykelig overvektige pasienter.

Fredheim har forsvart sin doktorgradsavhandling ved Institutt for klinisk
medisin ved Oslo universitetssykehus.
Fredheim og hans kolleger fant at to
tredeler av sykelig overvektige med
prediabetes, hadde søvnapné. Dette er
ikke påvist tidligere.
Hos pasienter med diabetes hadde
78 prosent søvnapné, sammenlignet
med kun 33 prosent av de med normalt blodsukker.
Doktoravhandlingen testet også nøyaktigheten til et apparat som kan diagnostisere søvnapné på en praktisk og
enkel måte. Apparatet viste seg å gi
pålitelige resultater sammenliknet med
dagens "gullstandard". Økt bruk av
slike enkle apparater kan dermed bidra
til enklere og raskere diagnostikk og
redusere behovet for henvisning til mer
omfattende og kostbare undersøkelser i
spesialisthelsetjenesten.

Doktorgradsprosjektet inneholder studier fra en større undersøkelse som ser på
forskjellen mellom endringer i livsstil
og slankekirurgi. Dessuten er det en
valideringsstudie hvor man sammenligner et nytt søvnregistreringsapparat med
en referansemetode, for å se om det nye
apparatet kan brukes også på sykelig
overvektige.
Tidligere studier tyder på at søvnapné
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Jan Magnus Fredheim t.v. har tatt doktorgrad på
søvnapné, fedme og diabetes og funnet at man faktisk kan få søvnapné av å ha diabetes. Overlege
dr.med. Jøran Hjelmesæth fra Sykehuset i Vestfold.

kan øke risikoen for diabetes, men i den
første studien antydes det at diabetes
kan forårsake søvnapné. Det ble funnet
en sterk sammenheng mellom diabetes
og søvnapné hos sykelig overvektige
personer. Det som imidlertid er helt ny
viten er den sterke sammenhengen
mellom prediabetes og søvnapné som
ble funnet i studien. Det viste seg at
personer med prediabetes hadde nesten
like høy forekomst av søvnapné som
personer med diabetes.

Det ble utført søvnregistrering på 137
sykelig overvektige pasienter og 67 %
av pasientene med prediabetes hadde
søvnapné. Blant diabetikerne var forekomsten også høy (78 %). Hos de som
hverken hadde diabetes eller prediabetes var forekomsten bare halvparten så
høy (33 %).

Pasientene ble på nytt søvnregistrert ett
år etter behandlingsstart. Det er få studier som har sammenliknet effekten av
kirurgisk versus konservativ vektreduksjonsmetode på søvnapné. Hypotesen
var at gastric bypass var mer effektivt
enn livsstilsendring i å redusere antall
nattlige pustestans og alvorlighetsgraden av søvnapné.

Etter ett år hadde pasientene i livsstilsgruppen redusert vekten sin med 8 %,
mens pasientene i kirurgigruppen
hadde redusert vekten med 30 %.

Begge gruppene hadde færre nattlige
pustestans, men totalt sett var reduksjonen signifikant større i kirurgigruppen.
Da vi så korrigerte for endringen i BMI

i de to gruppene viste det seg at det
ikke var noen forskjell på de to gruppene når det gjaldt bedring i søvnapné.
Det var altså selve vektreduksjonen, og
ikke vektreduksjonsmetoden, som spilte
noen rolle for bedringen i søvnapné.

Den tredje delen
av forskningsprosjektet undersøkte
om et søvnregistreringsapparat,
ApneaLink, kan
brukes som screeningverktøy for
søvnapné. Apparatet er ikke testet på
sykelig overvektige tidligere. Vi
sammenlignet det med en referansemetode (Embletta), et bedre søvnregistreringsapparat, for å se om det er nøyaktig
nok til bruk på sykelig overvektige.

Studien søvnregistrerte 105 sykelig overvektige pasienter med gjennomsnittsalder
44 år og gjennomsnittlig BMI 44.
Den første natten med registrering ble
utført med kun ApneaLink, mens den
påfølgende natten var med både
ApneaLink og referansemetoden.
Ifølge studien hadde ApneaLink høy
diagnostisk nøyaktighet og det var godt
samsvar mellom ApneaLink og referansemetoden. Resultatene fra denne siste
studien viser at en enkel søvnregistrator
som ApneaLink kan være til hjelp for
ikke-spesialister når de skal diagnostisere
søvnapné hos sykelig overvektige. Dette
kan bety kortere ventetid på søvnregistrering og behandling for søvnapné for
denne pasientgruppen; innen et felt der
ventetidene nå er betydelige.
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Å reise med uten
CPAP
strøm

Backpackturist i øde områder? Hytte
på fjellet uten strøm? Båtferie?
Eller sykkeltur og telt i Italia?

Marit Aschehoug
tekst og foto

U

Batteripakke

Batteripakken kan være hensiktsmessig hvis du f. eks. er på båttur der du
er i land (og i nærheten av en stikkontakt) hver dag. Litiumbatterier
har høyre energitetthet enn alkaliske
batterier og har normalt dobbelt så
høy nominell cellespenning.
Litiumbatterier brukes for eksempel i
kameraer og klokker. Det anbefales
ikke å bruke fukteren når CPAP skal
drives på batteri. Strømforbruket

Topack med lithiumbatteri med ledning til CPAP kan få deg gjennom en
strømløs natt. Dette er ResMeds Power Station II. Så lades batteriene på
dagtid og er klare til natten igjen.

firedobles med fukter og batteriene
holder mye kortere.
ResMed tilbyr litiumbatterier til
5970,- kroner inkl mva. Det heter
ResMed Power Station II (RPS II),
kommer med veske, og adapter til
Powersupply og bruksanvisning.
RPS II leverer batteristrøm til apparatet når nettstrøm ikke er tilgjengelig.
Batteripakke kan være et alternativ i
stedet for å slepe med seg et tungt
bilbatteri overalt. Hvert batteri holder
ca 1 natt. Kobler du to batterier sammen med en splitledning, så kan det
holde to netter. Batteriene må lades
hver dag og lader medfølger ikke

med Power Station. Man kan bruke
kabelen til CPAP/BIPAP-apparatet.
Pass på at du bestiller til riktig
CPAP/BIPAP-modell. Denne universalpakken gir praktisk strøm og
reservestrøm for ResMed-ventilatorer
og søvnutstyr. Batteriets vekt er bare
0,9 kg. Strømkapasiteten og levetiden kan dobles ved hjelp av to batterier, med automatisk overgang fra
hovedbatteri til reservebatteri. Lydog lysvarsler – en pipelyd og en
oransje LED-lampe viser at batteriet
må lades opp. En indikator viser
ladenivået. Du kan lade batteriet fra
0 % til mer enn 95 % på under 4
timer. ResMed Powerstation (eksSOMNUS NR 2 - 2014
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▼

ansett hva slags ferie du skal ha,
så er den en utfordring hvis det
ikke er stikkontakt i veggen til
CPAPen din. (eller biPAPen).
Napp ut disse sidene og planlegg
ferien slik at CPAP ikke blir en hindring, men bare en praktisk tilrettelegging. Lag en huskeliste over alt
du trenger, så slipper du å glemme
den viktigste ledningen hjemme.
Skal du et sted uten strøm, er det
flere muligheter.
■ Batteripakke som må lades hver
dag
■ Bilbatteri med omformer fra 12
volt som må lades hver 2. eller 3.
dag eller kobles til solceller
■ Søvnapnéskinne til feriebruk
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Over: Kobling til bil/hyttebatteri med omformer til
bruk for CPAP der du mangler
strøm. Dette utstyret er fra ResMed.
Til venstre: En UPS som kan gi strøm en liten stund hvis
strømmen går.
Philips har også en batteriløsning,
den er litt tyngre. Det er en universal
batteriløsning som passer til alle
Philips maskiner. Ved å benytte batteriet til CPAP, kjøpes en 12V kabel i
tillegg som også kan benyttes i sigarettenner. Universal batteripakke
koster 4812 kr inkl. mva og 12V
kabel koster 344 kr inkl. mva.
Batteriet veier 6,4 kilo. Det holder
normalt opptil to netter til CPAP uten
fukter. Hvis man
har et annet batteri så er det tilstrekkelig å kjøpe
kabel med klyper
til batteripolene
(Varenr 532209)
som benyttes
sammen med 12V
kabelen. For de
som har den siste
versjonen CPAP
(60 serien), så fås
kabel til sigarettenner og kabel til
batteri i en pakke,
pris kr 969 inkl.
mva. Philips har
flere kabler:
Kabel med klyper
til batteripolene
og med hylse til
sigarettenner i
Philips Universal Battery Pack er litt tyngre, men også
den andre enden
en mulighet om du skal ha strømløs ferie med CPAP.
(Varenr 532209)
ternbatteriet) kan kun lades på nettspenning. DC-kabelen i nettbutikken
deres er til å koble apparat til batteriet. Det går an å lade begge batteriene
samtidig på nettspenning, men det vil
ta lenger tid enn å lade kun ett.
Ekstrabatteri til ResMed Power
Station II 3.750,- kr og batterikoblingssett for 57,- kroner.
www.resmed.com/RPSII

24

SOMNUS NR 2 - 2014

og kabel med sigarettuttak (Varenr
1001956).
http://sleepapnea.respironics.com/acc
essories/batterypack.aspx

Nor-Dax har ikke egen batteripakke
til sin Icon CPAP, men anbefaler en
UPS (Uninterrupted Powersupply) på
norsk ofte kalt avbruddsfri strømforsyning hvis man er steder der strømmen ofte går eller er ustabil. Det er
en enhet som opprettholder en kontinuerlig leveranse av elektrisk kraft til
det tilkoblede utstyret, selv når den
eksterne strømforsyningen svikter.
Hensikten er å sikre at viktig utstyr
ikke mister strømmen hvis strømnettet faller ut, samt å filtrere urenheter i
nettet, slik at sensitivt utstyr ikke kollapser. Alle UPS-er er avhengige av
et energilager i form av batteri eller
lignende.

Bilbatteri/Hyttebatteri

Omformer og bilbatteri kan være
praktisk på hytta eller i båt. Det er
tungt, så hvis du skal frakte strømkilden rundt omkring, så er bilbatteri et
tung løsning. Skal du være på strømløs hytta eller i båten over litt tid, kan
dette være en god løsning. Ikke sett
batteriet ved siden av sengen din, sett
det utenfor soveromsdøren eller et
annet sted med god lufting.
Bilbatterier/Hyttebatterier får du en
rekke steder og de koster ca 1000
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Sove på stranden i ferien? Du kan få en fin strandferie for eksempel på de tyske strendene ved Østersjøen, om du
husker å ta med deg utstyr som også virker om det ikke er strøm der du er.
ri og via en omformer til CPAP-en
din.

ResMed har en omformer fra 12 volt
batteri inn til CPAPen. Den kommer
med plugg til sigarettuttaket i bil og
plugg rett i CPAPen. Hvis du skal
koble til et «løst» hobbybatteri, så
må du ha en ledning med klyper til
batteripolene og i den andre enden er
det et slags «sigarettuttak» som passer til pluggen fra omformeren.
Denne typen ledning fra batteripolene får du kjøpt hos ResMed og
Philips. I ResMeds 12V omformersett, følger det med både sigaretten-

neruttak og klyper til batteri.
Produktet heter S9.
Likestrømsomformer og koster
633 kr i nettbutikken inkl. mva.
Vi er to i familien som bruker CPAP
på hytta – med fukter – og da holder
hyttebatteriet vårt i to netter for oss
begge.

Søvnapnéskinne

Søvnapnéskinnen er det aller enkleste å reise med – ingen strøm og en
bitteliten eske, men det er en dyr fornøyelse å kjøpe det til feriebruk uten
at du på forhånd vet om det fungerer.
For den som har tung søvnapné kan
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▼

kroner. Pass på at du kjøper et batteri
med god ytelse.
Det er flere måter å lade batteriet på:
■ Du kan bruke solcellepaneler som
lader batteriet og koble maskinen
din opp mot batteriet
■ Du kan ha et aggregat som lader
batteriet ved behov
■ Du kan bruke bilbatteriet ditt og
kjøre en tur hver dag slik at du
har strøm til nok en natt med
CPAP.
Strøm til CPAP fra
bil/hyttebatteri:
Alle leverandørene har kabler slik at
du kan koble deg på et bil/hyttebatte-
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Denne hendige saken
fra Biltema passer i et
sigarettuttak og har vanlig stikkontakt til CPAPens støpsel i den andre
enden. Det er en vekselretter som kobles til
12 V sigarettuttak.
Den omformer 12
V til 230 V, noe
som gjør det
enkelt å koble til
CPAP med vanlig
nettilkobling. Har
USB-uttak for tilkobling av f.eks. MP3spiller eller digitalkamera også.

en søvnapnéskinne gi noen flere pustestopp i løpet av natten enn du får med
bruk av CPAP.
Normalt brukes søvnapnéskinne ved
mild eller moderat søvnapné, men den
kan også være et reisealternativ for den
som vil ligge i telt på Hardangervidda i
sommer, eller hitchiking i bushen i
Australia eller skitur over Grønland,
eller bare fordi det er lettvint.

Må tilpasses

Utfordringen er at den er kostbar og
krever god tid til forberedelse. Den må
tilpasse av en tannlege som kan det, og
det tar tid å få det til. Det er opprettet
flere klinikker som tilbyr tilpasning av
søvnapnéskinne og tannlegene har dannet en egen forening Nosmed, for spesialister på skinner.

God
ferie!

Søvnapnéskinne, er den enkleste å reise med. Men den er kostbar og
det tar tid å tilpasse den.Denne er fra ResMed.
Prisen kan fort komme opp mot 10.000
kroner. For mer informasjon om

behandling med søvnapnéskinner, gå
inn på www.nosmed.no.
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DEKKER IKKE

Det er her CPAP-en hører hjemme på tur:
I håndbagasjen. (Foto: Shutterstock)

Reiseforsikringen

CPAP

Georg Mathisen
tekst

Blir CPAP-en din ødelagt ute på tur, så
er det helseforetaket som må hjelpe
deg. Reiseforsikringen dekker ingenting, med mindre du må betale ny
maskin selv.
Har du først fått CPAP, så kan du
regne med god hjelp fra helsevesenet.
Søvnapnépasienter på Facebook forteller jevnlige historier om at de forskjellige enhetene for behandlingshjelpemidler rundt i landet, er raskt ute med
god hjelp hvis noe skjer og de trenger
en ny del eller en helt ny maskin.

Ingen «førstehjelp»

Men hva om du er ute på
reise? Da kan du ha et problem hvis CPAP-en ryker.
Reiseforsikringen kan dekke
det hvis helseforetaket sender deg regning. Men når det
nærmer deg sengetid og du
er nødt til å skaffe en CPAP
før du kan legge deg til å
sove, da står du på egne ben.
– Hvis hjelpemiddelsentralen fremmer et krav om at
du må erstatte en skade selv,
så vil det jo bli dekket av
reiseforsikringen. Men vår
erfaring er at hjelpemiddelsentralene er ganske flek-

sible i slike tilfeller, sier assisterende
informasjonsdirektør Emma Elisabeth
Vennesland i Europeiske
Reiseforsikring.
Hun har selv hatt flere CPAP-brukere i
nærmeste familie, og kjenner spørsmålet godt. Men hvis du står der og
trenger å få erstattet maskinen raskt,
har hun lite hjelp å tilby.
– CPAP-en er eiendommen til hjelpemiddelsentralen, peker hun på.

I håndbagasjen!

medisiner og husnøkler: Ta det med i
håndbagasjen! Det kan være kritisk for
noen å komme frem uten denne
maskinen, sier Vennesland.
Hun peker på at det ikke er noen høy
risiko for at noe skal skje hvis du har
en maskin, har jevnlig service på den,
får ny slange og ny maske så ofte som
du skal, og har tatt den med i håndbagasjen.

Ring og spør

Om det skulle skje noe i Norge, er
normalt det beste å ringe enheten for
behandlingshjelpemidler som du vanligvis bruker, for å høre hva som kan
gjøres akkurat der du befinner deg.
Alternativet er å forsøke å finne en
løsning lokalt der du er.
Er du utenlands, er det
vanskeligere å ordne
rask hjelp. Du kan
Norwegian brukte tre dager på å få fraktet bagasjen til
prøve å kontakte en
Wendy Bell fra Gardermoen til Bodø.
lokal lege eller et lokalt
– Jeg har gått og bitt negler over at min mor skulle ligge
verksted. Samtidig går
død i senga, sier datteren Elise Wiksaas, som hadde moren
det an å ringe den som
på langt helgebesøk, til Avisa Nordland.
har levert CPAP-en din.
Den dagen hun reiste til Bodø, hadde flyplassen store proAlle de store CPAPleverandørene i Norge –
blemer med bagasjen. I tillegg til CPAP hadde Wendy Bell
Fisher & Paykel
også reseptbelagte medisiner i kofferten. I ettertid anbefaHealthcare (som i
ler Norwegian å ha nødvendig medisinsk utstyr i håndbagaNorge distribueres av
sjen: – Dessverre kan bagasjen bli forsinket på flyreiser, og vi
Nor-Dax), Philips
anbefaler derfor at man alltid skal ha nødvendige medisiRespironics og Resmed
ner og medisinsk utstyr i håndbagasjen, sier informasjons– er representert over
sjef Charlotte Holmbergh Jacobsson.
store deler av verden.
Men rådet er klart:
– Vi har vært borti at det har voldt
problemer at CPAP-maskinen for
eksempel ikke har kommet frem til
bestemmelsesstedet. Det beste rådet vi
kan gi, er det samme som vi gir om

Uten CPAP etter flytur
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Å

finne den riktige masken til CPAPen
din, er det aller viktigste, mye viktigere
enn hva slags modell CPAP du har.

PUSTEMASKER

MASKER på markedet
Mange forskjellige

Marit Aschehoug
tekst

Det er masken som avgjør om du trives med CPAP, om du føler deg vel,
om du bruker den hver natt. Du skal
ha en maske som sitter godt, ikke
gir deg sår på neseryggen eller
«storm» i øyet.
Masken skal være en venn som
du nikker vennlig til hver kveld
når du spenner den på deg.
Det har mye å si hva slags ansikt du
har. Maskene kommer som regel i
tre størrelser. Men folk ser forskjellig ut. Noen ansikter er smale over
neseryggen, noen har bred neserygg, det betyr noe for maskevalget.
Noen har høye kinnben, eller stor
hake, eller får hodepine av stroppen
i nakken.

Stroppen

For å ta stroppen først. De er regulerbare i alle retninger. Det finnes
også en hodestropp som ikke klemmer i nakken, men som går høyere
opp på bakhodet og der mye av trykket legges i en stropp oppå hodet.
Det kan være aktuelt for dem som
sliter med hodepine av nakkestroppen.
Pannestøtten kan være god for noen
ansiktsformer, men veldig mange vil
gjerne slippe denne. Det er kommet
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mange nye masker på markedet som
ikke lenger har pannestøtten, men et
annet stroppesystem som gjør at masken allikevel holder seg på plass.
Fordelen med å unngå pannestøtten,
er at du kan ta på deg masken, sette

Helmaske fra
Philips
på deg lesebrillene uten problemer,
og lese i sengen med maske og trykk
på, før du tar av deg brillene og slukker lyset når søvnigheten tar overhånd.
Det er et godt råd for dem som strever
med å roe ned med masken på.

Åpen munn?

Det er viktig å vite om du sover med

munnen lukket eller åpen. Sover du
med lukket munn, kan du sikkert
bruke en nesemaske. Blir du forkjølet
og tett i nesen, kan det være en utfordring, eller du har skjeve og trange
nesevegger. Å bruke nesespray for å
åpne, er ingen god løsning over tid.
Det fører bare til neseblod.
Hvis du ikke får til nesemasken,
fordi du åpner munnen i løpet av
natten, så er helmaske en løsning.
Der finnes det mange forskjellige
modeller, fra de trygge sikre med
pannestøtte og StarWars-utseende til
elegante masker med stor, myk belg
og ingen pannestøtte. Særlig på helmaskene, er det viktig å finne akkurat den masken som passer ditt
ansikt og din situasjon.
Noen slipper haken ned under søvn,
såpass langt ned at selv en helmaske
glipper av og gir lekkasje. Da finnes
det hakestropper som holder haken
der den skal være. Ikke så lekkert
kanskje, men veldig nyttig. Det finnes også en helmaske som går litt
under haken. Det kan være et alternativ for den som liker helmaske og
plages med at haken faller ned.

Nesepropper

Mange får sjokk første gangen de ser
maskinen og masken og slangen og
hele utstyret og tenker: Jøje meg,
skal jeg bruke dette hver natt resten
av livet? Kanskje kan det være litt
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HELMASKE

HAKESTROPP

Sover du med
munnen åpen, er
helmaske løsningen. Utvalget
er stort, med og
uten pannestøtte, til og med en
maske som holder haken på
plass også.
T.v. Airliftmaske
fra Resmed.

Det finnes nesemasker i mange
fasonger, med forskjellig belgtype og stroppesystem.
Denne kommer fra Philips.

Det finnes en nakkestropp som ikke
klemmer så hardt
nederst bak i nakken. Den sitter lengre opp og har en
hodestropp som tar
av litt for trykket.
Det finnes også en
hakestropp, for den
som ikke vil bruke
helmaske, men har
lett for at haken detter ned under søvn.

NESEPROPPER

Helmaske med hakestøtte fra Nor-Dax.

Til høyre
Helmaske fra
Nordax.

NESEMASKE
mindre skremmende å se på en løsning med nesepropper. Den er veldig
liten og lett og det finnes forskjellige
typer på markedet.
Det viktigste er: IKKE GI OPP!
Det finnes masker og utstyr for
alle ansikter.
Får du det ikke til, så be om time for
masketilpasning hos noen som virkelig kan dette, som regel det sykehuset eller den avdelingen der du fikk
utstyret første gangen.

Søvnforeningens leder tester nesepropp med
belg fra Nor-Dax.

Nesepropp fra Philips.

Nesepropp fra Res Med.
SOMNUS NR 2 - 2014
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Lov skal gi bedre
behandling

Dagens helseregisterlov skal erstattes av to nye lover: En pasientjournallov og en helseregisterlov, foreslår
Helse- og omsorgsdepartementet.
Departementet konstaterer at det
har skjedd store endringer i de tekniske mulighetene siden loven ble
vedtatt i 2001, og at loven «er til hinder for et velfungerende pasientforløp».
Tidligere var det færre sykehus og
legesentre som var involvert i
behandlingen av hver enkelt pasient.
Nå er helsevesenet mer spesialisert,
og helsepersonellet trenger å få pasientopplysningene raskt og effektivt.
Samtidig er det avg jørende at loven
ivaretar personvernet og pasientens
mulighet til å kontrollere informasjonsflyten, uttaler departementet.
Helsedirektoratet utreder akkurat nå
løsninger for det som omtales som
«én innbygger – én journal».

Høyere vekt,
mer apné

Også blant pasienter som ikke veier
nok til at det regnes som fedme, rammes flere av søvnapné jo tyngre de
er. Sørkoreanske forskere har undersøkt pasienter som har klaget på
snorking eller pustestopp, og som
har en BMI under 25. Det viser seg at i
denne gruppen er de som har fått
søvnapné-diagnosen, eldre, tyngre og

Kritiske til
klokkeflytting

Også pasienter med normalvekt
har oftere søvnapné jo mer de veier, ifølge en koreansk undersøkelse. (Foto: Shutterstock)
har tykkere hals enn de som ikke har
fått diagnosen, ifølge studien som er
publisert i tidsskriftet Sleep and
Biological Rhythms.

Ingen retningslinjer
om anestesi

Skal du opereres, så må du gi legen
beskjed hvis du har en søvnsykdom.
Du kan nemlig trenge andre doser
hvis du skal ha narkose, og har du
søvnapné, bør du kanskje ha med
deg CPAP-en på oppvåkningen.
Siden anestesilegene ikke har noen
som helst retningslinjer for narkose
og søvnpasienter, blir det ekstra viktig å passe på selv:
– Norsk anestesiologisk forening har
ingen spesifikke retningslinjer angående disse tilstandene. Vi har publisert en standard for anestesi i Norge,
hvor pasientens sykehistorie er en
svært viktig del av vurderingen og

Søvnekspertene ved
Universitetet i Bergen er overbeviste om at det ikke er bra å
stille klokken en time frem og
tilbake. – Jeg er imot sommertid, for det skaper en unødig
belastning for enkelte mennesker når det gjelder forflytning
av tidspunktet for søvn, sier professor Ståle Pallesen til NRK.
– Det er relativt godt dokumentert at i dagene etter overgangen
øker risikoen for eksempelvis
bilulykker, sier Pallesen.

eventuelle tiltak før narkose. Denne
standarden finner du på vår hjemmeside. Alle pasienter blir derfor vurdert av anestesilege før narkose, sier
leder Håkon Trønnes til Somnus.

Mer enn bare
narkolepsi

Ferske studier viser at den som lider
av narkolepsi, ofte også har andre
søvnsykdommer, og at det får inn-

Aldri business class
SEOUL:

Det hender jeg reiser på impuls.
Bare bråbestemmer meg for å
reise ett eller annet sted. Ofte
ikke av annen grunn enn at det
plutselig dukket opp noen billige billetter.
Derfor har jeg vært i Düsseldorf
for 20 kroner uten annet fornuftig å g jøre enn å ta en øl og
kjøpe nye sko, fortrinnsvis i
motsatt rekkefølge. Derfor har
jeg vært på Evenes for en krone,
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bare for å ta bussen videre til
Sortland for en pris som ville
brakt meg bortimot 100 ganger
frem og tilbake til Gardermoen
ig jen. Og derfor har jeg vært på
gratistur med familien til Praha,
bare fordi en reisearrangør
hadde noen ledige seter på flyet.
Denne gangen var billigturen
litt lenger. Jeg skulle på en jobbtur som ble utsatt, og plutselig
sto jeg der med flere uker uten
en eneste avtale. Da det
omtrent samtidig kom inn et
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virkning på hvordan de skal behandles.
En østerriksk undersøkelse viser at 36 prosent av narkoleptikerne som ble sjekket,
både var unormalt trøtte på dagtid, var plaget av katapleksi og led av hallusinasjoner og
søvnparalyse. 24 prosent hadde søvnrelaterte pusteproblemer, først og fremst søvnapné.
En av tre hadde parasomnier – det vil si unormale bevegelser eller at de snakker eller går i
søvne. Over halvparten hadde bevegelsesproblemer som for eksempel restless legs, ifølge
artikkelen om studien i tidsskriftet
Perspectives from the Narcolepsy Institute.

Kjøkkenredskap
Sykdom

Jeg takket nei fordi jeg ville måttet ligge hele
veien. Alle er vi litt forskjellige, vi som har søvnapné. Jeg er såpass heldig at jeg som regel
bare har farlig mange pustestopp når jeg lig-

Litt

Antikke
skotter

Avtar

Singularis

Sjakkflyttingen
Løfte

Elv

Dele

Forlange
Strømpe- Sansebukse
organ

Skiftarbeid og endret døgnrytme fører til
både søvnforstyrrelser og større helseproblemer. Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami)
har studert forskningslitteraturen om
arbeidstid og helse. Studien viser at søvnforstyrrelser er den vanligste konsekvensen av
endret døgnrytme, og er det som har størst
betydning for de problemene skiftarbeidere
sliter med.
Søvnvansker g jør dessuten at skiftarbeiderne ikke fungerer like godt og oftere g jør feil.
Det påvirker også sikkerhet, skader og ulykker, og kan gå ut over både arbeidere og tredjepart, som for eksempel passasjerer og
pasienter.
Risikoen for innsovningsvansker og søvnmangel øker med lange arbeidsøkter og med
tidlig start på morgenskiftet. Lange arbeidsdager og -uker øker også risikoen for depressive lidelser, angst, hjerte- og karsykdommer,
diabetes 2 og noen kreftformer.

Dessverre fikk jeg det tilbudet bare på utreisen, som gikk over natten, og ikke på returen
på dagtid. Så jeg takket nei, selv om det fristet.
Fordi det var natt, slik at jeg ikke kunne bruke
mange timer på ekstra god mat, ekstra mye
drikke eller filmer der det faktisk er mulig å
høre hva skuespillerne sier? Slett ikke.

Sykdommen

Tesen

Skiftarbeid
verre for helsa

tilbud om svært så billige billetter til Asia, så
tok det snaue ti minutter å bestemme seg og
bestille. Litt senere sendte flyselskapet enda
et godt tilbud: For bare et par tusen kroner
ekstra, så kunne jeg få fly business class hele
veien fra Helsinki til Seoul.

Pris

Narre
Bibelnavn
Summen

Trygle

Byrde

Skall

Bakken
Nynorsk
pron.

Byge

Gift

KRYZZZORD

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.
Lykke til!

ger. For oss som pendler med tog og reiser
mye med fly, er det kjekt. Når jeg sitter mer
eller mindre oppreist, går det rimelig bra de
gangene jeg er så heldig å sovne (med enkelte
unntak: Jeg er fremdeles evig takknemlig
overfor hadelendingen som vekket meg i stilleavdelingen på Gjøvikbanen og fortalte at nå
måtte jeg finne meg et annet sted å sitte og
snorke – det var han som fikk meg til å mase
til meg en søvn-utredning, selv om det nok
ville ha virket like godt selv uten de ekstra
avsnittene med saftige eder og skjellsord som
han fant det passende å supplere med).
Skulle jeg ligget rett ut i business class i stedet
for å sitte bak i det som bransjen dekkende
nok omtaler som «monkey class», så ville jeg
hatt problemer med både håndbagasje og
tollere, tror jeg. For hvordan skal man få noen
til å forstå at man drasser med seg et digert

batteri i håndbagasjen til verdens teknologiske høyborg?
Jeg antar at både Pekka och Toivonen (och
Liisa) i Finnair og herr Kim og fru Park i tollen
i Seoul ville vært vanskelige å overbevise om
at det var helt naturlig at man trengte strøm
til CPAP-en.
Så mange småfeite, snorkende forretningsreisende som reiser verden rundt i mørk dress,
er det antageligvis bare et tidsspørsmål før
enhver business class med respekt for seg
selv, utstyres med egne kontakter for CPAPen. Når det skjer, skal jeg også vurdere å koste
på meg noen kroner ekstra og fly business.
For å få CPAP Gangnam Style.

Reisefanten: Georg Mathisen
SOMNUS NR 2 - 2014
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MESTRINGSKURS

B

rukere av CPAP, og deres pårørende, fikk et
godt råd av brukerrepresentant Finn Grotle på et
dagskurs om søvnapné i Bergen i mai:

– CPAP en løsning,
ikke et problem

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Norvald (69) er på kurs i Ulriksdal
Helsepark i Bergen, og utmerker seg
med sin varme støtte til sin kone,
Kari (65):
– Jeg er like glad i deg selv om du
må bruke CPAP!
For ham er forholdet til Kari akkurat
som før, sterkt og godt, selv om
maske og slange nylig er blitt en del
av ekteparets nattesøvn. Han legger
til og med armen rundt sin kjære når
han kommer med sin varme erklæring. En vakker gest, som gjør seg!
Rådgiver Marie Tjelta på Lærings–
og Mestringssenteret, der dagskurset
holdes, åpner kurset med å ønske velkommen. Og å gi ett råd:
– Bruk fagfolkene dere treffer i dag
for det de er verdt!
Vibeke Østerfeldt Henriksen, spesialsykepleier og koordinator på Senter
for Søvnmedisin på Haukeland sykehus, tar stafettpinnen videre:
– Vi har stor pågang av nye pasienter
med obstruktiv søvnapné. På Senter
for Søvnmedisin ble 735 nye pasien-

‘’

ter diagnostisert med søvnapné i 2013. Vi holder kurs ca
én gang per måned for alle
nye med CPAP eller apnéskinne, og deres pårørende.
Dette er vårt sekstende kurs,
opplyser hun, og gir forsamlingen et tips:
Finn Grotle, brukerrepresentant: – Jeg
– Rekk opp hånden! Spør!
håper alle dere nye brukerne blir godvenner
Her er bare folk i samme
med CPAP'en, slik jeg fort ble!
situasjon!
Erfaringsmessig vet arrangøren at
stopp som kan vare i flere sekunder.
deltakerne har bruk for alt det snakTre faktorer er avgjørende for sukkes om – være seg den som har apné- sess når det gjelder bruk av CPAP:
en, eller partneren, som endelig har
Korrekt diagnostikk, god masketilforstått hvorfor sidemannen i sengen
pasning – og en motivert pasient.
har snorket og forsvunnet inn i puste- – Mest av alt vil vi gjerne høre at
stopp gang på gang på gang, i årevis. dere virkelig bruker CPAP'en. Det er
Alle uttrykker glede over å få være
helt vesentlig, når diagnosen søvnpå dagskurset. Nyttig for enhver, med apné først er satt. Men ellers, hva vil
eller uten apné. For søvnapné påvirdere ha ut av dagen? spør Vibeke.
ker hele familien.
Ett av svarene kommer fra Kari, kona
til Norvald. Hun føler behov for å
CPAP-slangen er pyton!
blåse ut:
På kurset blir det tidlig forklart hva
– Jeg synes CPAP-slangen er
de fire bokstavene i ordet CPAP står
pyton! Jeg trekker og drar i den
for. På norsk: kontinuerlig positivt
gjennom natten, og føler den kveiler
luftveistrykk. At trykket gir pusten
seg rundt meg...ubehagelig!
lettere vei inn og ut, og hindrer at
Igjen er det støtte fra Norvald:
pusten "henger seg opp" og gir puste- – Jeg skjønner det var en nedtur for

Jeg er like glad i deg, selv om du må
bruke CPAP!
Norvald til kona Kari.
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Snart har sykepleier Mona Grundeland mange spørsmål på tavlen, som kursdeltakerne vil komme tilbake til.
deg å få vite at du må bruke CPAP
resten av livet. Og jeg vet at du sliter
med slangen. Men sett under ett: alt
er blitt tryggere, sier han, henvendt til
Kari.
– Nå har vi fått en helt annen nattero,
begge to. Vi slapper av – fordi vi vet
hva pustestopp kommer av. Jeg behøver ikke å skubbe i deg for å se at du
puster. Jeg håper bare tilvenningen
går bra, så nedturen snus til opptur!

Godvenner med CPAP

Deltakerne får tidlig i kurset et oppmuntrende innlegg fra brukerrepresentant Finn Grotle (74), CPAP-bruker i syv år, og med en kjent "bakhistorie": Søvnvansker i hele sitt voksne
Med rolig stemme forteller han om
sine erfaringer.
– Før søvnapnéen ble registrert, følte
jeg meg veldig slapp og trøtt utover
dagen, men i form om kvelden. Jeg
spurte meg selv ofte hvorfor jeg var
så søvnig når jeg våknet? Jeg kunne
da ikke ha sovet godt?
Snøballen begynte å rulle da jeg oppsøkte lege. Jeg hadde for det første

alt for høyt blodtrykk, så høyt at jeg
ble sykmeldt på stedet. Videre fulgte
undersøkelse på Haukeland sykehus,
og 75 pustestopp i timen registrert.
Hjertet gikk som en Saab diesel,
dunk-dunk-dunk.
Raskt fikk jeg maske og apparat, og
jeg var nysgjerrig, spurte om alt.
Absolutt alt. Ville ikke gå uforberedt
inn i natten.
Han skryter av rask bedring:
– Intet ubehag å sove med utstyret!
Så snart jeg fikk nok oksygen i blodet, var jeg ikke lenger uvel, slapp og
utslitt om morgenen. Maskinen og
jeg ble fort godvenner, og jeg ser
bare fordeler med den, skryter Finn,
som er ærlig nok til å medgi at
vekten hans nok er en ulempe.

Bergen = søvnekspertise

Alle blir tipset om nettsidene til
www.SOVno.no, Nasjonal
Kompetansetjeneste for
Søvnsykdommer i Bergen. Her er det
stoff om alt innen søvn. Det finnes
også interaktive sider, der man til
visse tider kan stille spørsmål, og få

svar tilbake omtrent på direkten.
Bergen ligger svært langt fremme
med sitt samlede søvntilbud. Byen er
kjent langt utenfor landets grenser for
sin søvnekspertise. Intet mindre!
Mange praktiske sider av CPAP-bruk
og søvnapné tas opp. Kjente problemstillinger som sjenerende luftpress i ansiktet, munntørrhet, eventuell neseblødning. En del ting kan tilstøte, og man må kanskje prøve flere
masketyper for å finne den som passer best. Og når det kommer til bruk:
Hvordan, og hvor ofte, rengjøres
masken? Hva når du skal ha den med
på reise? Eller når man stadig våkner
uten masken på?

Slik gjør du

Sykepleier Mona Grundeland er den
som demonstrerer utstyret, og hun
anbefaler at masken tørkes av hver
dag, med en Q-tips eller våt klut,
men ikke bruk desinfiserende midler
(sprit). Beholderen (for den som har
fuktkammer), kan godt kjøres i oppvaskemaskinen én gang i uken. Det
bør være friskt vann på beholderen
SOMNUS NR 2 - 2014
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– Vi opplevde at Ronny fikk en kritisk sykdom tidligere - og vi
skal klare søvnapné også, sier Vivian og Ronny.
hver kveld. Zalo i lunkent vann er
bra for grundigere vask av utstyret.
Det vil lett komme svette på remmene, og de trenger også vask en
gang ukentlig.
Slangen er det lurt å rengjøre fra
morgenen av, og skylle den godt, så
den får henge til tørk gjennom dagen.
Også her holder én gang i uken. Alt
utstyret fungerer best når det er rent.
Om man reiser utenlands finnes det
et skriv å ta med seg, som godkjenner utstyret som tilleggsbagasje, uten
at det må betales ekstra for vekten.
Har man fuktkammer anbefales det å
fylle på med kjøpevann når man er
utenlands, man vet aldri med vannet i
springen. Det kan også være smart å
ta med en ekstra maske og en reserveslange. Om noe skulle skje med
utstyret kan saken ordnes på stedet.

Skiftarbeid og søvnapné?

For noen kursdeltakere kan arbeidstider ha skygget for å finne ut av at
diagnosen het søvnapné, at det ga
pustestopp, som igjen slet på hjertet.
Dette gjelder for eksempel Ronny
(45), som har jobbet skiftarbeid i
mange år. Det var lett for ham og
familien å tenke at urolig søvn skyldtes at døgnet ofte ble snudd. For at
snorking og pustestopp var en sykdom? Nei, det tenkte de seg ikke.
Nå vet Ronny og hans Vivian (46)
bedre. Ronny kom til utredning, og
fikk fort svar på hvorfor tingene var
som de var. Det skyldtes ikke skiftarbeid, men søvnapné!
Dermed forsto en lettet Vivian at det
fantes en grunn til at hun ble slått til i
løpet av natten, da han lå der og
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Norvald og Kari på kurs. Han er en god støtte for
kona som har fått søvnapné.

kavet med pustestoppene sine. Her
var det ikke snakk om koneplaging,
nei, men reell sykdom.
Gleden var stor for dem begge da
Ronny fikk sin CPAP, for den førte
raskt til en forskjell. Nå sover Ronny
når han skal, han slukner ikke lenger
på sofaen til alle tider, og føler ikke
behov for å duppe av på jobben.
Snorkefri stillhet i soverommet setter
Vivian stor pris på! Herlig at hun
ikke lenger deler seng med "en ål på
land". Duren fra apparatet plager
henne overhodet ikke.
Ekteparet har tidligere opplevd alvorlig, kronisk sykdom i familien, noe
de lever greit med i dag. Eneste
bekymring foreldrene har nå er sønnen. Kan han ha det samme? Hva
med arvelighet? Det vil de finne ut.

Endelig fikk han svar

Også Anders (63), som har jobbet
nattskift i mange, har vært en
"snorkemaskin". I førti år har kona
Oddlaug (64) dyttet i ham. Nå ligger
høyrearmen hennes i ro, mens
CPAP'en surrer og går hele natten
ved mannens seng.
– Men det var lang vei frem til denne
maskinen. Jeg følte vel jeg ikke ble
tatt på alvor. Var fortvilet over ikke å
få respons på at jeg sa jeg snorket og
stoppet å puste om natten. Jeg kavet
meg også opp fordi jeg ikke hadde
det bra. Stressfaktoren må inn i bildet
her, den slår sterk ut når man føler
noe er galt – men hva? fremholder
Anders, og fortsetter:
– Legen jeg kom til lurte på om det
kunne skyldes kols, siden jeg hadde
jobbet skift i en stor bedriftshall. Enn

si astma? Eller spilte asbest inn?
Endelig var det en lege som forsto,
og fant at det ikke var noen av forslagene som gjaldt, bare søvnapné.
Da snudde det til et nytt liv. Alt gikk
bedre.
Anders bruker til og med CPAP
når han sover middag. Ja, kobler
den på, dag og natt.
Andre kursdeltakere har en lignende
erfaring med fastleger, at de ikke
følte at legen tok seg nok tid da de
møtte opp med dette "noe" de ikke
skjønte hva var. Selv om de beskrev
symptomene så godt de kunne.
– Leger sitter ofte bare og ser på
skjerm og tastatur, ikke
pasienten...mumles det fra en stol.
Store pasientmengder, enkelte fastleger kan ha opptil 2500 pasienter,
kan også føre til at legene ikke får
skikkelig tid til å gå inn i søvn som
helseproblem.

Pustestopp gir ujevn søvn

Legen Trygve Jonassen tok opp de
medisinske sider av pusteapné på
kurset.
– Behandling er viktig fordi søvnapné-pasienter blir tette i de øvre
luftveier under søvn. Det er dette
som fører til pustestopp. Inntil fem
stopp i timen er normalt, 5-15 en
mild form, og fra 30 og oppover
blir det mer alvorlig jo hyppigere
stoppene kommer.
På kurset var det en som hadde et
tresifret antall pustestopp i timen!
Er det rart han ble helt satt ut
gjennom dagen? Med pustestopp blir
også søvnen ujevn, for ved hvert pustestopp våkner man litt. Med over 35
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Interesserte tilhørere på rekke og rad, fra venstre Sissel, Nils, Anders, Oddlaug,
Irene og Line Lysberg (hospitant og sykepleier på St. Olavs hospital i Trondheim).
stopp i timen blir søvnen så oppstykket at "snorkeren" ikke når ned i dyp
søvn, og det blir dårlig kvalitet på
den våkne tiden av døgnet. Kanskje
venter også hodepine når du våkner?
Jonassen kom også inn på overvekt,
fordi det gir fett i halsen, og øket
press på luftpassasjen.

Gå ned i vekt

Å gå ned i vekt gir gode resultater.
Både blodsukker og blodtrykk synker, når vekten gjør det samme. Selv
et beskjedent vekttap på fem kilo slår
ut. Med andre ord, en stor fordel å gå
inn for trim og sunt kosthold.
Røyking er også en risikofaktor, og
beroligende medikamenter og sovemedisin, og alkohol, får kroppen
slappere. Noe som kan føre til mer
snorking.
Legen får også spørsmål om søvn og
sex:
– Det fins sikkert studier som viser
redusert libido ved uttalt søvnapné.
Med dagtrøtthet sovner man lettere
om kvelden og er muligens ikke så
opplagt til sex? Men er søvnapnéen
behandlet skulle det vel være sjanse
for bedre tider.
– Hva med korttidsminnet?
– Det kan nok oppleves som svekket
når har gått med ubehandlet apné i
årevis. Hjernen er avhengig av god
surstoffgjennomstrømming, og ved
søvnapné får den først det ved hjelp
av CPAP eller apnéskinne. Man føler
seg lett sløv når man er uopplagt hele
tiden. Enkelte mennesker er direkte
deprimerte på grunn av et liv med
dårlig søvn og pustestopp, og tungpustethet kan óg gi nedstemthet. Mye

å hente på å få satt en diagnose!
Mange bemerker at de har vesentlig
mer energi om morgen etter at
CPAP'en kom på plass. Og en som
kom tilbake til dette med hukommelsen, får en liten betraktning fra
legehold:
– Husk, man blir eldre og eldre, mer
og mer samles i hodet. Vi leser ikke
lenger bare én avis, vi får informasjon fra all verdens hold. Det kan
nesten bli fullt oppi der!
Skjeggvekst blir likeledes brakt på
bane:
– Jeg barberer meg gjerne om kvelden, for at masken skal sitte bedre!
Gruppen får bekreftet at masken virker best på et helt rent ansikt. Selv
nattkrem kan få masken til å gli.

Slangen gjennom singleten

Et hjemmesnekret praktisk råd kommer fra brukerrepresentanten:
Finn og kona liker å ha vinduet åpent
om natten. Da kan vannet i vannbeholderen gjøre at det som pustes inn
føles kaldt. Hans råd er å ligge med
en singlet, trekke slangen gjennom
den og la slangen bli oppvarmet av
kroppen selv.
En annen har funnet en løsning med
å ha slangen under puten, også for at
den ligger i ro, og ikke kjører slalåm
rundt i senga.
Uansett er det ikke lurt å ha apparatet
stående på gulvet, der det er kjøligere, men på en krakk eller noe som
er litt lavere enn der hodet ligger.
– Mitt beste råd er at du stoler på deg
selv og apparatet. Mye av problemet
med uro er nervøsitet. Til og med at
du kan være redd for at strømmen

Vibeke Østerfeldt Henriksen holder
kurs ca én gang per måned.

går. Hva skjer da? Men du overlever
en strømstans, og når det kommer til
stykket: Hvor ofte skjer det?
Finn kjenner seg igjen når kursdeltakerne snakker om stress. Han har
selv hatt et yrke der han kunne bli
vekket med telefoner om natten fordi
han hadde ansvaret for sikkerheten
på jobben. Nå er han pensjonist og
får sjelden forstyrret natteroen.
– Jeg er glad jeg ble tatt på alvor da
jeg ble fisket opp av vikaren til fastlegen og kom til utredning for apné.
Fra natt nummer tre, med utstyr på,
sov jeg godt – og har gjort det siden.
Herlig å våkne frisk og opplagt!

Klaustrofobi og apnéskinne

Kursdeltaker Regy (51) måtte gi opp
å bruke CPAP på grunn av klaustrofobi. Slange og maske passet ham
overhode ikke. Han har isteden fått
apneskinné, tilpasset hos en tannlege
på Senter for Søvnmedisin.
Løsningen ble vellykket for ham,
mens den for andre ikke gir like god
effekt som CPAP.
CPAP er førstevalget ved behandling
av søvnapné. Dersom det ikke fungerer med CPAP avgjør en lege om
apnéskinne kan være en annen, aktuell behandlingsform. Uansett er det
dem med lettere søvnapné som kan
være tjent med skinne. Og i alle
sammenhenger er apnéskinnen
underlegen CPAP, ifølge fagpersonene.
Regy tar også opp et annet problem:
– Selv om jeg har min apnéskinne
sover jeg stadig ikke godt bestandig.
Til tider er jeg så trøtt at jeg nesten
sovner foran PC'en utpå dagen. Jeg
SOMNUS NR 2 - 2014
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føler noen ganger at jeg ikke får gjort
jobben min som kirketjener godt nok.
Har jeg noen rettigheter i forhold til å
få hvile meg litt i løpet av arbeidsdagen?
– Nei, du kan ikke stille krav. Jeg vil
heller anbefale deg at du er åpen
overfor din arbeidsgiver om din situasjon. Kanskje dere kan finne en løsning, at du får lov å ta deg en dupp
og heller kan jobbe litt lenger?
undrer legen.
Det å være døsig om morgenen og
hatt en dårlig natt fordi man ligger på
ryggen kan løses på en pussig måte:
– Sy en tennisball inn i nattøyet, bak,
så du tvinges du til å ligge på siden.
Det hjelper! er Monas innspill.
For noen kom det frem at de synes
hele tilstanden med apné er flaut,
og at de ikke hadde villet fortelle
andre om helseproblemet.
Å komme i en gruppe med likesinnede føltes derfor positivt og støttende.
Også å få bekreftet at pårørende
gjerne kan være med på kontroller.
– Vår kongstanke er at vi skal få
andre åpningstider, slik at brukere og
pårørende lettere kan møte opp
sammen, sa Mona.

Årlig 700 nye med CPAP

Kursleder Vibeke kommer inn på at
mange med søvnapné har høyt blodtrykk: – Når CPAP-pasientene følges
opp på kontroller, ser vi gledelig nok
en reduksjon. Altså har CPAP utvilsomt god virkning.
Vektreduksjon trekkes også frem som
det som virkelig slår heldig ut. Klarer

man å gå mye ned i vekt kan det
være på tide med en ny registrering.
Det fins også dem som kan slutte
med CPAP hvis vekten har gått kraftig ned. En hånd fyker i været:
– Hvor farlig er det egentlig med
pustestopp?
Vibeke: – Kroppens organer har ikke
godt av utallige stopp, i verste fall
kan vedvarende pustestopp føre til
hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er
absolutt å anbefale at utstyret brukes
når man først har det. Vi ser forresten
i økende grad at hjerteavdelinger og
hjertespesialister henviser sine pasienter til oss.
– Hva med ventetid på kontroll for
oss som er ganske nye brukere?
spør Eva (58).
Vibeke: – Vi gjør alt for at ferske
brukere skal få kontrolltime etter tre
uker, og erfaringen vår er at en sykepleier fint klarer å håndtere det som
er aktuelt der og da. Ved nye kontroller venter legetime. Vi har rundt 700
nye CPAP-brukere hvert år på venteliste for utredning, og vi har mange
som jobber hardt for å gi disse pasientene en god oppfølging. Men la
meg ha sagt at hvis noe oppleves kritisk, ta kontakt! Vi er raske med å
ringe tilbake hvis vi får avbestillinger. Hvilket en av kursdeltakerne
bekrefter.
– Jeg ringte om et problem, og fikk
time samme dag!

Barn med store mandler

Spørsmålene svinger, og gjelder både
små og store pasienter:

■ Søvnapnékurset i Bergen er et samarbeid mellom Senter for
Søvnmedisin/Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus,
Foreningen for Søvnsykdommer (Ffs) og Lærings- og mestringsenteret i
Ulriksdal Helsepark i Bergen (LMS).
■ Kurset går ca hver måned, for nye med CPAP eller apnéskinne, og
deres pårørende. Pris: kr 315 i egenandel, gratis ved frikort. Pårørende
gratis.
■ Reise, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs på LMS
dekkes etter faste satser mot en egenandel. Tidligere var også sosionom
med på kurset, men deltakerne evaluerte kursene slik at de heller ville
ha mer tid til fysioterapeut og ernæringsfysiolog.
Sjekk også disse sidene:
http://www.sovnforeningen.com/
http://www. SOVno.no
http://www.helse-bergen.no/avd/lms
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– Kan barn ha søvnapné?
– Ja, men da er det ofte snakk om
operasjon av store mandler eller
polypper. Det pleier å gå veldig bra,
og de slipper å bruke maske etterpå.
Men å operere voksne er man gått
bort fra, det viste seg ikke å ha langvarig effekt. Å åpne opp i tette neser,
derimot, kan være en fordel. Eller å
gjøre noe med skilleveggen, rette opp
hvis nesen er skjev, så luftstrømmen
kommer lettere gjennom.
Noe som gjelder både unge og voksne i dag er overvektsproblemer, det
kan gi utslag i laber søvnkvalitet på
grunn av pustestopp.
Ordet trim og trening går igjen, uten
at det mases. Det oppfordres på en
pen måte, men legges ikke skjul på at
man får bedre søvn ved å være fysisk
sliten om kvelden...altså at det er en
god idé å gå en tur før sengetid for at
kroppen lettere skal falle til ro.
På kurset blir det hele tiden presisert
at er man usikker på noe, om det er
blitt rift i en slange, trykket fra
maskinen føles for sterkt eller du
ikke helt skjønner innstillingene, er
det én ting å gjøre:
– Ring! Spør oss på Senter for
Søvnmedisin! Og ta kontakt med
seksjon for behandlingshjelpemidler
ved behov for nytt forbruksmateriell.
Vi svarer på det vi kan på telefon, og
ellers anbefaler vi at du tar med
spørsmålene på kontrollen, svarer
Vibeke.
En viktig opplysning for disse kursdeltakerne, som sogner til Helse
Bergen, er at byen har en egen
Frisklivssentral. Sentralen er et kommunalt kompetansesenter med tilbud
til personer og grupper som har
behov for hjelp til å endre helseatferd. Stedet kan også knytte kontakt
med aktuelle nettverk, og formidle
og utvikle kompetanse innen livsstilsområdet.

Fråtse i grønnsaker

Ernæringsfysiolog May Fjeldstad er
opptatt av at forsamlingen finner nye
veier i de dagene det er flest av, nemlig hverdagene. Ofte trengs små, men
langsiktige endringer, og man bør
legge planer for år fremover.
– Men det holder å ta små skritt, ikke
tenke hele Stoltzekleiven! sier fore-
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10 gram fettforskjell på disse to ostene. Sunn og god mat var temaet til ernæringsfysiolog May Fjeldstad.
dragsholderen, som selv er fra flate
Danmark, om denne bratte attraksjonen i Bergen. Stoltzekleiven er en
steinlagt tursti med ca. 908 trappetrinn opp mot Sandviksfjellet, hvor
det holdes motbakkeløp.
Underveis i kurset blir enkelte kjente
påstander snakket om – og motsagt.
Som: – Må man spise dagens siste
måltid senest kl 18?
– Ingen fasit, det er individuelt.
To timer før leggetid kan passe bedre.
Og det er lurt ikke å spise så mye.
Husk å velge lette måltider, sier May,
som i tillegg anbefaler at man godt
kan unne seg ananas på boks, men
ikke nødvendigvis drikke den søte
laken. En slik tankegang gjelder
mange spiselige saker på den søte
siden. Og hvis du er ekstra sulten,
behold samme størrelse på hovedretten (fisk, kjøtt), men pøs på med
grønnsaker. Grønnsaker kan du med
hell fråtse i!
Det blir også anbefalt å lese næringsdeklarasjonen når man handler mat.
– Men da må du ha med lupe!
Noen nevner lettprodukter – men at
de dessverre ofte er dyrere.
Som en grunnregel beskriver May
at én porsjon er det du kan ha i en
voksen hånd.

Bruk CPAP – hver dag!

Litt uti kurset har Norvald igjen et
fint innspill:
– Når jeg tenker på hvor mye arbeid
som legges i at en pasient skal få tilpasset en CPAP, ja, hva det koster for

å hjelpe den enkelte, er det leit å høre heter. Ole (60) er med som pårøat noen bare legger CPAP'en i et
rende:
skap. Bruk den! Alltid! Når vi nå vet
– Tallenes tale var klar, min kone Eva
hva søvnapné er, vet vi også hvor
hadde mange pustestopp. Med CPAP
alvorlige konsekvensene kan bli uten klarte hun plutselig å gjøre ting. Hun
CPAP. Det er opp til oss pårørende å fikk overskudd. En stor endring i vårt
oppmuntre til bruk hele tiden. Da får
privatliv!
både brukeren og den i samme sengOle vedgår det har vært utfordrende å
en et roligere natteliv!
være pårørende, derfor så kjekt å
Norvald konkluderer med en veldig
treffe likesinnede på denne samlinginteressant dag, med mye nytt som
en. Han opplever også at kanskje
gir rom for refleksjon. Nå først
konas problemer er små i forhold til
skjønner han hva kona har
andres, det setter det hele i perstridd med.
spektiv. Er noe å ta med seg
– Ja, her var det mye
hjem, det også.
jeg ikke var klar
Motivert
over.
Ronny er helt klar i
Å få innblikk i
sin oppsummering:
hvordan andre
– Jeg er blitt mer
brukere og pårømotivert, og vil satse
rende har det
på fast bruk av
har gitt meg en
CPAP, kosthold og
del å tenke på.
trim fremover, sier
Dette har vært
– Jeg ble overrasket over hvor
han, og får et vennlig
en berikende
konkret målbart det ble med bed- nikk fra sin Vivian.
dag, for både
re søvn for kona mi, Eva, bare få Jo, de to er klare, og
Kari og meg.
dager
etter at hun fikk CPAP, sier vil gå sammen om
Og vår kjærligen fornøyd ektemann, Ole.
het blomstrer
noe som er viktig for
like mye som
dem begge.
den har gjort i
Finn Grotle kan ikke
de 44 år vi har vært gift – med eller
være mer enig:
uten CPAP!
– Det er flott at deltakerne har en god
opplevelse av dagen, og at flere deler
mitt syn på at man skal se på CPAP
I samme båt
som en løsning, ikke et problem. Jeg
Et fellestrekk er at mange finner at
det er givende bare å få denne mulig- håper bare bevisstheten om CPAPbruk vil blomstre etter kurset.
heten til å treffe andre i samme båt.
Blomstre!
Felles skjebne, felles trøst, som det
SOMNUS NR 2 - 2014

37

somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:59 Side 38

GOD TID om du får
CPAP

Beregn
problemer med
Marit Aschehoug
tekst og foto

Det finnes 18 behandlingshjelpemiddelsentraler i Norge. Nå har jeg
prøvd to – Ahus på Lørenskog og
Oslo på Ullevål. Det er her du får
hjelp med CPAPen din hvis den svikter, det er her du får ny maske hvert
år og ny slange og filter.
På Ahus var de opptatt av at alle må
finne frem til en maske som passer.
På Ullevål, gjør de ikke det.

Ahus og Ullevål

Behandlingshjelpemiddelsentralen på
Ahus holder til i en lav trebygning
bortenfor Kiwi-butikken på andre
siden av veien for selve Ahus.
Det er lett å parkere der, og da
Somnus besøkte dem for et par år
siden, var de opptatt av å yte god service.
Nå har jeg selv brukt Ullevål to
ganger i forbindelse med CPAP-problemer.
Behandlingshjelpemiddelsentralen i
Oslo holder til i Bygg 15 på Ullevål
sykehus. Det ligger midt på området,
skjult bakom vaskeri og noen andre
bygninger. Det lønner seg på se på
kartet over sykehuset før du begynner ørkenvandringen. Men det er lett
å parkere der når du har funnet det.

Beregn god tid. Når teknikerne skal
sjekke maskinen din, så forsvinner de
inn på et bakrom og blir borte –
lenge. Det hadde nok vært fint om de
allerede før de gikk, hadde antydet at
dette kunne fort ta en times tid.
Første gangen tok det en drøy time å
fastslå at motordelen på min S9
hadde merkelige lyder, så det endte
med at jeg fikk en annen motordel til
S9. Da begynte problemene med eks-
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tremt høyt trykk, opp mot maskinens
max trykk på 20. Det førte til maskelekkasje, mange pustestopp, mye
oppvåkning og særdeles dårlig søvn.
Tynset sykehus der jeg fikk tilpasset
maskinen i sin tid (man har da fritt
sykehusvalg her i landet og der har
de nesten ikke ventetid) leste av
denne nye maskinen og fant at den
kjørte på fullt trykk hele tiden.

Halvannen time

Så da var det bare å dra tilbake til
Ullevål og være tålmodig. Denne
gangen tok det halvannen time, og
endte med at jeg fikk en helt ny
motordel til testing. Det skal nok gå
bra, men jeg fikk god tid til å observere hva som skjedde i løpet av formiddagen.
Det kom mye folk som skulle hente
forbruksmateriell av forskjellige slag.
Alle fikk det de skulle ha, relativt
kjapt. Men det var uten smil og
hygge. Kanskje er det de nitriste
lokalene som gjør det? Det var for-

Behandlingshjelpemiddelsentralen
på Ahus holder til i en lav trebygning på andre siden av veien for
sykehuset.

søkt pyntet opp med et rosebilde og
en veldig trist gummiplante. Det
hjalp ikke stort. Tenk så mye blidere
personale hadde blitt, om arbeidsmiljøet og omgivelsene var fargerike og
inspirerende og ikke triste og grå.

Bare leverer

Det kom en eldre mann som var
bekymret for kalkbelegget i fuktekammeret på CPAP-en sin og ikke
minst at han ikke fikk til masken.
Den passet ikke til ansiktet og den
lakk luft. Betjeningen ga ham ny
maske, maken til den som ikke fungerte og han var ganske ulykkelig.
Men behandlingshjelpemiddelsentrale, leverer bare ut hjelpemidlene, de
tilpasser dem ikke. Det hadde nok
vært fint for den eldre mannen om
han kunne slippe å gå hjem med to
masker som ikke passet, den gamle
og den nye, og bestille seg time for
tilpasning av maske. Han var så gammel at det ikke var sikkert han rakk
det.

somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 20:59 Side 39

Behandlingshjelpemiddelsentralen på Ullevål holder til i Bygg 15, midt på området, bak noen andre bygninger.
Grei parkering, ikke så lett å finne.

Masketilpasning for CPAP er kritisk
og det hadde vært fint om denne sentralen på Ullevål som betjener så
mange, også hadde hatt et par ansatte
som jobbet med masketilpasning –
samme sted – i nyoppussede lokaler.

Det hadde nok hjulpet på humøret på
alle de ansatte om lokalene hadde vært
litt mer inspirerende.

■ Behandlingshjelpemiddelsentral
eller behandlingshjelpemiddelenhet brukes som betegnelse på en
avdeling, seksjon eller enhet som er
ansvarlig for innkjøp, vedlikehold
og distribusjon av det medisinsk
tekniske utstyret og tilhørende forbruksmateriell.
■ De regionale helseforetakene
bruker hvert år over 400 millioner
kroner på behandlingshjelpemidler
og tilhørende forbruksmateriell.
Det kan grovt anslås at det er rundt
70 000 pasienter som benytter
dette tilbudet. Det finnes trolig
rundt 100 000 utstyrsenheter som
er i bruk.
■ Pasienten kan i henhold til retten
til fritt sykehusvalg selv velge hvor
utredning og oppfølging skal skje.
■ For behandlingshjelpemidler vil
verken pasienten eller legespesialist som søker, ha muligheten til
selv å velge hvilket utstyrmerke
som skal brukes.
■ Utstyr av objektivt sett forsvarlig/god kvalitet er for de fleste av
pasienter i de fleste tilfellene nok
til å oppfylle kravet om "lik tilgang
på helsehjelp av god kvalitet" jf.
bestemmelsene i spesialisthelsetje-

nesteloven og pasientrettighetsloven. Pasientens adgang til å velge
mellom tilg jengelige og forsvarlige
behandlingsmetoder er oppfylt når
pasienten har blitt tilbudt det
utstyret som helseforetakene anser
å dekke behovet.
■ Dette er utstyret som leveres
g jennom avtaler inngått med leverandørene etter anbudskonkurranse. Helseforetakene eier alle
behandlingshjelpemidlene i sin
region.
■ Pasienten låner med andre ord
utstyret. Det er således viktig at
behandlingshjelpmidlene håndteres og brukes på en akseptabel
måte.
■ Pasienten er erstatningsmessig
ansvarlig for skade og tap av utstyret som skyldes uaktsomhet eller
forsett.
■ Ekstra utstyr som kun har med
komfort å g jøre, eller å dekke
behov ved utøvelse av fritidsaktiviteter eller hobbyer, vil ikke bli dekket. Dette må vurderes i forhold til
om pasientens livskvalitet ikke blir
ubetydelig nedsatt.
(Fra Nasjonal veileder for behandlingshjelpemidler)
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E
ÅRSMØT

Det nye styret: Willy Karlsen, Margaret S. Ramberg, Inger-Johanne Henriksen Serrano, Marit Aschehoug, Pål
Stensaas og Erik Aasum.

Ny nestleder i foreningen og
blomster til fylkeslagsledere
Margaret S. Ramberg fra Buskerud,
ble enstemmig valgt til nestleder og
interessepolitisk talsperson i
Søvnforeningen på årsmøtet. Kerstin
Marthe Ommundsen, gikk ut av styret
etter eget ønske. Ellers var det gjenvalg.
Foreningens leder, Inger-Johanne
Henriksen Serrano, innledet årsmøtet
med en tale med takk til alle som har
stått på det siste året og orienterte om
all oppmerksomheten søvnsykdommer
har fått i media. Hun orienterte om nye
rutiner for søknad om likemannsmidler
og driftstilskudd fra BufDir gjennom
AltInn-portalen. Det ble overrakt
vakre vårblomster til fylkeslederne Alf
H. Hansen (Trøndelag), Inger
Simensen (Akershus) og Susanna

Mørch (Oslo). Erna Handeland fra
Rogaland fikk tilsendt en blomstersjekk. Regionen ble spesielt takket for
Høsthelgen på Olavsgård i fjor.
Det var 20 stemmeberettigede representanter til stede på årsmøtet, fem fra
Oslo, fem fra Akershus, en fra Østfold,
en fra Trøndelag, en fra Vestfold, en
fra Buskerud, en fra Møre og
Romsdal. Årsmeldingen vedtatt med
påpekning fra Akershus for feil stavemåte av Studieforbundet Funkis.
Styrets handlingsplan for 2014 ble
vedtatt med påpekning fra Akershus
for feil skrivemåte av NK og BufDir.
I tillegg ble det satt inn et avsnitt om at
styret vil arbeide for å styrke dialogen
og samarbeidet med fylkeslagene og
arbeide for en høstsamling.

Styrebordet under årsmøtet i foreningen. Fra venstre: Pål Stensaas (vara),
Erik Aasum (styremedlem), Willy Karlsen, (kasserer), Marit Aschehoug,
(sekretær), Margaret S. Ramberg, ny nestleder og Inger-Johanne Henriksen
Serrano (leder).
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Revidert regnskap ble vedtatt.

Budsjett

Forslag til budsjett for 2014 ble vedtatt
med et ønske fra årsmøtet om å
avklare situasjonen for restkapitalen i
de nedlagte fylkeslagene til neste årsmøte. Årsmøtet vedtok at kontingenten er uendret med presisering av at
støttemedlemskapet er på minst 500
kroner i året.

Valget:

Leder i valgkomiteen, Georg
Mathisen, la frem valgkomiteens innstilling: Inger-Johanne Henriksen
Serrano ble gjenvalgt for to nye år.
Som ny nestleder/interessepolitisk talsperson ble Margaret Sandøy Ramberg
valgt for ett år, slik at slik at nestleder
og leder ikke er på valg samtidig.
Willy Karlsen ble gjenvalgt som kasserer. Sekretær Marit Aschehoug og
styremedlem Erik Aasum var ikke på
valg. Varamedlemmer til styret ble
gjenvalg av Pål Stensaas, Mette Figgè
og Line Mikalsen-Høiback. CenterRevisjon AS ble valgt som revisor.
Valgkomiteen består etter valget av
Georg Mathisen, leder, Bjørn Ruland,
Geir Raastad, Ellen Marie Jensen
Arefjord (vara).

Medlemslisten
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over i
database
Forsiden
på det nye
medlemssystemet.
Marit Aschehoug
tekst og foto

Styret har hatt sin første samling for
å lære seg å bruke det nye datasystemet for drift av medlemsorganisasjoner. Bjørn Iversen fra ZoftZircus på
Nøtterø, brukte en kveld på å forklare
muligheter og bruksanvisning på systemet som mange mindre lag og foreninger bruker i dag.
Alle Søvnforeningens medlemmer
legges inn i databasen med navn,
adresse, mobiltelefonnummer,

epostadresse og diagnose. Det siste er
frivillig. Da blir det en smal sak å
sortere medlemslisten på fylke, diagnose, type medlemskap eller tillitsverv. Det er de fire kriteriene som
legges inn på hvert medlem.

Sende e-post direkte

Det kan sendes epost eller sms eller
vanlig papirbrev.
Det kan sendes nyhetsbrev med spesielle nyheter til sorterte grupper, for
eksempel bare til medlemmer som
har narkolepsi eller er pårørende til
noen med narkolepsi.

Systemet kan etter hvert brukes til
flere ting, sende ut kontingentfakturaer, purringer, føre bilag og et enkelt
regnskap, årsrapporter og arrangementer.

Digitalisering

Styret skal nå ha en dugnad for å
legge inn alle medlemmene, og det
kan godt tenkes at vi må google og
ringe rundt for å få mobilnummer og
epostadresse. Digitalisering og forenkling av foreningens drift, er ett av
punktene i styrets handlingsplan som
nå nærmer seg fullførelse.

Styret fulgte godt med da medlemssystemet ZoftZircus ble gjennomgått for første gang. Fra venstre rundt bordet:
Margaret S. Ramberg, Inger-Johanne Henriksen Serrano, Bjørn Iversen fra datafirmaet, Willy Karlsen og Erik
Aasum.
SOMNUS NR 2 - 2014
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TRØNDERNE

T

røndelag huser ett av få fylkeslag i Søvnforeningen.
Nå ønsker fylketsstyret seg flere som vil engasjere seg.

vil bli flere

Georg Mathisen
tekst og foto

Mange ber om råd, men få vil engasjere seg selv. Aktiviteten har dabbet
av, konstaterer nestleder Anne
Stokstad:
– For noen år tilbake var det litt mer
aktivitet her, spesielt rundt ungdommer med forsinket søvnfasesyndrom.
Så dabbet det litt av etterhvert.

Mange diagnoser

Fylkeslaget omfatter noenogtredve
medlemmer i de to trøndelagsfylkene. Som resten av Søvnforeningen
opplever trønderne at bare en brøkdel
av alle som faktisk vet at de lider av
en søvnsykdom, står som medlem.
Bare på St. Olavs hospital i
Trondheim er det mange som får
hjelp med søvnapné. De aktive i foreningen legger ut brosjyrer, men uten
voldsom respons.
– Dessuten retter vi oss mot flere forskjellige diagnoser som tilhører forskjellige avdelinger: Lungeavdelingen, nevrologisk, øre-nese-hals,
barneavdelingen. Det er kanskje derfor det er vanskelig å få samlet flere.
Du skal treffe mange forskjellige

‘’

folk, og det er ikke så enkelt med vår
gruppe av diagnoser, mener Stokstad
og fylkesleder Alf H. Hansen.

Viktig arbeid

Fylkeslaget har stilt opp for å informere på flere av sykehusene i
Trøndelag. Men økonomien tillater
ikke de store sprellene:
– At vi ikke har flere medlemmer,
gjør også at vi ikke har så mye å
bidra med som vi gjerne skulle
ønske. Det blir fort en ond sirkel: De
som melder seg inn, melder seg ut
igjen fordi de ikke opplever at de får
nok igjen, sier sekretær Gunnar
Morten Gravås. De tre i styret håper
at flere skal engasjere seg når de
leser om fylkeslaget i Somnus. Det er
stort behov for en forening som kan
informere, hjelpe og snakke de søvnsykes sak, nemlig.
– I samarbeid med hovedstyret kan vi
sikkert få til flere aktiviteter.
Spørsmålet er hva en skal satse på,
sier Alf H. Hansen. – Skal en satse på
søvnapné eller narkolepsi?

Ikke tatt på alvor

Det han selv reagerte på da han
begynte å engasjere seg, var forskjøvet søvnfasesyndrom blant unge, som

han opplevde at ikke ble tatt på alvor.
– Fastlegene forklarer det hele tiden
med at ungdommene bruker mobiltelefonen når de skulle ha lagt seg til å
sove. Men dette problemet har vært
der lenge før mobiltelefonen kom på
markedet. Den er bare en unnskyldning som har dukket opp nå, sier
Gunnar Morten Gravås.
Fylkesleder Hansen har blant annet
måttet engasjere seg i en sak der barnevernet plasserte et barn i fosterhjem, mens det i virkeligheten var
forsinket søvnfasesyndrom som gjorde at barnet ikke fikk sove. Det endte
med at bestefaren «kidnappet» barnet
fra fosterhjemmet.

Mange ber om råd

Generelt er likemannsarbeidet et
viktig tiltak for å hjelpe trøndere med
søvnsykdommer, fastslår Anne
Stokstad.
– Det er mange som tar kontakt og
ber om råd, for eksempel med masker og CPAP. Vi forsøker etter beste
evne å prate med dem. Men det er
sikkert mange flere som trenger
hjelp, sier Alf H. Hansen, og oppfordrer flere trøndere til å gjøre en liten
innsats for andre med søvnsykdommer.

At vi ikke har flere medlemmer, gjør at vi ikke har
så mye å bidra med som vi gjerne skulle ønske.
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Gunnar Morten Gravås i fylkeslaget i Trøndelag
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De vil gjerne ha med seg flere til å hjelpe søvnsyke trøndere – sekretær Gunnar Morten Gravås (til venstre), nestleder/kasserer Anne Stokstad og leder Alf H. Hansen i Søvnforeningens fylkeslag i Trøndelag.

Varig skade
av lite søvn

Små søvnløse
spiser mer

De som sover for lite, spiser
mer – også når det er foreldrene som bestemmer maten,
forteller forskning.no. 16
måneder gamle barn som sov
mindre enn ti timer i døgnet,
fikk i seg gjennomsnittlig 10
prosent flere kalorier enn
barn som sov i 13 timer, viser
en britisk studie.
Det var ingen vesentlige forskjeller på hvor mye barna
veide, men forskerne mener
at barna som sov lite, kan ha
en økt risiko for å bli overvektige senere.

Også de som er for små til å bestemme mat selv,
spiser mer når de sover mindre.
(Foto: Shutterstock)

Sover du lite den ene natten, hjelper det ikke å
sove mer natten etter. Det
er amerikanske forskere
som har funnet ut at
søvnmangel kan lede til
skader som ikke kan repareres.
– Dette er første gang en
viser at hjerneceller faktisk blir ødelagt. Vi skal
være litt forsiktige med å
overtolke, men det er
bekymringsfullt av hjerneceller dør, sier professor
og søvnspesialist Bjørn
Bjorvatn til VG.
SOMNUS NR 2 - 2014
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Mye friskere med nok søvn

Minst sju timer søvn om dagen og en sunn
livsstil reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer med 65 prosent og dødeligheten
med opp til 83 prosent. Det viser en undersøkelse fra den spanske hjertestiftelsen FEC,
som Spaniaavisen skriver om.

Søvngjenger frifunnet for promillekjøring

En 27-åring fra Rogaland ble dømt for promillekjøring, men nå
har lagmannsretten opphevet dommen. 27-åringen har en søvnforstyrrelse med søvng jengeri. Lagmannsretten konkluderer
med at det var en saksbehandlingsfeil at tingretten ikke sørget
for å få helseproblemene hans utredet nærmere, skriver
Rogalands Avis.

Likemannsarbeidet
blomstrer på facebook

Georg Mathisen
tekst og foto

Med lukkede grupper på
Facebook, har likemannsarbeidet i en annen pasientforening
fått en ny giv.

Lukkede Facebook-grupper. Det er
der det skjer akkurat nå, konstaterer
Åshild Fitje. Hun er likemannskoordinator i Norsk forening for cystisk
fibrose. På «En sjelden dag», der
sjeldne diagnoser var tema, fortalte
hun hvordan NFCF klarer å mobilisere likemenn til å hjelpe dem som
trenger det.
Selv liker hun ikke likemannsbegrepet, forresten:
– Jeg har vært mann i mange år. Nå er
jeg blitt likeperson. Men jeg liker det
ikke så godt. Jeg vil gjerne være en
erfaringskonsulent eller en cystisk
fibrose-coach, sier hun.
Men om vi legger begrepet til side og
ser på erfaringene istedet, så er det på
nettsider med blå logo det skjer:

Oppblomstring

– Vi har to lukkede grupper. En familiegruppe og en gruppe for voksne
med cystisk fibrose. Man må be om å
bli tatt opp i gruppen. Her er det
interaksjon mellom cf-mennesker
hver eneste dag. Det har ført til oppblomstring av likepersonarbeidet. En
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braksuksess, sier Åshild Fitje.
Facebook-gruppene gir mulighet for
alle til å få utløp for små og store
bekymringer.
– Her er det støtte å få i møte med
personer som kan hjelpe til med det
som ingen kan andre enn de som har
erfaringskompetansen. Terskelen for å
spørre, er lav, og responsen er alltid
rask. Det er helt tydelig på aktiviteten
i gruppene at det er enklere å skrive
her enn å ringe en helt ukjent likeperson, konstaterer Fitje.

Rask respons

Når det gjelder de oppnevnte likepersonene, har NFCF noen sperrer for
hvordan de skal opptre på Facebook.
Samtidig gjør gruppene at likepersonene blir tydelige, slik at folk kan se
hvem som passer å ta kontakt med for
akkurat dem.
– Noen kommenterer at det er bra at
de ble med i «storfamilien» her på
Facebook og at det er veldig godt å
ha noen å dele ting med.
Andre sier at de liker ikke å skrive
om sykdommen sin, men de synes det
er fint å se hvordan andre har det.
Hvis en pappa skriver en fredagskveld at «Hei, vi fikk en cf-diagnose
på datteren vår i går,» så kommer det
kanskje 20-30 svar i løpet av noen
timer av typen «Velkommen i cffamilien» og «Ikke les alt på nett,
men spør oss som har erfaring», forteller Åshild Fitje.

Åshild Fitje forteller at likepersonarbeidet blant cystisk fibrose-pasienter har
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Svekker eldre menn

Søvnmangel svekker hjernen til eldre menn. Ifølge
en studie i tidsskriftet Sleep settes oppstykket
søvn i sammenheng med 40-50 prosent økt sannsynlighet for svekket evne til resonnering, planlegging og problemløsing, melder forskning.no. 2800
menn med en snittalder på 76 år er undersøkt.

Når
maska
snorker

Zzzzzzzzz
no
Lenge før jeg fikk vite at
rkefrøken
jeg hadde søvnapné, var jeg
kjent for snorking, heftig snorking. Det var en lettelse å kunne svare familie og venner at det var en diagnose og ikke en uvane. Da CPAPen kom inn i huset, forsvant snorkingen ut.

Her forleden begynte jeg å høre snorkelyder ig jen,
skikkelig vibrerende snorkelyder. Når man er i ørska
og rives ut av søvnen, så er det vanskelig å lokalisere
hvem det er som snorker, særlig når jeg bor alene.
Så oppdaget jeg at snorkelyden fortsatte når jeg beveget ansiktet. Det var maska som snorket! Først
strammet jeg stroppene litt og la meg rolig ned ig jen
og sovnet. Det gikk bare en time, så snorket det ig jen.
Sånn har det fortsatt, og sånt blir man grinete av,
særlig om morgenen. Om kvelden blir man bare enda
trøttere. Jeg satt på sengekanten og skulle stille alarmen på mobilen og sovnet over tastaturet.
Heldigvis våknet jeg før jeg datt i gulvet.
Displayet på maskinen varslet om mange pustestopp,
lite søvn og lekkasje fra masken. Jeg strammet enda
mere så jeg fikk skrubbsår på nesa. Det hjalp en stund.
Så fortsatte snorkingen. Endelig skjønte jeg at det var
den myke plastbelgen mot ansiktet på min helmaske
som blafret og lagde snorkelyder. Detektiven våknet.
Når kunne dette ha skjedd? Jo, etter at jeg var på
behandlingshjelpemiddelsentralen for noen uker
siden og fikk ny S9. Eller kunne jeg ha fått en som var
pent brukt?
Her måtte jeg bare bruke list og lempe. Da jeg våknet
om morgenen, kastet jeg meg over displayet før jeg
tok av masken og kunne fakke synderen ved å se på
trykket. Det var ikke så rart at masken snorket.
Maskinen blåste orkan i kastene på styrke 20 som er
maksimalt av hva maskinen greier. Den gamle reservemaskinen befant seg hos familien 35 mil unna.
Og jeg kunne ikke fortsette med orkan i trynet hver
natt. Med feriepengene i hånden, har jeg kjøpt meg en
ny maskin og bruker nå nettene til å bli venner med
den. Den er snerten og ny, og det tar litt tid å bli bestevenner. Men den snorker i alle fall ikke.
«Ekstremværet» som nå er navnet på den gamle S9,
skal tilbake til Behandlingshjelpemiddelsentralen for
innstilling på frisk bris. Det holder lenge.
blomstret opp gjennom lukkede
Facebook-grupper.

Marit Aschehoug
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Vi trenger flere
likemenn

Bli med å hjelpe andre
Det heter ikke likemann lenger,
men likeperson. Samma det!
En likeperson er en som har en
diagnose selv eller er pårørende
til en som har en diagnose og
som kan hjelpe andre med
samme diagnose med å mestre
hverdagslivet.
Søvnforeningen trenger flere
likemenn til flere diagnoser. Vi
tar sikte på å arrangere en likemannssamling 6. og 7. september i osloområdet, og det er
fint om vi kan fylle på med nye
likemenn i tillegg til de som
allerede er på listene våre.

En likeperson skal ikke erstatte
helsevesenet eller NAV eller
fastlegen. Men det er ofte lettere å snakke med en som kjenner din diagnose godt til hverdags og som kan bistå med
praktiske løsninger og mestringstips.

fra styret:

I det statlige veiledningsheftet
for likemenn, heter det:
Likemannsarbeidet er i stadig
sterkere grad noe som finner
sted ute i de lokale ledd. Det er
der det hører hjemme. Samtidig
gir nettet og utviklingen av sosiale medier at man når medlemmene over store geografiske
områder.
Likemannsarbeid
på nett vil være en
av de store utfordringer og muligheter i årene som
kommer.
Medmenneske
En likemann er
først og fremst et
medmenneske
som har gjennomlevd de samme
vanskelige situasjonene som du
selv er oppe i eller
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lett kan komme opp i.
Likemannen er et menneske det
er godt å kommunisere med og
få noen gode råd hos.
Likemannsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i
samme båt, eller i noenlunde
den samme livssituasjon, og
hvor selve samhandlingen har
som mål å være en hjelp, støtte
og veiledning partene imellom.
Det er viktig at den som vil
være likemann, er fortrolig med
sin egen diagnose og har bearbeidet sine egne reaksjoner før
man kan være til hjelp for
andre.

Sosiale medier
Søvnforeningen trenger hjelp til
å drifte både åpne og lukkede
grupper på Facebook og på
andre sosiale medier. Vi trenger
yngre mennesker, og vi trenger
medlemmer med alle de forskjellige søvnsykdommene som
foreningen dekker. Selv om det
bare finnes noen få med samme
diagnose her i landet, så kan
man ha stor glede av å ha kontakt med andre i samme situasjon.

Opplæring og kunnskap
På seminaret i september blir
det opplæring i hva likemannsarbeide er og vi håper å kunne
tilby spesialistoppdatering i
akkurat den diagnosen du vil
være likemann for. Vi vil også
tilby opplæring i sosiale medier
for dem som ikke behersker det
så godt. Det viktigste er at
Søvnforeningen kan tilby medlemmer som sliter litt, kontakt
med noen som forstår situasjonen og kan bidra til en lettere
hverdag.

Meld deg til
sovnforeningen@gmail.com og
oppgi navn, adresse, mobil,
epost og ikke minst hvilke diagnose du kunne tenke deg å være
likemann for.

Hjertesukk fra en
pasient med sykdom
som ikke synes
Mange med søvnsykdom opplever at
omverdenen ikke skjønner at de har en
sykdom, fordi vi ser helt friske ut på
utsiden. Vi har ikke verken plaster, gips
eller krykker. På Facebook fant vi disse
hjertesukkene, men ikke la dem deppe
deg helt. Kanskje vi burde jobbe med å
finne de gode svarene?
1. Gjør du noe, forbered deg på kommentaren, "jasså, du greier det, du som
er syk.." sagt i en mistenksom tone.
2. Gjør du ikke noe, forbered deg på
kommentaren, " du må da orke litt, selv
om du er syk.." sagt i en bebreidende
tone.
3. Smiler du og er glad, blir du møtt
med kommentaren, "jeg trodde du var
syk".
4. Smiler du ikke, blir du møtt med
kommentaren, "opp med hodet, ingenting blir bedre av at du depper. Vær
positiv, så blir alt mye bedre!"
5. Deltar du i en sosial sammenheng,
vær alltid forberedt på at noen bemerker det, ikke fordi de er glad for å se deg
der, men fordi de "ikke skjønner at du
orker, du er jo syk!"
6. Lar du være å delta i en sosial
sammenheng er kommentaren:
"Jammen tror du ikke du ville hatt godt
av å komme deg litt ut blant folk?"
7. Ethvert svar på spørsmålet "hvordan
har du det?" vil alltid være feil svar.
Enten fordi du er for positiv eller for
negativ.
8. Vær alltid forberedt på å forklare og
forsvare hvorfor du g jør det du g jør i
enhver situasjon, og vær klar over at
svaret ditt alltid vil bli g jenstand for
diskusjon.
9. "Friske" vil kappes om å fortelle deg
løsningen på alle dine problemer – det
er bare å g jøre som dem!
De har jo holdt seg friske

somnus_02_2014_48_somnus beta 03.06.14 21:00 Side 47

Likemennene våre:
Narkolepsi
Elsa Svendsen
tlf. 51 48 51 79
elsa.svendsen@lyse.net
Tove Økland
tlf: 92 63 31 51
Susanna Mørch
tlf. 22 56 20 05
iresmoer@online.no
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Torill Tangen
63 88 29 05
malvin-t@online.no
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Margaret S. Ramberg
Stein Ramberg
(ektefelle med narkolepsi)
32 87 55 09
stramber@online.no
Marie Ann Milde
57 73 76 56
(mor til barn med narkolepsi)

Forskjøvet søvnfasesyndrom
Wenche Wesenberg
tlf. 22 73 12 35
Søvnapné
Knut Arne Berglund
tlf: 22 62 36 34
mob.: 92 81 59 18
knut.mila@c2i.net
Kjellfrid Høisveen
tlf. 22 10 01 79
Bjørn Ruland
tlf. 70 27 57 52
bjorn_widarr@hotmail.com
Jeanette Torgersen Johansen
tlf. 40 20 15 77
jea-to@online.no
Arne Ramstad
tlf. 64 87 07 67
ai-rams@frisurf.no
Willy Karlsen
tlf. 47 81 74 41
wil-bjo@online.no
Erik Aasum
tlf. 91 80 61 41
eaasum@online.no

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
Styremedlem: Roar Martinsen,
Sørbyveien 785, 3178 Våle, tlf. 91 37 52 03
roarma2010@gmail.com
Styremedlem: Vigdis Orderud, Lønnevn.
28, 2020 Skedsmokorset,
kjsvorde@online.no
Aust- og Vest-Agder:
Kontaktperson: Kerstin Marthe
Ommundsen, Birkedal, 4886 Grimstad,
tlf: 37 04 55 12,
todlonaquilea71@yahoo.no
Buskerud:
Kontaktperson: Margaret S. Ramberg,
Vikkollvn. 16, 3050 Mjøndalen,
tlf: 32 87 55 09, stramber@online.no
Hordaland:
Kontaktperson: Tove Økland,
Morlandshaugane 2, 5360 Kolltveit,
tlf: 9263 31 51

Ragnvald Scherffenberg
tlf. 90 82 25 09
scherff@online.no
Inger-Johanne Henriksen
Serrano, mobil: 90 93 93 74
ingerjohanneserrano@
gmail.com
Nærpersoner
Eivor F. Andersen
tlf. 33 05 61 13
(mor til ungdom med
søvnsykdom)
Marie Ann Milde
tlf. 57 73 76 56
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Marit Johansen
67 90 04 69
marit.lillian.johansen@
gmail.com
(bestemor til barn med
narkolepsi og forskjøvet
søvnfaesyndrom)
Marit Bremertun Skrenes
tlf. 57 69 14 24

Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland, Eineveien,
6260 Skodje, tlf: 70 27 57 52/976 23 710,
bjorn_widarr@hotmail.com
Oslo:
Leder: Susanna Mørch, Erling
Skjalgssonsgt. 24, 0267 Oslo,
tlf: 22 56 20 05, iresmoer@online.no
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

mskrenes@online.no
(mor til mann med narkolepsi)
Margareth Åseng
tlf. 77 72 45 12
(mor til en med forsinket
søvnfasesyndrom)
Turid Scherffenberg
tlf. 90553269
scherff@online.no
(ektefelle med søvnapê)
Likemannsutvalget
Margaret S. Ramberg
(leder)
stramber@online.no
Turid Scherrffenberg
scherff@online.no
Inger-Johanne Henriksen
Serrano
ingerjohanneserrano@
gmail.com

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: Foreningen
for Søvnsykdommer,
Solheimveien 62b,
1473 Lørenskog

ResMed er stolt av å presentere en helt ny maskeserie – AirFit
AirFit-maskene har unike egenskaper som gjør behandlingen enklere og mer komfortabel enn noensinne;
•
•
•
•

Få deler for enklere rengjøring
Unik SoftEdge hodestropp for stabilitet og komfort
Forbedret ventildesign gir uforstyrret søvn for deg og din sengepartner
Alle 3 masker gir uhindret sikt, slik at man kan lese eller se på TV med masken på

Les mer på www.resmed.com
Du kan kjøpe masker og tilbehør til CPPAP/Bilevel-apparater
A
AP/Bilevel-apparater i vår nettbutikk www.resmedwebshop.no
Som medlem i Treffpunkt Søvn, www.treffpunktsovn.no, får du 10% rabatt på alle produkter i nettbutikken.

