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Søvnsyke
kan miste
“lappen”
Med nye førerkortregler får ikke søvnsyke førerkort uten legeattest – og du
må gå til legen og få ny attest minst
hvert tredje år.

Ill.foto: Shutterstock
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Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh
kjh kjh
Tenk om en raus mesén eller en Lottovinner med altfor mange
kjh kjh
millioner kunne bidra til forskningsprosjektet for å finne en
kjh
kjh
medisin mot narkolepsi. En gruppe foreldre til barn som fikk
narkolepsi av Pandemrix-vaksinen arbeider nå entusiastisk og
hardt for å finansiere et forskningsprosjekt som kan ende i en
nesespray med hykopretin, et signalstoff som fremmer våkenhet. De trenger seks millioner.
En gruppe pårørende oppdaget at tyske forskere hadde lovende
resultater med hykopretin. Et norsk firma har utviklet et
apparat som egner seg til den medisinen tyskerne har prøvd ut.
Kanskje kan deres initiativ bidra til å få laget verdens første
medisin mot narkolepsi. Om de får innvilget søknaden om støtte
til forskningen, som nylig er blitt sendt til Forskningsrådet, er
sjansen stor for at medisinen vil være på markedet om få år.

‘’

kjh kjh
VG hadde en bred omtale av prosjektet for ikke lenge siden.
kjh
kjh
Fordi dette er et så viktig og lovende prosjekt, og fordi helsemyndighetene i tillegg har utpekt narkolepsi som et spesielt satsings- kj hkjh
område for forskning, mener forskerne at sjansen er stor for å få kjh kjh
støtte via Forskningsrådet eller andre støtteordninger, skriver kjh kjh
VG. Slike prosjekter krever også penger fra private.
kjh kjh
– Akkurat nå jobber vi foreldre på spreng for å finne private
kjh kjh
givere, sier Lasse
Ødegaard, som er talsDet er god samperson for foreldregruppen.
funnsøkonomi
Søvnforeningen har
å bidra til å
ikke de seks millionene.
Men vi kan bidra til å
finne gode
støtte søknader der det
finnes penger.
medisiner
På den annen side synes vi at Staten, som hadde
ansvaret for vaksinasjonsprogrammet,
burde finansiere forskningen for å finne gode medisiner. Antall
barn som fikk narkolepsi av vaksinen, er kanskje ikke så voldsomt, men konsekvensene for dem og deres familier er ubegripelig store.

kjh kjh

Så skal man heller ikke glemme alle dem som har narkolepsi fra
før. Det er god samfunnsøkonomi kjh kjh
og bidra til å finne gode medisiner. kjh kjh
Det er ikke god samfunnsøkonomi kjh kjh
og overlate utfordringene til private kjh kjh
kjh kjh
investorer, pasientene og
trygdesystemet.
kjh kjh

Kan
Jonas
g jøre
Inger-Johanne Henriksen Serrano
Styreleder
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R
NYE REGLE

Trøtte sjåfører er livsfarlige i trafikken.
Det gjør at søvnsyke
får tydeligere krav til
legeattest for å få
beholde førerkortet.
(Foto: Shutterstock)

A

lle som lider av moderat eller alvorlig
søvn-apné, må ha legeattest, og gå til
legen på nytt minst hvert tredje år.

beholde lappen
Hyppige legebesøk for å

Georg Mathisen
tekst

■ Narkolepsipasienter må ha legeerklæring og jevnlige undersøkelser.
■ Søvnapnépasienter med over
15 pustestopp (AHI) i timen, må ha
legeattest og undersøkes på nytt
minst hvert tredje år.
Så strengt kommer det til å bli om du
vil beholde førerkortet.

EU-regler

Det er EU som har fastsatt nye førerkortregler for den som lider av nervesykdommer og obstruktivt søvnapnésyndrom. Nå arbeider norske myndigheter med å tilpasse seg.
– Forslaget følger stort sett det
som EU har i direktivet sitt. Det
er litt intern diskusjon om vi skal
følge det til punkt og prikke eller
være litt strengere, men forslaget
kommer til å bli sendt på høring.
Vi tar veldig hensyn til innspillene
fra Søvnforeningen og andre.
Det sier seniorrådgiver
Arne-Birger Knapskog i
Helsedirektoratet.

‘’

Stor risiko

– Etter hvert er det erkjent at søvnapné og narkolepsi med katapleksi er
en ganske stor trafikksikkerhetsrisiko. Vi har ikke vært så oppmerksomme på den i Norge, men nede i
Europa har det vært økende forståelse for det. Det førte til et forslag i
direktivtekstene som angår førerkort,
om å ta inn en bestemmelse som
gjaldt dette. Det er blitt gjort, og i og
med at det står i et direktiv, er vi
også forpliktet til å innføre det i
Norge, forklarer Knapskog.
Han mener mange av dagens regler
vil bli enklere fordi helsekravene blir
mer detaljerte og tas rett inn i selve

førerkortforskriften.
– Fordi forskriften nå er så generell,
skal det ikke mye til for at du ikke
fyller kravene, og da er du nødt til å
søke fylkesmannen om dispensasjon.
Det viser seg at på endel punkter får
over 90 prosent innvilget dispensasjon, og da har man spurt hvorfor
fylkesmannen skal belastes med
dette, sier Arne-Birger Knapskog.

Førekort på vilkår

Et annet spørsmål er hvor strengt
reglene kommer til å bli praktisert –
og hvor strengt de er blitt praktisert
hittil. I Sverige har praktiseringen
vært strengere lenger.
– Men vi regner med at det er
ytterst få av de 9000 førerkorIkke krav på støtte
tene som vi tilbakekalte i fjor
Den som mister førerkortet på grunn av
på grunn av sykdom eller
søvnapné eller narkolepsi, har generelt ikke
mangel på legeattest, som
krav på noen transportstøtte, som for
skyldes søvnapné, understreeksempel TT-kort (et tilbud som gir et antall
ker prosessansvarlig Anders
drosjeturer gratis). – Generelt har du ikke
Hedåberg på førerkortavdedet. TT-kort har forskjellige regelverk fra
lingen i den svenske
kommune til kommune, men den problemTransportstyrelsen.
stillingen gir generelt ikke rett til det, sier
Han forteller at hvis myndigArne-Birger Knapskog i Helsedirektoratet.
hetene får kjennskap til at en

Etter hvert er det erkjent at søvnapné og narkolepsi
med katapleksi er en ganske stor trafikksikkerhetsrisiko.
Seniorrådgiver Arne-Birger Knapskog, Helsedirektoratet
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Her er
EU-reglene:

EU-kommisjonens direktiv fra
1. juli er ikke tatt inn i norske
regler ennå. Men her er innholdet i de punktene som angår
søvnpasienter:
■ Førerkort kan hverken utstedes
eller fornyes til den som lider av
en alvorlig nervesykdom, med
mindre søknaden underbygges av
en legeerklæring (narkolepsi
regnes i denne sammenhengen
som en alvorlig nervesykdom).
■ Førerkort kan utstedes eller fornyes på betingelse av at det jevnlig gjennomføres undersøkelser
hvis det er risiko for at tilstanden
forverres.
■ Søkere eller førere som mistenkes å lide av moderat eller alvorlig
obstruktivt søvnapnésyndrom, skal
søke ytterligere legerådgivning før
de kan få utstedt eller fornyet et
førerkort. De kan rådes til å la
være å kjøre frem til diagnosen er
blitt bekreftet. I denne sammenhengen er moderat søvnapnésyndrom definert til 15-29 pustestopp
i timen (AHI). Alvorlig er definert
som over 30 pustestopp.
■ Søkere eller førere med moderat
eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom kan få utstedt eller fornyet førerkortet hvis de kan dokumentere med en legeerklæring at
de har tilstrekkelig kontroll over
lidelsen og følger en passende
behandling, og eventuelt at trøttheten deres forbedres.
■ Søkere eller førere med moderat
eller alvorlig obstruktivt søvnapnésyndrom som er i behandling, skal
gjennomføre legeundersøkelser
med jevne mellomrom. Det vil si
minst hvert tredje år for førerere
av motorsykkel og bil; minst én
gang i året for førere av buss,
minibuss, lastebil og lett lastebil.

>>>
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Det er ingen menneskerett å beholde
førerkortet.
person lider av søvnapné, så må vedkommende levere legeattest.
– Den skal utstedes av en spesialist på
området eller av den behandlende legen.
Der skal legen gi sitt bilde av personen,
eventuell behandling og om personen
bedømmes å utgjøre noen trafikksikkerhetsrisiko. Så er det vi i Transportstyrelsen
som bedømmer opplysningene i attesten
og fatter en beslutning, forklarer
Hedåberg.

Ikke CPAP-krav

Hvis vedkommende får beholde førerkortet, kan det bestemmes at han eller hun
skal levere inn ny legeattest på et bestemt
tidspunkt.
– Vilkår av denne sorten registreres i
førerkortregisteret, men ikke direkte på
det fysiske førerkortet, forteller han.
Svenske myndigheter stiller ikke detaljerte
krav til hva slags behandling en pasient
skal få; bare at sykdommen ikke skal være
noen fare for trafikksikkerheten.
– I praksis så vet vi at den vanligste formen for behandling som gjør at vi innvilger førerkort, er CPAP, men det er ikke
noe uttrykkelig krav, sier Anders
Hedåberg.

Våken i tre døgn

NRKs Line Jansrud reagerte
veldig da hun måtte holde
seg våken i 72 timer i strekk.
Hun leder barneprogrammet
Newton og ville se hvordan
kroppen reagerte fysisk. Det
kom klarere frem hvordan
hun reagerte psykisk.
– Jeg ble en følsom bombe av
å holde meg våken så lenge,
jeg ble jo helt ustabil, selv om
kroppen min egentlig klarte
seg ganske bra, sier hun.
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Yrkessjåførene
sliter også med at
de er trøtte bak
rattet. (Foto:
Shutterstock)

Sliter
med skiftarbeid
Yrkessjåfører sliter med skiftarbeid
og oppdelte arbeidsdager.
Georg Mathisen
tekst

I august oppnevnte regjeringen
Arbeidstidsutvalget – et ekspertutvalg som skal se på ulike sider
ved organiseringen av arbeidstid.
Trøtte sjåfører er en av de første
tingene utvalget har fått på bordet.
YS har nemlig tatt opp en undersøkelse som Yrkestrafikkforbundet har fått utført.
Forbundet organiserer først og
fremst bussjåfører, men også sjåfører som transporterer gods.
Av de spurte i undersøkelsen
arbeider nesten to av tre skift.
Så godt som alle sjåførene som
arbeider skift, har oppdelt
arbeidstid med lange pauser

midt på dagen, og det er de misfornøyde med. Nesten halvparten arbeider nattskift minst én
gang i uken, og 24 prosent til
har nattskift hver måned.
Og mer enn en av tre yrkessjåfører er helt eller delvis enige i at
de har søvnproblemer på grunn
av skiftarbeid eller uregelmessig
arbeidstid.
“Ofte trøtt pga ujevn døgnrytme
og arbeidstider,” forteller en av
de spurte yrkessjåførene.
“Trøtt og uopplagt pga for mye
sitting og for mye delte skift,”
svarer en annen.
Og en av de undersøkte yrkessjåførene forteller om søvnproblemer som har utviklet seg til
søvnapné. Dårlige turnuser gjør
deg også psykisk slitt, mener
vedkommende.
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øvnforeningen og Harald Hrubos-Strøm
fikk avslag på søknaden om forskningsmidler fra Extrastiftelsen.

S

Får
ikke
forskningspenger

Hjerneforandringer
gir søvnløse eldre
og demente

Uten en bestemt gruppe hjerneceller
klarer ikke hjernen lenger å roe seg ned.
Amerikanske og kanadiske forskere har
funnet et område i hjernen som fungerer
som en søvnbryter. Nervecellene i området
demper hjerneaktiviteten, slik at det blir
lettere å sovne. Når mennesker blir eldre eller
får sykdommen Alzheimer, kan det bli færre
av disse hjernecellene. Dermed blir søvnen
dårligere. Da forsøkspersonene døde, viste
obduksjon av hjernene til 45 av dem at de
mest urolige også hadde færrest av de
hemmende hjernecellene.
(Forskning.no)

Georg Mathisen
tekst

Pengene skulle gått til en studie for å
måle hvilke effekter medvirkning fra
pasientene har på langtidsmestringen
av obstruktiv søvnapné (OSA). Men
Hrubos-Strøm på Ahus håper at forskningen vil kunne gjennomføres likevel.
– Det er veldig beklagelig. Vi kan ikke
gjøre annet enn å brette opp ermene og
søke neste gang, sier han.

Håper å komme igang

Spillemidlene var ikke tenkt som den
eneste finansieringen av forskningen.
– Den andre delen av prosjektet har
jeg søkt finansiering av gjennom Helse
Sør-Øst, men ikke fått svar ennå, forteller Harald Hrubos-Strøm.
– Når det gjelder den delen som jeg
samarbeidet med Søvnforeningen om,
må vi ut og lete etter andre som kan
finansiere det.
Han håper likevel å komme igang:
– Jeg håper på å samle inn mesteparten av de dataene vi trenger, og så i

Våkner forvirret

Hele 15 prosent av deltagerne i
en søvnstudie har opplevd å
våkne uten å vite hvor de er.
Forvirret oppvåkning, som det

etterhånd søke om midler til å analysere dem.

Flere sykdommer

Studien skal etter planen beskrive forekomsten av komorbide søvnlidelser –
altså flere sykdommer samtidig – og
behandlingsvalg for pasienter med
nydiagnostisert OSA ved et norsk universitetssykehus. Tallene skal
sammenlignes med tilsvarende andeler
i Sverige.

I neste omgang skal forskerne måle
legens og helsepersonellets anslag
over behovet for støttetiltak. Så skal
det undersøkes i hvor stor grad pasientmedvirkning i valg av behandling,
og tillit ved utskrivingssamtalen,
påvirker langtidsmestringen ved
behandling med PAP.
Også vanene som gir mestring, og hva
pasientmedvirkning har å si for rapportering av bivirkninger etter kirurgi i
de øvre luftveiene, skal studeres.

heter, er vanligere for personer
med en søvnlidelse eller en psykisk lidelse. 84 prosent av tilfellene henger sammen med slike
plager, forteller forskning.no.
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pørsmålene strømmet på da dr.med. Harald
Hrubos-Strøm fra Ahus hadde nettmøte med
leserne av Romerikes Blad.

Nettmøte
om søvnproblemer

Marit Aschehoug
tekst

Nettmøtet fant sted en time på formiddagen.
– 10–15 prosent av den voksne
befolkningen oppgir at de sliter med
å sove, og vi regner med at problemet er mer uttalt i vinterhalvåret. Lys
er en nøkkelfaktor for søvn, understreker Harald Hrubos-Strøm overfor
avisen. Han er en av fem leger i
Norge som har europeisk akkreditering som søvnspesialist, og dermed
rett til å kalle seg somnolog.
Han jobber til daglig på Ahus, der
han deler arbeidstiden mellom ørenese-halsavdelingen, og forskning
om søvn og søvnapné, skriver
Romerikes Blad i innledningen til
nettmøtet. I tillegg er han ansvarlig
lege ved det privatdrevne Oslo
Søvnsenter. Han er også med på å
drive somnify.no, en betalingstjeneste på nettet der man kan få hjelp med
søvnvansker.
– Søvnapné er mitt spesialfelt på
Ahus, ellers jobber jeg mye med kroniske insomniplager, altså vansker
for å sovne eller bli sovende. Men
jeg er åpen for å svare på spørsmål
om det meste, sier somnologen.

Her er noen av spørsmålene og svarene:

Spørsmål: Har hatt søvnapné i 10 år
og god hjelp av CPAP. Den går i
maxtrykk på 19,9 hver natt. Vanlig
avlesning av AHI viser normalt snitt

8

SOMNUS NR 4 - 2013

på mellom 3 og 6, men det gir et feil
bilde. For jeg har ikke pustestopp før
ca kl 04. Da har jeg veldig lange
pustestopp tett etter hverandre i en
kort periode, så roer det seg igjen.
Det er ikke sentralapneer. Hva kan
jeg gjøre med det? Er det farligere
enn jevne pustestopp fordelt utover
natten?
Svar: Opphopning av pustestopp på
slutten av natten vil jeg anta har relasjon til din REMsøvn som vi har
mest av på slutten av natten. Under
REMsøvn blir de fleste muskler helt
slappe og kun øynene beveges. Jeg
er ikke kjent med forskning på prognose ved slike periodevise apneer,
men vil anta dette kan forbedres ved
å legge til et hjelpemiddel som hindrer deg fra å sove på ryggen siden
særlig underkjeven har en tendens til
å skli tilbake når muskeltonus blir
borte.
Spørsmål: Mann på 52 år, har noen
kilo for mye og har skiftarbeid. Jeg
har fått CPAP og prøver å få det til,
men sliter. Fikk høylytt snorking etter
tannproblemer, og begynte samtidig
med bittskinne. Skiftet ut denne med
en snorkeskinne som min fru sa
hadde bra effekt. Har lest mye om
forskningen på Haukeland, hvis
CPAP ikke går, er løpet da kjørt?
Svar: Det finnes behandlingsalternativer utover CPAP men grunnet fare
for bivirkninger er vi ekstremt
tilbakeholdne med dette. Haukeland
sykehus planlegger å tilby stimulering av nerven som trekker frem
tungen om natten. Her på Ahus tilbys

ikke dette men vi forsøker å tilby
gjentatte legekonsultasjoner for å
kunne finne den beste behandlingen
for deg.
Spørsmål: Jeg jobber turnus, og har
gjort det i mange år. Jeg har de siste
årene slitt mye med å få sove om
natta, og da spesielt mellom aftenvakt og dagvakt. Det har i perioder
vært så ille at jeg kun har sovet et
par timer mellom vaktene, og jeg har
vurdert å begynne med sovetabletter.
Fins det gruppeterapi el annen terapi
for turnus-arbeidere som sliter med
søvn! Jeg vet jo at dette er et problem blant mange!
Svar: Det er vanlig med søvnproblemer når man jobber turnus, særlig i
roteringsplaner som er tilfeldige eller
går i motsatt retning av klokken. Du
vil kunne få hjelp til døgnrytmekomponenten ved hjelp av lys administrert
på rett tid. Du finner informasjon om
dette på www.sovno.no. Dersom du
også har utviklet et insomniproblem
vil sovemedisinene slutte å virke på
sikt. Kognitiv atferdsterapi vil i så fall
være den beste behandlingen for dette.
Dette tilbys dessverre i svært begrenset omfang på Ahus.
Spørsmål: Jeg har i ett år slitt med å
sovne. Tankene går selv om jeg ikke
har noe bestemt jeg tenker på. Når
det går 2-3 dager med max 3-4 timer
søvn og dette skjer nesten ukentlig,
så begynner jeg å bli veldig sliten.
Fastlegen ga meg avslappende og
sovepiller, men jeg har ikke turt å ta
dem. Hva skal til for at jeg kommer
til en spesialist som deg?
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Svar: På Ahus er det dessverre et
svært begrenset tilbud for kognitiv
atferdsterapi for kroniske søvnplager.
Oslo Søvnsenter som jeg driver privat har dessverre også alt for lang
ventetid med første ledige konsultasjon i slutten av april. Jeg har derfor
bidratt til å tilrettelegge programmet
www.somnify.no som kan være en
løsning for dine plager.
Spørsmål: Jeg har søvnapnè og bruker cpap, men jeg kommer bare nedi
remsøvn. Derfor er jeg så sliten om
morgenen. Tar piller for restless legs,
men hjelper ikke mye. Har også støttestrømper.
Svar: Det er vanskelig å svare uten å
se søvnregistreringen. Trolig vil optimalisert behandling med CPAP også
bedre dine plager med restless legs.
Spørsmål: Mann 44 år, siste 3-4
årene har slitt mer og mer med lite
søvn. Stressende yrke foran PC
skjerm og i telefon, med innslag av
møter og stramme tidsfrister. Ikke
uvanlig med arbeidsdager på 12-14
timer. Jeg ble bevisst på søvnproblemene for 3 år siden(6-7 timer søvn).
Følte meg sjelden opplagt. gradvis
maks 6 timer søvn, så ned mot 5
timer. I det siste halve året har jeg
vært nede i 3 timer søvn ofte, og
føler selv at jeg er en fare i trafikken,
og aldri opplagt. Har fått sovetabletter. Vil helst ikke bruke disse.
Svar: Det er flott du er bevisst
ansvaret som bilfører. Det er rett og
slett ulovlig å kjøre bil om man er
søvnig, men en kort powernap på 10
minutter kan ta bort det verste søvntrykket. Når dette er sagt vil søvn på
dagtid være uheldig mhp innsovning
om kvelden. Jeg vil ikke anbefale
regelmessige sovetabletter, snarere å
redusere bruk av lyssterk skjerm og
tankekrevende arbeid tett på leggetid.
Spørsmål: Vet du om det pågår noe
forskning på REM sleep behavior
disorder i Norge? I vår familie har
flere dette, så vi antar at det er arvelig. Har hørt at det kan være linket
til Parkinson, men er det alltid det?
Svar: Jeg kjenner ikke til spesifikke
forskningsprosjekter på RBD i
Norge. Det er riktig at tilstanden er
knyttet til både Parkinson og andre
nevrodegenerative sykdommer.

Utfordringen med eventuell behandling er at det bare er vist effekt av
epilepsimedisiner som gir bivirkninger i form av trøtthet på dagtid. Jeg
pleier derfor å råde pasienter med
RBD å først gjøre søvnmiljøet trygt
både for den det gjelder og for sengepartner. Jeg pleier også å råde pasientene til å unngå voldelige filmer,
boksing på tv etc. før leggetid for å
unngå drømmer med voldelig innhold men jeg har ikke sett vitenskapelig dokumentasjon for slike råd.
Spørsmål: Har slitt med store søvnvansker over flere år. Har prøvd alt
av sovemedisin uten hell. Har du
gode råd enten her eller ved et besøk
ved din praksis på Ahus/søvnklinikk,
så er jeg takknemlig.
Svar: Som jeg har skrevet til flere
har Ahus et veldig begrenset tilbud
til pasienter med kronisk insomni.
Også ved Oslo Søvnsenter er ventetiden alt for lang. Jeg har derfor utviklet et internettbasert behandlingstilbud ved navn www.somnify.no.
Dette kan være et alternativ om man
er trygg på bruk av PC.
Spørsmål: Jeg har brukt pustemaskin
siden 2007 og i mange år gikk dette
bra. For ca 1 år siden klarte jeg ikke
bruke den fordi den bråkte slik at
ikke klarte å sovne. Var på AHUS og
de kontrollerte maskinen og sa den
var ok. Jeg fikk samtidig ny slange
og maske. Jeg bruker heldekkende
maske. Jeg har nå prøvd igjen, men
den suser slik at jeg ikke sovner. Hva
kan jeg gjøre.
Svar: Man kan få insomniproblemer
også når man bruker CPAP. Såkalt
kognitiv atferdsterapi vil være den
beste behandlingen av dette gitt at
CPAP-maskinen er optimalt satt opp.
Det kan være hensiktsmessig å gjøre
en ny søvnregistrering for å se om
maskinen skal justeres.
Spørsmål: Jeg har hatt søvnapne
lenge. Først for et år siden fikk jeg
en CPAP jeg klarer å bruke. Nå har
jeg bare ett pustestopp annenhver
time. Jeg har også gått ned 30 kilo.
Har vært på UNN for utvidet søvnundersøkelse, men de fant ingenting.
MEN, jeg er akkurat LIKE TRØTT,
selv etter en god natts normal søvn.
Etter et par timer fra jeg har stått

opp, må jeg sove et par timer. Sover
opp mot 12-13 timer i døgnet. Skal
jeg kjøre 250 km må jeg stoppe å
sove 20-30 minutter 2-4 ganger. Hva
kan jeg gjøre med dette?
Svar: Når du skriver utvidet søvnundersøkelse, mener du da en polysomnografi med MSLT? MSLT betyr at
du også dagen etter skal måle innsovningstid i et mørkt rom. Dersom
du har en såkalt hypersomni som du
beskriver med samtidig optimal
CPAP vil jeg nok råde deg til å få
fastlegen din til å henvise til en slik
undersøkelse ved nevrologisk avdeling ved ditt lokalsykehus.
Spørsmål: Min kjæreste havner i et
slags mellomstadium med en gang
han sovner. Det merkelige er at han
snakker, kan gjøre ting og oppfører
seg som om han er våken. I begynnelsen var det nesten litt skremmende, for når vi hadde lagt oss var
jeg alltid usikker på om han var
våken eller hadde sovnet når vi snakket sammen. Han kan gjøre alt som
han pleier, bare i søvne. Ble sjokkert
når han våknet under sex og spurte
hva som skjedde. Trodde han var
våken!
Svar: Du skriver ikke om dette skjer
tidlig eller sent på natten og heller
ikke alder. Om det skjer tidlig kan
han prøve å øke søvnmengden da
dette vanligvis gir mindre søvngjengeri/ snakking i søvne. Dersom dette
kommer sent på natten vil jeg nok
anbefale henvisning til nevrolog.
Spørsmål: Har en sønn med Down
Syndrom på 5,5 år uten tilleggsdiagnoser. Han har noen ganger pustestopp i våken tilstand. Det bare lukker seg og han sliter med lufttilførsel
igjen. Er dette noe som kan tilta?
Bør vi sjekke det opp videre?
Svar: Downs syndrom er knyttet til
obstruktiv søvnapné. Hør med fastlegen din om en henvisning til
Lovisenberg som er de beste på OSA
hos barn.
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KURS I BERGEN
eg har fått et nytt liv! Jeg er veldig fornøyd,
sa Arne Jakobsen. Han er en av de ni som
var på kurs om obstruktiv søvnapné i Bergen.

–J

mestringskurs
Innholdsrikt

gått ned mange kilo. Jeg går mye, og
så har jeg sju barnebarn som hjelper
til å holde meg i form! Vi må vise at
det går an å bruke beina, sier han.

Kati Indrefjord
tekst og foto

Noen av dem var CPAP-brukere,
noen av dem ektefeller. Seminaret ble
innledet ved brukerrepresentant Arild
Sørensen. Han jobber som sjåfør ved
universitetet i Bergen.
– Det var så ille med meg at jeg
sovnet på venteværelset hos legen.
Så legen ville ta fra meg sertifikatet,
fortalte Arild. Med CPAP-maskinen
fungerer han som han skal – men det
skal bare én natt til uten maskinen,
før han merker forverring.
– Jeg var på et foredrag om et veldig
interessant emne etter en slik natt.
Jeg sovnet midt i foredraget, sier
Arild litt beskjemmet. Han er for
veteran å regne som CPAP-bruker,
han fikk sitt første apparat midt på
1980-tallet.
– Et liv uten CPAP er ikke noe fullverdig liv, slår han fast. Selv for en
erfaren bruker som Arild tar det litt
tid å bli vant med en ny maske.
– Det har vært veldig viktig å holde
kontakten med Søvnsenteret, og få
masken tilpasset, understreker han.
Men det er også andre faktorer som
gjør det mulig å leve bedre med
OSAS, obstruktiv søvnapnésyndrom.

‘’

TV som sovemedisin

Overlege Solfrid Indrekvam
beskrev mange ulike sider ved
lidelsen obstruktiv søvnapné.

– Jeg har vært med i en turgruppe
som kaller seg ”Tjukkasgjengen”,
den finner dere på Facebook.
Gruppen arrangerer ulike turaktiviteter, og slikt er utrolig viktig for oss
som har søvn- og pusteproblemer.
Det er ingenting som blir bedre av at
vi drar på en masse dødvekt, sier
Arild og klapper seg på magen.
– Kosthold og mosjon er alfa og
omega. Jeg har litt igjen, men jeg har

Overlege Solfrid Indrekvam gikk
gjennom hva som kjennetegner
obstruktiv søvnapné.
– Det er bløtvevet i de øvre luftveiene som klapper igjen, gjentatte
ganger i løpet av natten. Kroppen
reagerer da med å prøve å vekke seg
selv, og søvnen blir oppstykket. Det
er klart man blir trøtt hvis man vekkes tretti til femti ganger i timen,
påpekte hun.
Turid, som er gift med Arne
Jakobsen, forteller om en ektemann
som tidligere sovnet overalt.
Arne nikker.
– Å se på TV var rene sovemedisinen, husker han.
– Når han slutter å puste, så får ikke
jeg heller sove, sa Bjørg, som er gift
med en annen av deltakerne.
– Vi har vært sammen i 45 år, så vi
har ikke lyst til å flytte fra hverandre!
Men etter at mannen min fikk masken, er han mer opplagt. Vi har vel
funnet ut at søvn er viktigere enn
mat, konkluderer hun.
– Og halsbrannen min har forsvunnet
etter at jeg fikk CPAP! tilføyer han.

Det er vel ingenting som blir bedre av at man drar
Arild Jackobsen har innsett at vekt spiller en rolle.
på en masse dødvekt.
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- Jeg har fått et nytt liv, sa en storfornøyd Arne Jakobsen (nr. 2 fra høyre). Hans kone Turid (helt t. h.) syntes også
hennes mann var blitt som ny med CPAP-hjelp. Henny og Øystein til venstre følger med i undervisningen.

Ulike symptomer

Snorking kan være ett symptom på
OSAS. Tretthet på dagtid og morgenhodepine kan være et annet. Ofte er
det ektefellen som merker symptomene. Hukommelse og konsentrasjon
blir dårlig, og man kan bli tungpustet
og slapp. Og som om ikke dette var
plagsomt nok, lister Indrekvam opp

andre tilstander som OSAS kan føre
til om det ikke blir behandlet: høyt
blodtrykk, økt risiko for hjerneslag
og hjerteinfarkt.

Noe kan man gjøre selv

En lett grad av OSAS kan behandles
med tiltak som å gå ned i vekt, slutte
å røyke, kutte ut alkohol – og ved å
sove på siden.
Det blir det nikket gjenkjenProblemer – og løsninger
nende til.
De problemene som ble nevnt av dagens deltakere,
– Jeg har dyttet i
kunne oppsummeres slik:
ham i førti år,
■ Anspenthet i kjeven, øm i kjeven
sier Henny og
■ Munntørrhet
dytter i Øystein
■ Hodepine
for å demon■ Anspenthet i nakken
strere.
■ Våkner lett
Ved en mer
Siste del av kurset bidro til å løse en del av disse vanalvorlig pusteskelighetene. Da tok sykepleier Mona Grundeland opp
stopp, med mer
den praktiske bruken av CPAP. Hun la vekt på at det er
enn 15 stopp i
viktig å holde utstyret rent, og at masken må være riktimen, er CPAP
tig tilpasset: – Den skal ikke sitte for stramt eller for
en aktuell
løst. Den skal «flyte» på ansiktet, forklarte hun.
behandlingsmeKommer det støy fra masken, bør man først sjekke at
tode. Og for å
den er rett montert. For optimal luftkvalitet er det viklykkes med
tig å skifte filter etter oppsatte rutiner.
denne behand-

lingen, må det stilles rett diagnose,
pasienten må være motivert, og masketilpasningen må være god.
– Folk som klager over maskinen,
har den ofte stående i skapet. Det er
en form for fjernbehandling som
fungerer veldig dårlig, sier Arild.
– De første maskinene vi fikk, veide
sju kilo. De nye er jo som et mirakel!
Spesielt i starten er oppfølging viktig.
– Maskinen registrerer mange data
om søvnkvaliteten, minner
Indrekvam om. Disse er nyttige for
behandlende lege.
En bittskinne som skaper et ”kunstig
underbitt” kan være tilstrekkelig
hjelp for noen med få pustestopp i
timen.

Svett er godt

Mette Hjellestad Hauge orienterte om
”Frisklivssentralen” og de tverrfaglige, gratis treningstilbudene som
gis gjennom dette kommunale tilbudet.
– Nå er det ikke lenger nødvendig
med henvisning fra fastlege for å
komme til, folk kan kontakte oss
direkte.
SOMNUS NR 4 - 2013
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Maske når man skal lese

Enkelte pekte på at det er vanskelig å lese med
masken på – hvilke alternative masker finnes da?
– Swift FX neseputemaske, AirFit og Pilairo neseputemaske fungerer bra til å lese med. Nese/munnmasker av typen Quattro Air kan brukes med briller. I denne masken kan man også puste med åpen
munn, forklarte sykepleier Mona Grundeland.
Alle de frammøtte hadde mer eller mindre problemer med munntørrhet. Tiltakene som ble anbefalt,
var bruk av fukter og eventuelt nese/munn-maske.
Tett nese behandles på samme måte.
– Ved bruk av fukter er det viktig at den står på
samme nivå som hodet, eller lavere. Ellers kan
vann renne inn i slange og maske. Det er ubehagelig å våkne med følelsen av at man drukner,
fastslo Mona Grundeland.
– De som deltar, rapporterer om mer overskudd
etter at de har begynt å
trene. Ektefellene rapporterer at snorkingen
tiltar i perioder uten
aktivitet, avslørte
Katrine Mikkelson,
fysioterapeut i Helse
Vest.
Men for en som føler
seg trøtt mye av tiden,
er det en utfordring å
komme seg ut. Hvordan
kan man klare å tilbakelegge ”dørstokkmila”?
Turgrupper eller faste
turvenner – som ikke
legger inn årene selv om
det regner – er viktig.
– En forpliktelse overfor en annen gjør det
lettere å komme seg ut,
sier en av deltakerne.

I håndbagasjen

Katrine Mikkelson fokuserte på treningens gode virkninger for apnépasienter
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Intervalltrening er en
effektiv treningsform.
En halvtimes aktivitet
hver dag, nesten uansett
hva man gjør, gir stor
helsegevinst. Men
unngå høy aktivitet de
siste 3-4 timene før
søvn. Rådet er trening
med moderat intensitet.
– Det er mange som
lurer på hva ”moderat
intensitet” er, sier fysioterapeut Gustav Schäfer.
– En tommelfingerregel
er at du skal ha besvær
med å snakke. Ikke vær
redd for å bli svett og
andpusten, det bør vi
alle bli tre ganger i
uken. Husk at jo dårligere fysisk form du er i,
jo raskere vil du merke
framgang!

Mange er sikkert
klar over at CPAPutstyret skal pakkes
i håndbagasjen når
man flyr. Eventuelt
kan det sendes som
spesialbagasje. De
fleste flyselskaper
aksepterer CPAPvesken som ekstra
kolli håndbagasjen, men ring gjerne på forhånd.
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UTSTYR

Apnélink gir
gode nok resultater
Marit Aschehoug
tekst

I en valideringsstudie har forskere
ved Sykehuset i Vestfold og
Universitetet i Oslo undersøkt om et
enkelt registreringsapparat som apnélink kan brukes som screeningverktøy for obstruktiv søvnapné hos sykelig overvektige. Studien er publisert i
BMC Public Health
Resultatene tyder på at en enkel 3kanals bærbar søvnskjerm
(ApnéLink) har en høy diagnostisk
nøyaktighet i diagnostisering av søvnapné hos sykelig overvektige pasienter. Følgelig kan dette og lignende
instrumenter hjelpe ikke-spesialister
til å diagnostisere obstruktiv søvnapné i sykelig overvektige pasienter,
og, viktigst, hjelpe ikke-spesialister å
henvise pasienter som trenger spesifikk behandling til spesialist uten
unødig opphold.

ApnéLink
med både referanseinstrument
Embletta, en type III bærbar somnograf og ApnéLink.
ApnéLink ble vurdert ut fra diagnostisk nøyaktighet og graden av overensstemmelse mellom ApnéLink og
Embletta. ApnéLink hadde høy diagnostisk nøyaktighet på alle nivåer i
obstruktiv søvnapné, og det var god
overensstemmelse mellom ApnéLink
og Embletta.

Høy nøyaktighet

Totalt 105 (67 kvinner) sykelig overvektige pasienter ble inkludert, med
gjennomsnittsalder 44.3 år og BMI
på 43,6. Pasientene gjennomgikk to
påfølgende netter med opptak av
data; den første natten med bare
ApnéLink, og den påfølgende natt

Embletta
Vi har noen få
blader igjen på
kontoret.

Feil i utsendelsen av SOMNUS

Det var mye som gikk galt under
utsendelsen av SOMNUS nr 3.
Foreningen leverer en vasket
medlemsliste med bare etternavn,
fornavn, gateadresse, postnummer
og poststed til trykkeriet. I dette
excel-arket skjedde det ett eller
annet som listefører ikke kan forklare: Annenhver gateadresse byttet
plass! Så fornavn og etternavn og
postnummer og poststed var riktig.
Men gateadressen ble feil. Mange
flinke postbud greide å levere bladet

i riktig postkasse, til tross for dette.
Hurra for dem! Men veldig mange
blader kom i retur til
Søvnforeningens kontor.
Der satt listefører og klødde seg i
hodet over det som hadde skjedd og
puttet de returnerte bladene i konvolutter og sjekket mot medlemslisten og klistret adresselapp utenpå
– med riktig adresse.
Honnør til alle som meldte fra at de
hadde fått bladet, men med feil
adresse. Husk å si takk til postbu-

det. Så håper vi at alle fikk bladet –
omsider. Og at Excel-spøkelset
holder seg unna listene våre for
fremtiden.
SOMNUS NR 4 - 2013
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OSLO
ørdagsseminar om narkolepsi og hypersomni som ”Prøve-OL” denne gangen.
Kanskje en hel helg neste gang?

L

søvn.
data?
Dr. Hesla er god på

Men

Ellen Marie Arefjord
tekst og foto

Som regel er nevrolog Per Egil Hesla
den som hjelper andre. Han er en av
de store gutta innen søvnmedisin i
Norge. Men på seminaret for voksne
med narkolepsi og hypersomni nylig
– der han var en selvfølgelig foredragsholder – var det han som trengte hjelp. Et damelag fra Foreningen
for Søvnsykdommer stilte opp og
ordnet datatilgang for ham, og klikket frem hvert bilde i presentasjonen
under foredraget. Mens Per Egil sto
for snakking og peking.
Hesla fantes ikke flau over at data
ikke er hans felt. Snarere grov han
dypt i lommen og tok frem sin
mobiltelefon. Fullstendig fri for fiksfakserier.
– Min 30 år gamle Nokia! Den duger
fortsatt, smilte nestoren.
Seminaret for voksne med narkolepsi
og hypersomni ble holdt 1. november
i Oslo, og samlet 44 deltakere, inklu-
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dert styret i FfS, Oslo fylkeslag.
Det ble en kompakt lørdag, hvor
leder Susanna Mørch måtte passe
tiden for å få unna alt som sto på
programmet. For interessen fra salen
var stor for alle temaene som kom på
løpende bånd. Mange satte pris på å
høre om sin sykdom ”live”. Det finnes, som kjent en lukket Facebookgruppe for dem som ønsker å utveks-

le erfaringer og ”prate” med likesinnede. Men det er noe annet når fagfolkene står der med temaer de
behersker.

Boka ”Zzznork” i nytt opplag

Knut Bronder, rådgiver ved Nasjonalt
kompetansesenter for AD/HD,
Tourettes Syndrom og Narkolepsi i
Oslo, åpnet seminaret. Han snakket

Forsamlingen fulgte interessert med på programmet – selv om det var lov å
duppe av, hvis sykdommen krevde det. Helt til høyre i første rekke Trine
Skjerstad-Hansen, som sto for mindfulness-innslaget.
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Søvnekspert Per Egil Hesla trengte datahjelp av Susanna Mørch, leder av Foreningen for Søvnsykdommer, Oslo
fylkeslag, og medlem Torunn Gløtta.
om mange sider av det å leve med
en kronisk søvnsykdom, og at det
ikke er lett å få folk til å forstå noe
de ikke kan se.
– Hvordan er det alltid å være trøtt?
var spørsmålet han stilte. Og ga en
beskrivelse av hvorledes søvnigheten verker, gnager og gir kaos innvendig, mens man utad oppleves
som dempet, irritert, stille og i dårlig
humør. Han sammenlignet også med
russetida, der det er tøft å døgne.
Men russen velger selv å ”rote til”
søvnmønsteret. Mens de som har
narkolepsi og hypersomni selvsagt
ikke kan velge sin tilstand.
– Men prøv å ha et sosialt liv likevel, var rådet hans.
Selv om det ikke er enkelt å være
aktiv sosialt med et stadig søvnunderskudd.
Bronder er glad for at
Søvnforeningen har betalt for at
boka ”Zzznork” er trykket opp

igjen. Den har mye nyttig informasjon – innpakket i munter design.
Alle på seminaret fikk boka gratis.

Savner professorat

Per Egil Hesla delte rundhåndet av
sin kunnskap om søvnsykdommer.
Men nevrologen sa han savnet et
professorat i søvnmedisin i Norge.
– Her er vi tilbakestående, mente
han.
På ett av sine ”lysbilder” kom essensen i diagnosen hypersomni, eller
”oversoving”.
– Våkenhet er helt nødvendig for å
kunne fungere i hverdagen og føle
seg vel. Søvnighet predisponerer til
nedsatt funksjon i arbeid, hjemmet
og ikke minst i trafikken. 30 prosent
av dødsfallene i trafikken skyldes at
sjåføren er undersovet, opplyste
Hesla.
Her bør det tas med at de som har
narkolepsi/hypersomni, og som er

riktig medisinert, ikke utmerker seg
blant dem som skaper fare eller de
store problemer i trafikken.
Dette temaet hengte en fra
salen hang seg på:
– Noen blir kanskje urettmessig fratatt førerkortet selv om narkolepsien
er velmedisinert. Uansett, ved tretthet, er et godt råd er power-nap'en.
Det å ta seg ti minutter med lukkede
øyne kan bety at du klarer å holde
det gående et par timer til - før du
kanskje må innom ”ladestasjonen”
igjen.
En deltaker bekreftet verdien av
power-nap. Han arbeidet en tid i
Bergen, og så lenge han fikk sove
effektivt et kvarters tid på flighten
til Oslo var det en relativt uthvilt
mann som kom hjem fra jobb.
– Ikke la sykdommen ta bort livsgleden. Med innsikt i egen sykdom og
åpenhet kan du få et bra liv, sa
Hesla.
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Girl Power! Et fint damelag fra Styret i Foreningen for Søvnsykdommer, Oslo fylkeslag, i samarbeid med prosjektgruppen: Fra venstre leder Susanna Mørch, Ellen Haugly, Anne Marthe Fredriksen Sletten, Torunn Gløtta, Marie
Helgeland og Mette Øye Hansen. Ellen Haugly skulle hatt et innslag om mestring – men det ble coaching ved Marie
Enback i stedet.
”Staten, det er meg”!
Fra Nav på Frogner i Oslo stilte
avdelingsleder Geir Olav Maribo.
Han kom inn på et forhold som ofte
kan skape problemer: nemlig at han
kan si ”Staten, det er meg”. Han må
forholde seg til et lovbasert regelverk
– noe legestanden ikke alltid er enig
i. Det kan lett bli klinsj.
Maribo utdypet at Nav står for et
stort arbeidsverktøy, som forhåpentlig kan være med å kompensere for å
fortsette livet så optimalt som mulig,
selv om man har fått en funksjonsnedsettelse.
Kjernen fra Navs side er tross alt:
Hva er best for deg? Dette kan bety
at du kanskje må ta din kompetanse

Nyttige nettsteder:

■ Facebook: Narkolepsi
Norge/Norway – lukket gruppe
■ Facebook: Pårørende til
narkolepsi – lukket gruppe
■ Facebook: Narkolepsi pga
svineinfluensavaksinen –
lukket gruppe
■ Facebook: Idiopatisk
Hypersomni Norge – lukket
gruppe
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over i en annen bransje.
– Du trenger ikke sykmelde hele
kroppen hvis ikke hele kroppen er
syk, holdt han frem da han snakket
om gradert sykmelding. Lett lakonisk
kommenterte Hesla at han i 30 år har
vært etatens råd-givende overlege, og
at han har sett paradokset i at Nav er
den offentlige institusjonen som har
størst sykefravær...

Lørdags-samlingen var ment som et
”Prøve-OL”. Det kan bli aktuelt å
utvide til et weekend-seminar med
samme diagnoser i sentrum.
Svaret på om det er ønskelig fikk
Foreningen for Søvnsykdommer på
et evalueringsskjema. Så får vi vente
og se hvilken vei vinden blåser!

Weekend-seminar senere?

Tiden gikk fort på seminaret, med
masse informasjon i et godt opplyst
lokale. Et ”triks” for at deltakere
med narkolepsi og hypersomni skulle
holde seg våkne? Men i en slik forsamling var det selvsagt lov å duppe
av – eller å komme for sent, fordi
man hadde forsovet seg...
Svenske Marie Enback sto for to
runder med coaching, spesielt rettet
mot diagnoser hun selv har: AD/HD
og Aspergers syndrom.
Hun fortalte om seg selv, og at hun,
til tross for diagnosene, hadde tatt
denne utdannelsen.
Trine Skjerstad-Hansen holdt en kort
innføring i mindfulness på slutten av
dagen. Forsamlingen døste av, men
fikk med seg råd om balanse, ro og
overskudd.

Trine Skjerstad-Hanses CD i mindfullness
er til salgs for kr 100. Bare send mail til
seminar@sovnforeningen.no, så ordnes det.
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Husker dårligere

Puster du ikke om natten, så får du
dårligere hukommelse. Det tyder en
amerikansk studie på. Søvnapnépasienter viser seg å score dårligere
på hukommelsestester etter at de
har sovet en natt uten CPAP-en sin,
forteller Reuters.

Null CPAP, og dårligere hukommelse. (Illustrasjonsfoto:
Shutterstock)

Søvn gir fravær

Ungdom mellom 16 og 19 år sover i
snitt to timer for lite hver natt. De
som sover minst, er mest borte fra
skolen, forteller NRK.
– Vi har hatt et stort fokus på skolefravær i Norge den siste tiden. Jeg
tror søvn er et av de områdene vi bør
ha oppmerksomhet på, sier forsker
Mari Hysing ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Overvåker sykepleiere

600 sykepleiere over hele Norge skal
overvåkes daglig. Forskerne skal følge
med på søvnen deres. Dette er den
største undersøkelsen i sitt slag som
noen gang er g jort.
– Hvilke konsekvenser kan skiftarbeid ha for helsen? Det forsøker vi å
finne svar på. Vi trenger å vite mer,
sier forsker og lege Kristian Bernhard
Nilsen ved Oslo universitetssykehus.
Han står bak prosjektet sammen forsker Dagfinn Matre ved Statens
arbeidsmiljøinstitutt.

lengde, insomni og symptomer på
obstruktiv søvnapné blant ungdom
mellom 16 og 19 år, i en studie som er
en del av ung@hordaland-undersøkelsen.
Målet med denne studien var å
undersøke sammenhengen mellom
kroppsmasseindeks (BMI) og søvnlengde, søvnproblemer og symptomer på obstruktiv søvnapné (OSA)
hos ungdom. Data ble hentet fra en
stor studie av 9875 norske ungdommer i alderen 16-19 år. BMI ble beregnet ut fra selvrapportert kroppsvekt
og kategorisert. Det var bevis for
sammenheng mellom BMI og både
søvnlengde og søvnløshet.
Sammenlignet med g jennomsnittlig
søvnlengde på vanlige ukedager for
normalvektig ungdom, hadde både
overvektige og undervektige ungdommer kortere søvnlengde. Det ble
påvist sammenheng mellom søvnapnésymptomer og BMI. Dette er en av
de første populasjonsbaserte studier
for å undersøke sammenhengen
mellom søvn og BMI hos ungdom.
Funnene krever videre forskning for
å undersøke tidsmessig sammenheng mellom vekt og søvnproblemer.
(Sivertsen B, Pallesen S, Sand L, Hysing M
Publisert 27.08.2014)

Mer tungefett

De som har søvnapné, har ofte mer
tungefett enn andre. Kanskje kan det
være med på å forklare årsaken til
søvnapné, tror forskerne bak en studie som er publisert i tidsskriftet
Sleep. Alle som er undersøkt, lider av
fedme – men tungen hos søvnapnépasientene var både større og hadde
større fettmengde enn tungen hos
kontrollgruppen. De søvnapné-pasientene som har normal tunge, har
mer av fettet ved basis av tungen,
skriver Norsk Helseinformatikk.

Søvnapné og BMI
hos ungdom

.

Forskere ved Folkehelseinstituttet,
Uni Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og
Universitetet i Bergen, har undersøkt
sammenheng mellom BMI og sove-

Nintendo-sjef Satoru Iwata selger
allerede treningsspill, og regner
med å tjene penger på helse i løpet
av et par år.

Nintendo med
søvnsensor

Det japanske konsernet er best kjent
for spill, men nå samarbeider
Nintendo med ResMed om en søvnsensor.
– Bruker vi kunnskapen vår om spill
for å analysere søvn og utslitthet,
kan vi skape noe morsomt, sier
Nintendo-sjef Satoru Iwata til
Reuters. Søvnsensoren skal plasseres
ved sengen for å spore og måle søvn.

ME etter vaksine

Pandemrix-vaksionen har hatt flere
bivirkninger enn narkolepsi: Nå har
en sykepleier fått erstatning etter at
hun fikk ME da hun ble vaksinert.
Presset på sykepleierne for å vaksinere seg, var sterkt, ifølge Mette Holt.
Hun er en av fire sykepleiere som
også har fått ME, men avslag på
erstatning, og som nå har anket
avg jørelsen til Pasientskadenemnda,
forteller fagbladet Sykepleien.

Vanskeligere å vekke

Pasienter med forsinket søvnfasesyndrom er vanskeligere enn andre å
vekke fra REM-søvn. Det har norske
forskere funnet ut. Ikke bare er det
vanskeligere å vekke dem – de g jør
det også dårligere på tester om morgenen enn senere på dagen, ifølge en
artikkel som Brandy Solheim på
NTNU er førsteforfatter av i tidsskriftet Sleep Medicine.

Sammenheng mellom tungefett og
søvnapné. (Ill.: Shutterstock)
SOMNUS NR 4 - 2013
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N

asjonalt kompetansesenter (NK) reiser
landet rundt for å informere om hvordan
skolehverdagen kan bli bedre for barn
med narkolepsi.

Bedre
skolehverdag
Marit Skram, NK
tekst

En viktig oppgave for et nasjonalt
kompetansesenter er å spre kunnskap.
I tillegg til å arrangere kurs og konferanser, reiser ansatte på Nasjonalt
kompetansesenter for ADHD,
Tourettes syndrom og narkolepsi ved
behov ut til landets kommuner og
helseforetak for å informere.

Norge rundt

Når Hilde N. Andresen, spesialist i
klinisk pedagogikk på NK-senteret på
Ullevål, drar ut på “oppdrag” til en
kommune, har det vært kontakt med
hjelpeapparatet på forhånd, som regel
over telefon. Hun snakker også med
foreldrene og eleven selv i forkant.
– Veldig mye kan ordnes over telefon, gjennom kontakt med foresatte,
koordinator for individuell plan, PPT,
BUP, fastlege, rektor, psykiatrisk
sykepleier, helsesøster osv. Når det er
ønsket, kan vi reise ut fra NK og
holde foredrag i kommuner og på
skoler, forteller hun.
– For at vi skal kunne yte best mulig
hjelp til barn og unge med narkolepsi, har vi på NK et behov for å vite
hvordan lærere og elever takler skolesituasjonen med narkolepsi; vi
trenger erfaringene fra denne pasientgruppen.
Tidligere i sommer var Hilde med på
en ukes samling på Valnesfjord i
Nord-Norge, et femdagers seminar
for ungdom med narkolepsi.
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Noen av temaene hun trekker frem,
er at barn og ungdom med narkolepsi
sjelden eller aldri deltar på organiserte fritidsaktiviteter. De bruker opp all
sin energi på å henge med på skolearbeid. Når batteriene er tomme, blir
det lite overskudd til sosialt samvær
med jevnaldrende på ettermiddagene
for de fleste.
– Barn og unge med narkolepsi bruker mye mer energi på skolen enn
sine medelever, forteller Hilde.
– Selv om de fleste har fått seg en
liten dupp på skolen, er det vanlig at
de også må sove når de kommer
hjem. I tillegg har de fleste mye
mikrosøvn i løpet av en skoletime,
noe som gjør at de faller ut noen sekunder, og mister undervisning.
Mikrosøvnen blir sjelden oppfattet av
omgivelsene, og tap av informasjon
kan gjøre eleven forvirret og misforståelser kan lett oppstå. 80 % har
også katapleksi og vil bruke energi
på å prøve å holde dette tilbake.

Vanskelige situasjoner

Søvndyssende situasjoner er vanskelige for denne gruppen. Doble skoletimer, filmvisninger, stillelesing,
forelesninger osv. kan fort føre til
søvn. Da må lærene tenke på om det
finnes andre alternativer. For eksempel, foreslår Hilde, kan eleven få med
seg filmen hjem i forkant for å se den
oppstykket hjemme, de kan ta opp
forelesninger på lydfiler og høre på
disse senere eller høre på lydbok. Det
er også lurt å ha blitt enige om alternativt arbeid som kan være tilgjenge-

Et besøk fra NK kan kanskje
gjøre skolehverdagen bedre
for elever med narkolepsi.
Foto: Sofienberg skole,
Byarkivet

lig, slik som praktiske oppgaver,
utfyllingsoppgaver, oppgaver på lesebrett eller lignende, som eleven kan
løse når de ikke klarer å delta i vanlig
undervisning en time eller en dag.
Hun påpeker også at det er viktig at
elevene har et skjermet rom der de
kan sove i løpet av skoledagen.
– Elever med narkolepsi vil ofte foretrekke å sitte bakerst i klasserommet,
gjerne nær en dør, forklarer Hilde.
Da kan de ta en liten blund uten at
det blir merkbart for de andre, eller
man har muligheten til å gå ut av
rommet dersom man har behov for å
røre på seg når eleven kjenner seg
trøtt.

Å skille seg minst mulig ut

– Men det er viktig å tenke på, sier
Hilde, – at elever med narkolepsi
ikke er late eller prøver å lure seg
unna. De ønsker å lære, og mest av
alt ønsker de å kunne fungere som
sine medelever. Lærere møter oftest
ungdommen i den tiden de er mest
våkne, og har en unik mulighet for å
være med på å utgjøre en forskjell for
disse elevene. De fleste ungdommene
med narkolepsi er, som sine medelever, opptatt av å skille seg minst
mulig ut.
– Det beste er at så mange som mulig
rundt i støtte- og hjelpeapparatet er til
stede når vi holder foredrag i kommunene, sier Hilde. Da kan forhåpentligvis de lokale kreftene være
mer samkjørte og stå styrket til å ta
over når vi har reist tilbake til
Ullevål.
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Nesten ett år
Ventelistene november 2014:

å vente i Drammen og Tønsberg.
Like lenge i Harstad og Tromsø.
Marit Ascehoug
Kommentar

Det er en skam at pasienter i Drammen og
Tønsberg må vente nesten ett år på søvnutredning.
55 uker på utredning og 49 uker på innleggelse er
sannelig ikke noe å skryte av i Drammen.
I Tønsberg er det 44 uker for utredning. Det hender vi får reaksjoner om at tallene i tabellen på
www.frittsykehusvalg.no ikke er riktige. Det er
sykehusets ansvar å oppdatere listene kontinuerlig
og det er denne listen pasientene kan forholde seg
til. Det er heller ikke noe å skryte av at befolkningstette områder som Ahus på Lørenskog og
Haukeland i Bergen har 40 ukers ventetid. På
Lovisenberg i Oslo er de nå nede i 30 ukers ventetid.

Ille også i nord

Nordpå er det riktig ille: Harstad og Tromsø har 55
ukers ventetid, og i Kirkenes er det 40 uker å
vente. Da blir det et paradoks at Aleris i Tromsø
har to ukers ventetid! Løsningen er å reise til
Tynset. Der har de en strålende søvnavdeling i tredje etasje og bare åtte ukers ventetid.

Skal kutte ventelisten

Helse Sør-Øst henter hjelp fra private institusjoner for å få utredet flere søvnapné-pasienter. I høst har oppdraget vært ute på anbud.

– Det er et mål at kapasiteten skal bedres og dermed
også at ventetiden går ned, sier Stig Grydeland, som
er direktør for eksterne helsetjenester i helseforetaket. I dag er det sykehusene og noen spesialister
med avtale som gjennomfører slike utredninger.

Supplement

– Det vi kjøper, er et supplement til det vi allerede
har. Rammeavtalene med private bidrar til å dekke
befolkningens behov i regionen, sier Grydeland.
Tilbudet skal plasseres i Oslo/Akershus, men gjelder
alle pasientene i regionen. I anbudet stilte Helse SørØst nye krav til kvaliteten og til kompetansen hos
spesialisten som skal utføre utredningen. Selve
CPAP-behandlingen skal ikke ut på anbud.
– Vi arbeider med å øke behandlingstilbudet med

Her er ventelisten:

Ventetid på søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi), innhentet i november.

Akershus Universitetssykehus HF
Aleris Sykehus Tromsø
Aleris Sykehus Trondheim
Finnmarkssykehuset HF, Klinikk
Førde Sentralsjukehus
Haugesund Sjukehus
Haukeland Universitetssykehus
Helgelandssykehuset Mosjøen
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Molde Sjukehus
Nordlandssykehuset HF, avd Bodø
St. Olavs Hospital
Stavanger Universitetssjukehus
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF, Elverum
Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF, Tynset
Sykehuset Innlandet, HF Kongsvinger
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
Sykehuset Telemark HF, Skien
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF Kristiansand
Sørlandet sykehus HF, Arendal
UNN HF, Harstad sykehus
UNN HF, Tromsø
Vestre Viken HF, Drammen sykehus
Volda Sjukehus
Ålesund Sjukehus

CPAP. Dette er en langvarig
behandling som ofte krever
livslang oppfølging, og det er
viktig for pasientene at tilbudet er forutsigbart og derfor
etablert i egne eide helseforetak, sier Stig Grydeland.
Bortsett fra håpet om kortere

Lørenskog
Tromsø
Trondheim
Kirkenes
Førde
Haugesund
Bergen
Mosjøen
Oslo
Molde
Bodø
Trondheim
Stavanger
Tønsberg
Elverum
Gjøvik
Tynset
Kongsvinger
Levanger
Namsos
Skien
Fredrikstad
Kristiansand S
Arendal
Harstad
Tromsø
Drammen
Volda
Ålesund

40
2
16
40
30
24
40
12
30
15
24
24
26
44
45
30
8
15
16
26
24
42
26
26
52
52
55
18
16

uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker
uker

ventetid, skal ikke anskaffelsen få noe å si i praksis for
pasientene. Som tidligere kan
pasienten selv velge fritt hvor
utredningen skal gjennomføres, og Frittsykehusvalg.no
har til enhver tid oversikt
over ventetidene.
SOMNUS NR 4 - 2013
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BERGEN

S
Mellomleddet
eksjonene for behandlinghjelpemidler er
mellomleddet som skal kunne hjelpe deg
uten at du trenger å vente på sykehustime.

som ikke mangler

Georg Mathisen
tekst og foto

– En plass hvor du kan ta kontakt
uten at vi behøver å drive utredning,
sier Gunn Krogenes Larsen. Hun
leder seksjon for behandlingshjelpemidler i Helse Bergen, og er også
nestleder i den nasjonale nettverksgruppen for behandlingshjelpemidler.

Forskjellig organisert

▼

De forskjellige helseforetakene har
valgt helt forskjellig organisering av

seksjonene for behandlingshjelpemidler. Larsen forstår at énpersonsavdelinger ikke kan arbeide på
samme måte som en stor seksjon slik
som den som finnes i Bergen.
Men uansett er de som arbeider med
behandlingshjelpemidler, et viktig
mellomledd mellom klinikken og
pasienten som har fått utdelt for
eksempel en CPAP, mener hun.
– Her har vi bygd opp med både
logistikk, helsepersonell, resirkulering av utstyr og et nært og godt

smarbeid med klinikkene, sier Gunn
Krogenes Larsen. Selv er hun kreftsykepleier, og seksjonen har ansatte
sykepleiere som kan støtte både pasienter, fastleger og pleiere.

Møter et menneske

– Men selv om vi også har fagfolk, er
det viktig at klinikken hele tiden vet
hva som skjer med deg som er pasient. Det er de som har den profesjonelle rollen. Men vi kan bidra som et
mellomledd, sier hun.

Ser videre på
maske-forskjeller

Ingenting er avklart rundt de
store forskjellene fra region til
region.
I Somnus nummer 3 kunne du
lese om hvordan det er helt vilkårlig om du får tilpasset en ny
maske hvis masken til CPAP-en
din ikke passer. Siden den gang
har Helsedirektoratet og
Helsedepartementet hatt møte
for å diskutere saken.
– Møtet ble brukt til å belyse
ulike sider av saken, og så ønsket
departementet å følge opp med
et nytt møte, forteller avdelingsdirektør Anne-Stina S. Nordmo i
Helsedirektoratet.
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– Vi har lav terskel for hvor raskt vi kan levere utstyret, sier spesialsykepleier Reidun Steinrud Gutsveen (til venstre) og seksjonsleder Gunn
Krogenes Larsen.
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Dilidaer Najimuding sørger for at brukte CPAP-er som kommer inn, er rene og desinfiserte før de eventuelt tas i bruk igjen.
Det seksjonene for behandlingshjelpemidler faktisk klarer, som er
omtrent umulig å få til på sykehuset
etter at man er utskrevet, er å være
der for pasienten.

– Jeg vil nok tro at på de aller fleste
seksjonene for behandlingshjelpemidler, så blir du møtt. Det er en viktig rolle, sier hun. I de tilfellene seksjonen ikke kan eller bør hjelpe til,

så er det i hvert fall mulig å få vite
hvem man skal kontakte for å få
hjelp.

– Pasienten er en ressurs

I området til Helse Bergen har 3500
pasienter fått utdelt CPAP.
– De fleste er veldig oppegående. Vi
skal bruke pasienten som en ressurs,
og lærer mye av pasientene. De fleste har veldig god innsikt i hva som
finnes av utstyr for sin egen situasjon, sier hun. Samtidig er det mange
som har en CPAP stående i skapet
uten å bruke den.
– Hvis det ikke har skjedd noe på en
stund, at de for eksempel ikke har
byttet maske eller slange, så ser vi
det og kan sørge for at de kalles inn
til poliklinikken. Det er jo en grunn
til at du har fått utstyret, og mange
har fått en ny hverdag som følge av
det, peker Gunn Krogenes Larsen på.

CPAP er førstevalg

Svein Olav Leithe setter stor pris på kontakten med brukerne.

Hun er opptatt av at CPAP skal være
førstevalget. Foreløpig viser forskningen at på dem som kan bruke
CPAP, er det dét som har best effekt.
SOMNUS NR 4 - 2013
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Logistikkonsulent Tom Hatlebrekke har gått over til strekkoder og skanner på lageret – han og kollegene gjør klart
utstyret som skal kjøres ut til brukerne.
Kanskje er det fordi apnéskinner er
nyere og ikke forsket like mye på
ennå, men i Helse Bergen er det fastslått at CPAP er det første tilbudet til
søvnapné-pasienter.
Anbud og innkjøpsavtaler har gjort at
prisene på CPAP og tilbehør har gått
kraftig ned, ifølge Larsen. Samtidig
er avtalene åpne nok til at de som
trenger noe annet enn standarden, fra
en annen leverandør enn hovedleverandøren, får det.
Noen vil gjerne ha nyeste modell til
enhver tid, mens andre helst ikke vil

bytte selv om det er kommet nye og
bedre varianter. – Men hvis du har
hatt maskinen din i fem-seks år, er
det på tide at du skifter den ut, sier
hun.

Egne “postbiler”

Seksjonen for behandlingshjelpemidler i Bergen får ofte fysisk besøk av
pasienter. Men samtidig har seksjonen bygd opp egen distribusjon, med
egne sjåfører som frakter hjelpemidlene ut til pasienten på faste ruter.
– Den daglige kontakten med slutt-

Syke av lite søvn

Søvnmangel gir større fare for
hjerte- og karsykdommer hos
skiftarbeidere. Det viser en studie blant amerikanske helsearbeidere. Kvinner som hadde
søvnmangel og drev med lite
fysisk aktivitet, scoret langt
høyere på risikovurderingen for
hjerte- og karsykdom enn resten
av deltakerne, forteller Bergens
Tidende.
Mindre enn seks timer søvn,
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brukerne er viktig i jobben.
Tilbakemeldingene på det vi gjør, gir
meg mye. Pasientene er veldig godt
orientert om hva som finnes, og kan
sitt utstyr veldig godt, sier Svein
Olav Leithe. Han er ingeniør, og sørger for service og reparasjoner; både
planlagt og akutt.
– Det hender folk står her med utstyr
og sier at “dette virker ikke”. Da må
vi slippe det vi har i hendene, fastslår
Leithe.

eller avbrutt søvn, og
mindre enn 150 minutter
trening i uken, øker risikoen.
– Denne studien viser
oss at søvn bør ha et
helt spesifikt fokus i
hvordan man organiserer
skiftarbeid, sier psykolog og forsker Henrik
Børsting Jacobsen, som
har gjennomført studien.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Lovet penger
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som hun ikke har

Det skal ikke stå på pengene til narkolepsiforskning,
ifølge statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i
Helsedepartementet. Men hun lovet bort
penger som hun ikke har.
Dette
sa statssekretæren:

Georg Mathisen
tekst og foto

I Somnus nummer 3 kunne du lese
om hvordan foreldrene til barn med
narkolepsi har tatt saken i egne hender i håp om å skaffe penger til å forske på en behandling som kan fjerne
symptomene. Senere har også VG
fortalt hvordan Oslo universitetssykehus, Christian-Albrechts-universitetet
i Kiel og det norske firmaet OptiNose
arbeider med verdens første medisin
mot årsaken til narkolepsi.
Mediedekningen har gitt grunn til
optimisme. Men pengene fra det
offentlige uteblir: – Søknadene ligger
inne, og vi vet ikke noe mer om dem,
sier Lasse Ødegaard, som er talsmann for 50 foreldre til barn som
fikk narkolepsi etter Pandemrixvaksinen.

Konfronterte departementet

– Vi har også sendt en forespørsel til
departementet og konfrontert dem
med det utspillet de hadde om at de
skal dekke det som trengs. Vi har
ikke fått klarhet i hvorfor de ikke kan
gi de pengene når statssekretæren står
og sier at hun venter en forespørsel
og at det ikke skal stå på penger, sier
Ødegaard.
Han har nemlig vært på Dagsrevyen

to ganger og fortalt
om problemene.
I sommer kritiserte han det unnvikende svaret fra
Helsedepartementet på et brev
om saken, men
fikk positiv
respons fra statssekretær Astrid
Nøklebye Heiberg.

Finansierer ikke
forskning

Slik falt ordene på Dagsrevyen
Statssekretær Astrid Nøklebye
Heiberg: “Det å drive den totale legemiddelforskningen, det kan man som kjent ikke g jøre
på så små grupper av folk som det handler om.
Men det er klart at dette er en så viktig, så vesentlig
og så dramatisk situasjon at det skal ikke stå på de
nødvendige midlene for å kunne få til det forskningssamarbeidet som trengs.”
Reporter Kristine Ramberg Aasen: “Men hun er
avhengig av at pengebehovet blir dokumentert.”
Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg:
“Vi forventer egentlig å få en tilbakemelding fra
Helse Sør-Øst til høsten hvis de finner at
ikke de har nok midler til å kunne drive
denne forskningen på det nivået
vi må ha.”

– Det skal ikke stå på de nødvendige midlene, sa Heiberg den
gangen. Problemet er at de pengene
hun lover at det ikke skal stå på, dem
er det ikke Helsedepartementet som
har. Det konstaterer
Helsedepartementet selv:
– Helse- og omsorgsdepartementet
finansierer ikke forskning direkte,
skriver seniorrådgiver Merete
Bergeland Jebsen i en epost.
Når Somnus følger opp med å spørre
om dette er et løfte som Heiberg ikke
har dekning for eller mulighet for å
oppfylle, eller om det er gjort på
vegne av et annet departement eller
en annen etat, lover kommunikasjonsavdelingen å sjekke saken.
Det var 17. november. Da Somnus
gikk i trykken, hadde svaret ennå

ikke kommet.

Internasjonal penge-bønn

Lasse Ødegaard konstaterer at statssekretæren nok har tatt munnen for
full, og etterlyser også et initiativ fra
Helse Sør-Øst. Men han arbeider
samtidig intenst for å få inn midler til
forskningen fra andre kilder.
– Vi har oversatt VG-reportasjen til
engelsk, lagt den ut på masse
Facebook-sider rundt i verden og
informert om behovet for penger til
forskning. Det som står på agendaen
for oss nå, er å prøve å få inn egenandelen på fem-seks millioner som vi
må ha, forteller Ødegaard.
SOMNUS NR 4 - 2013
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KRYZZZORD
Drikken

Insomni og mortalitet

I en oppfølgingsstudie fra Helseundersøkelsene i
Hordaland har forskere ved Folkehelseinstituttet,
Uni Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Universitetet i Bergen, Finland og Australia,
undersøkt sammenheng mellom insomni og mortalitet blant personer født i perioden 1953 til 1957.
Målet med denne studien var å undersøke effekten
av søvnløshet hos middelaldrende ut fra total dødelighet. Dødelighetsregisterdata ble knyttet til helseopplysninger innhentet i løpet av 1997-1999, som en
del av Hordalandsundersøkelsen.
6236 deltakere i alderen 40-45 ga grunnlagsinformasjon om søvnløshet ved hjelp av et skjema. Høyde,
ble vekt og blodtrykk målt. Dødsrisikoen blant deltakere med både søvnløshet og kort søvnlengde (mindre enn 6,5 timer) var spesielt høy, mens søvnløshet i
kombinasjon med normal/økt søvnlengde ikke var
assosiert med dødelighet. Etablering av forebyggende strategier og lavterskeltilbud bør derfor være
en prioritert oppgave i folkehelsepolitikken.
(Sivertsen B, Pallesen S, Glozier N, Bjorvatn B, Salo P, Tell GS, Ursin R,
Øverland S Studien er publisert i BMC Public Health)

Observere

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

Trøtte troll i ord

Er du redd for at du ikke skal få sove, er det enda
mindre sannsynlig at du klarer det.
– Uroen over manglende søvn kan føre til langvarig
søvnløshet, sier psykolog Annika Norell-Clarke ved
Örebro universitet til forskning.no.
Hun har fulgt 1800 svensker over halvannet år. Det
viste seg at de som bekymret seg over manglende
søvn i begynnelsen av studien, hadde større risiko
for å utvikle langvarige søvnproblemer enn dem
som ga blaffen.

Elektrikerens nattlige sysler
MOLDE/VESTFOLDBANEN
Det eneste vi trenger ekstra,
vi som sover med CPAP, er
strøm. Derfor blir det fort
endringer i planene når
hotellet melder fra om at
«fra 01.00 til 02.30 i natt må vi
stenge av strømmen på
grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid».

Det er slike dager det er godt
å ha tatt morgenens første
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fly, siden en slik timeplan
krever at man står opp lenge
før radioverten og rett før
bakeren. Da er det nemlig
sjelden noe problem å overbevise kroppen sin om at
den trenger å sove noen
timer om ettermiddagen.
Idet man står opp ig jen ved
midnattstider for å g jøre
den jobben som man egentlig skulle g jort tidligere på
ettermiddagen før strøm-
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Mindre søvn,
mer fett

Brenner opp
Pandemrix-lager

Før nyttår skal 6,5 millioner tiloverblevne
doser av Pandemrix i Sverige, brennes opp.
Svenskene brukte en tredjedel av vaksinene,
sendte tilbake en fjerdedel til produsenten,
og resten har ligget på beredskapslageret til
Socialstyrelsen, forteller nettavisen Dagens
Apotek. Vaksinene som skal brennes, kostet
over 200 millioner kroner i innkjøp.

Barn dopes i søvn
En av grunnene til at den som sover for lite, legger på seg, kan
være at han ubevisst tar til seg mer sukker og fett.
– Jo mer søvnunderskudd man har, jo mer tilbøyelig er man til å
velge andre matvarer og man spiser mat som inneholder mer
sukker og mer fett enn man ellers ville gjort, sier postdoktor
Håvard Kallestad ved institutt for nevromedisin ved
NTNU.Dessuten senker lite søvn motivasjonen til å bedrive fysisk
aktivitet, påvirker stoffskiftet og gir lavere forbrenning, skriver
Klikk.no.

men kommer tilbake, er det man plutselig innser: Hvem hørte noen gang om en
håndverker som kom tidsnok? Eller om
en jobb som var ferdig da den skulle?
Det er ikke ofte jeg tenker på porno midt
på natten. Men akkurat da husket jeg på
det gamle visdomsordet om hvor viktig
det er å beskytte uskyldige barn mot
denslags: «Tidlig eksponering for porno
har vist seg å gi unge mennesker et helt
urealistisk inntrykk av hvor raskt det er
mulig å få tak i en håndverker.»
Heldigvis var ikke Molde så langt unna
pornoen på dette området, og strømmen var tilbake bare en halvtime forsinket. Enda en vellykket natt på tur.

Bruken av sovemidler blant
barn mellom 10 og 14 år i
Finnmark er tredoblet
siden 2004. – Skepsisen til
bruk av sovemidler er
mindre, sier avdelingsoverlege Pal Ivan ved
Hammerfest sykehus til
Finnmark Dagblad. Han forklarer søvnmangelen blant
anne med tidsklemma og den digitale hverdagen. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Det kan det fort bli på togene, også, heretter. Nå har til og med de billigste plassene
på enkelte tog fått egne kontakter til
passasjerene. Blir det bedre nå, så kan
kanskje selv den som trenger CPAP for å
sove sittende, reise på lange togturer.
Det eneste som da mangler, er jo seter
som er brede nok til at man slipper å
bevege seg i takt med sidemannen, som
på et slikt tidspunkt g jerne er opptatt
med å skyte monstre på telefonen sin
eller noe annet som krever spastiske
bevegelser.
I den grad det er noen rød tråd mellom
hotellet i Molde og stasjonen i
Holmestrand, så må det være at vi er veldig glade for at vi har elektrikere som

g jør jobben sin for at vi skal få sove.
Selv om vi ikke kjøper den gamle vitsen
om at elektrikerne har verdens eldste
yrke. Vi går heller for den varianten der
elektrikeren ganske riktig påberoper seg
at da det ble sagt «Bli lys!», så hadde kollegene hans allerede dratt ledningene.
Det protesterte nemlig arkitekten på:
Først måtte kosmos skapes av kaos, og
det krevde en omfattende arkitekttegning, nemlig.
– Ja, sa politikeren, – men hvem tror du
skapte kaos?
Sov godt!

Reisefanten: Georg Mathisen
SOMNUS NR 4 - 2013
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FAGARTIKKEL

Søvnapné kan skade hjertet
En av 12 voksne nordmenn har
obstruktiv søvnapné, og flesteparten vet det ikke selv.
Nå viser en ny norsk studie at
søvnsykdommen kan skade
hjertet.

Søvnapné er en sykdom der pustestopp i minst ti sekunder gjentatte
ganger i løpet av natta fører til redusert søvnkvalitet og oppvåkninger.
Den rammer flere hundre tusen nordmenn, og den vanligste varianten av
sykdommen – obstruktiv søvnapné –
skyldes at de øvre luftveiene blokkeres. Søvnsykdommen er forbundet
med hjerte- og karsykdom, men tidligere studier har ikke kunne påvise
noen uavhengig sammenheng
mellom søvnapné og nivåene av
hjerteskademarkøren troponin.
Mange pasienter med søvnapné har
fedme, høyt blodtrykk og metabolske
sykdommer, og det har derfor vært
antatt at sammenhengen kan forklares fra disse faktorene. Med nye og
mer sensitive målemetoder for troponin, har forskere ved Universitetet i
Oslo og Akershus Universitetssykehus
på nytt sett etter en slik sammenheng.

I 2012 gjennomførte forskerne en
studie på obstruktiv søvnapné og
høysensitivt troponin T. Her fant de
en sammenheng
mellom nivåene
og alvorlighetsPublisert i SLEEP, juni
graden av søv2014 Førsteforfattere:
napné, men
Gunnar Einvik, postdoksammenhengen
tor og Helge Røsjø
var heller ikke i
førsteamanuensis.
denne studien
Klinikk for indremedisin
signifikant da
og laboratoriefag,
forskerne justerInstitutt for klinisk
te for andre
medisin, Det medisinske
kjente risikofakfakultet, Universitetet i
torer for hjerteOslo. Forskningsgruppe:
og karsykdom.
Hjerte-thorax forskOgså en annen
ningsgruppe (CRG)
troponin-variK.G. Jebsen Senter for
ant – troponin
hjerteforskning Akershus
I – er imidlertid
Universitetssykehus
forbundet med
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hypertrofi, og tok blodprøver for å
finne nivåene av høysensitivt troponin
I, kreatinin, glukose og fettstoffer.

Gjentatte
episoder med
pustestopp (apné) eller pustereduksjon (hypopne) kan skade
hjertet, viser studier.

hjerteskade, og da forskerne fikk tilgang til utstyr som kunne måle troponin I enda mer sensitivt enn troponin
T-nivåene, gjorde de nye analyser fra
det samme pasientutvalget som i 2012.

Flertallet som har obstruktiv søvnapné er ikke klar over det selv, men
snorking, overtrøtthet og nattlig pustestopp er blant de vanligste symptomene. Gjennom Akershus Søvnapné
Prosjekt identifiserte forskerne høyrisikopasienter ut fra et spørreskjema
de sendte til 30.000 innbyggere i
Akershus. 1.350 av de 16.302 som
svarte ble tilfeldig valgt ut og invitert
til kliniske studier, med en overvekt
av personer som oppgav klare symptomer på søvnapné.

535 takket ja til å delta, og tilbrakte
ei natt på søvnlaboratoriet på
Akershus Universitetssykehus, slik at
forskerne kunne undersøke graden av
eventuell obstruktiv søvnapné.
378 av deltakerne var regnet som
høyrisikopasienter.
Forskerne registrerte tidligere
koronarsykdom, diabetes, høyt blodtrykk og røykevaner hos deltakerne.
Alvorligheten av søvnapné ble registrert både ut fra AHI-indeksen
(ingen, mild/moderat, alvorlig) og
oksygenmetninga i perifere små
blodårer. Forskerne gjennomførte i
tillegg EKG-analyser for å se etter

Det viste seg ikke uventet at deltakerne med søvnapné var eldre, hadde
høyere systolisk blodtrykk, høyere
BMI, dårligere kolesterolprofil og
hyppigere hjerte- og karsykdom og
diabetes enn de friske deltakerne.
318 av deltakerne hadde troponin
I-nivåer som kunne oppdages med
det nye, følsomme måleutstyret.
Dette var vesentlig flere enn de 119
som hadde målbare nivåer av troponin T i den foregående studien.

Det viste seg at friske deltakere
hadde troponin I-nivåer som ikke
kunne oppdages selv med de høysensitive analysene, mens nivåene
steg i takt med alvorlighetsgraden
av obstruktiv søvnapné.
Sammenhengen mellom troponin
I-nivåene og søvnapné var statistisk signifikant, også etter at
forskerne hadde justert for andre
variabler som var assosiert med
obstruktiv søvnapné. Det samme
gjaldt for den omvendte sammenhengen mellom troponin I-verdiene
og mengden søvn som foregikk
med lav oksygenmetning i blodet.

Studien er den første som har sett en
uavhengig sammenheng mellom
høye nivåer av troponin og alvorlighetsgraden av søvnapné blant personer fra den generelle befolkninga.
Studien er større enn tidligere studier
på området, og en stor styrke er at
utstyret som ble brukt klarer å måle
også relativt lave nivåer av troponin I.
Resultatene støtter teorien om at
gjentatte episoder med pustestopp
(apné) eller pustereduksjon
(hypopne) kan skade hjertet uavhengig av andre risikofaktorer for
hjerte- og karsykdom.
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PROSJEKT FØRDE SOGNDAL
ormalt tilbys søvnapnépasienter behandling med
CPAP. Det er gullstandarden. Hvis pasienten av en
eller annen grunn ikke mestrer bruk av CPAP, må
andre behandlingsmetoder vurderes. Kirurgi? Apnéskinne?

N

apnéskinne?

Prosjekt Førde
Sogndal er et
samarbeid
mellom John
Arthur Kvamme,
ØreNeseHals-lege
i Førde og tannlege Per Opsahl,
Sogndal.

Hvem kan bruke

Marit Aschehoug
tekst og foto

Når Spesialisthelsetjenesten vurderer
det slik at pasienten trenger en slik
skinne, så dekkes utgiftene til skinne
og tilpasning av spesialisthelsetjenesten. Jfr rundskriv fra Helsedirektoratet i 2012. Derfor er apnéskinnen
nå et reelt alternativ for dem som
ikke mestrer CPAP.
For å kunne vurdere bruk av skinne,
må det finnes en henvisning fra lege
der det redegjøres for hvorfor pasienten ikke kan bruke CPAP, hva slags
andre lidelser man har og man må ha
diagnose og data fra polygrafi fra
sykehus.
■ Prosjektet har hatt 41 pasienter, 28 menn og 13 kvinner med
snittalder 54 år.
■ Alle bruker skinnen og ønsker
å fortsette med den. 85,4 % bruker skinnen mer enn 5 timer hver
natt.
■ 97,4 % melder om bedret livskvalitet. Kontrolldata viser at
pasientene i gjennomsnitt hadde
21,6 pustestopp før de fikk
skinne, mens de på kontrollen
med bruk av skinne, var nede i
7,36 pustestopp.

Prosjekt Førde/Sogndal konkluderte med at apnéskinnene Narval CC fra
ResMed var førstevalget

Forhåndsvurdering

Det må også foretas en forhåndsvurdering av pasienten før henvisning
for tannstatus. Har pasienten nok tenner til å kunne bruke denne skinnen?
Er pasienten ferdig behandlet hos
tannlege? Underkjeven må kunne
trekkes frem mer enn 6 med mer og
pasienten må kunne gape høyere enn
25 med mer. Kjeveleddsproblematikk
må vurderes.
Forutsetningene for å kunne bruke en
apnéskinne er altså at all nødvendig
tannbehandling er gjennomført på

forhånd. Det dekkes ikke av spesialisthelsetjenesten.
Ved første besøk gjennomføres en
undersøkelse og røntgen av tenner,
kjeve og tyggemuskulatur. Det tas
avtrykk av begge kjever og det tas
bittregistrering i fremskutt leie. Det
tas en akustisk måling for å bestemme hvor mye luftpassasje det er i
luftveiene. Valg av skinne gjennomgås. Avtrykk og bittregistrering sendes til et laboratorium for produksjon
av skinnen.
En irsk undersøkelse fra 2005 konSOMNUS NR 4 - 2013
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Dekning av utgifter
til apnéskinne
Snorkeskinne eller bittskinne
er å regne som et behandlingshjelpemiddel når det
brukes til behandling av
søvnapnésyndrom.
Ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført fra
folketrygden til de regionale
helseforetakene fra 1.1.2003.
Enkelte behandlingshjelpemidler har fortsatt vært forvaltet gjennom Nav, men
regjeringen har nå besluttet at
alle behandlingshjelpemidler
skal samles i spesialisthelse-

tjenesten fra 1.1.2013.
Spesialisthelsetjenesten må
selv vurdere hvilke pasienter
som har behov for slik
behandling og hvem som kan
rekvirere behandlingshjelpemidlene.
Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at en pasient har
behov for bittskinne i forbindelse med behandling av søvnapné, skal også alle utgifter
knyttet til behandlingshjelpemiddelet dekkes av spesialist-helsetjenesten.

Skinner i system
ØNH-lege John Arthur Kvamme og tannlege Per
Opsahl la frem data om apnéskinner på ResMedseminaret i Sandefjord.
kluderer med at den akustiske målingen av luftpassasjen (Pharyngometri) kan være et diagnostisk hjelpemiddel for screening av pasienten
med risiko for søvnapné.

Narval er førstevalget

Prosjekt Førde/Sogndal konkluderte med at
apnéskinnene Narval CC fra ResMed var førstevalget med Somnodent ved retensjonsproblemer.
Etterkontrollen fant sted 3-4 uker etter utlevering av skinnen med mulig justering av skinnen.
Man gjennomfører også en ambulant polygrafi
med ApnéLink for å sjekke om skinnebehandlingen senker antall pustestopp.

Blå-blå døgnrytme

Briller som blokkerer blått lys,
stabiliserer døgnrytmen. Det har
forskere i Bergen funnet ut. De
har fulgt en pasient med bipolar
lidelse, og rapporterer at når brillene brukes i den maniske perioden, stabiliserer de søvn-våkenhetrytmen og reduserer de maniske
symptomene, melder Helse
Bergen.

28

SOMNUS NR 4 - 2013

Pasientene som hører til
Akershus universitetssykehus,
Ahus, kan se frem til en løsning der bruken av apnéskinner settes mer i system.
Nå har leveransen vært ute på
anbud.
– Vi gleder oss veldig til å få
dette på plass, sier somnolog
Harald Hrubos-Strøm.
Han mener at løsningen som
har vært, har vært litt mer tilfeldig.
– Nå får vi muligheten til å
evaluere effekten av behandlingen, så godt som vi ønsker
det, sier han.
Hrubos-Strøm understreker at
det fremdeles er CPAP som er
førstevalget for å behandle

Dårligere psykisk helse med
forsinket søvnfasesyndrom

Somnolog Harald HrubosStrøm får bruke apnéskinner
satt i system på Ahus.
søvnapné-pasienter med mer
enn 15 pustestopp.

Ungdommer med forsinket søvnfasesyndrom sliter også oftere med den psykiske helsen. Det er forskere fra Bergen og California som har samarbeidet om å
bruke data om nesten 10 000 unge mellom 16 og 19 år i Hordaland, til å se på
sammenhengen.De som lider av forsinket søvnfasesyndrom, har oftere depresjon, angst og ADHD-symptomer, og har også vanskeligere for å hente seg inn.
Det viser seg også at ungdom med forsinket søvnfasesyndrom er dårligere til å
organisere seg, og at de kommer fra familier med dårligere samhold, lavere
utdannelse og dårligere økonomi enn g jennomsnittet.
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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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i skulle lansert Z1 i oktober, men det amerikanske
markedet har tatt helt av, så vi prioriteres nok litt
lavere. Der borte har de solgt 10000 apparater på kort
tid. Men den kommer til Norge – medio desember.

mini-CPAP
Populær

kommer i
desember

Marit Aschehoug
tekst og foto

Daglig leder i Meditek,
Erik Asteberg, viser
stolt frem den nye lille
CPAP-en Z1.

Det forteller daglig leder Erik
Asteberg i Meditek som forhandler
den nye lille CPAP-en.
Søvnapnépasienter lærer seg å leve
med sin CPAP til daglig, men for den
som reiser mye og kanskje vil feriere
i telt eller i liten båt, så er det utfordrende å finne små og gode reiseløsninger. Mange har ønsket seg en bitteliten CPAP og et bittelite batteri.
Den lille Z1 er langt på vei svaret på
dette (Se vår test på neste side).

App for avlesning

Det er laget en app for
nettbrett og smarttelefoner slik at man ved å
laste ned appen kan
synkronisere CPAP
mot app og lese av
maskinens registreringer. Programvare og app
blir gratis.

Fuktefilter – ikke vann

– Vi vet at fukteløsningen ikke er optimal, men det er mange apnépasienter
som kan greie seg uten et stort fuktekammer med vann for noen netter.
Erik Asteberg forklarer at fuktefilteret sitter inni en liten holder mellom
slangen og masken. Filteret har saltkrystaller som trekker til seg fuktigheten i rommet og avgir den fuktigheten når man puster inn. Det er et
24-timers filter, slik at det normalt vil
holde til 3 netter. Ekstra filter får
man kjøpt i Mediteks` nettbutikk.
– Dette er et kompromiss for å slippe
å dra med seg et fuktekammer som
kanskje må romme en halvliter vann.
Men vi skal undersøke med produsenten om man har planer om en ekstern fuktekammerløsning etter hvert,
sier Asteberg.
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Fast trykk og
Autoset

Z1 CPAP: Veier 284 gram. Støynivå er 26
decibel. Lagrer og leser ut behandlingsdata til programvare, som kan lastes ned gratis.
Strømadapteren går til strøm fra 100-240 VAC,
50-60 Hz, typisk strømforbruk 20 W Maks strømforbruk 35W. Trykkområde: 4-20 cmH2O
Dimensjon: L: 16,46, D: 8,38, H: 5,15 (cm)
Kabinettet er laget av flammehemmende konstruert termoplast.

Den maskinen som
Somnus har testet, var
en vanlig CPAP med
fast trykk, men CPAP
med autoset er nå kommet. – Vi har ventet på
en norsk brukermanual og programvare
for autoset, forteller
Asteberg.
– Programvaren er
svensk og vi er veldig fornøyd med den.
Vi venter også på en
12 volts lader, slik at
man kan lade batteriet fra solceller eller
andre løsninger.
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Et alternativ,
men ikke for alle

En bltteliten CPAP – det er noe de fleste av oss har
drømt om. Men er den bra nok? Ikke for alle.
Georg Mathisen
tekst og foto

Endelig kommer det en CPAP som er så liten at vi som er
avhengige av slikt, ikke trenger å skrike oss til et ekstra
kolli håndbagasje når vi er ute og reiser. Z1 er så liten at
den får plass i enhver ryggsekk eller liten trillekoffert,
også om du har med batteriet som hører til. Derfor skulle
vi så g jerne rost den opp i skyene. For den har sine gode
sider – men før du baserer deg på å bruke den, så må du
finne ut om den faktisk holder mål akkurat for deg.

Tester på reisefot
Det blå fuktefilteret. Fukting skjer
gjennom et filter som sitter mellom
masken og slangen og som henter fuktighet fra rommet og avgir fuktigheten
når man puster inn.

Prisen

Jeg som har testet den, er en ganske så standard CPAPbruker. 60 pustestopp i timen da jeg fikk søvnapné-diagnosen; nå ligger jeg g jerne mellom tre og åtte.
Det som ikke er standard, er at jeg alltid er på reisefot, og
sover flere netter borte enn hjemme. Dessuten er jeg
avhengig av luftfukter. Bruker jeg ikke det, reagerer slimhinnene med det som for meg oppleves som en helt vanlig forkjølelse som begynner med vekselvis rennende
snørr og tett nese.

– Vi har ikke satt den endelige prisen på
Z1 ennå, men vi antar at maskinen pluss
batteripakken og to pakker filter vil
komme på ca 10.000 kroner inklusive
moms. Vi har allerede lister med kunder
som venter på maskinen når den kommer. Vi kan også tilby masker, men alle
typer masker og standard slanger passer
til denne maskinen.

Betale selv

– Vi har ingen avtale om leveranse av
vår CPAP til helseforetakene. Selvsagt
skulle vi ønske at pasientene kunne få
en slik minimaskin om de er avhengige
av å reise mye. Men enn så lenge, må
nok hver enkelt vurdere om man vil
spandere en slik miniCPAP på seg selv,
sier Asteberg.

Testerens selfie etter oppkobling. Den blå plastdingsen mellom
masken og slangen er holderen og filteret som er ment å erstatte
oppvarmet slange og luftfukter.
SOMNUS NR 4 - 2013
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Så god plass
har du på
nattbordet.
Mobilen ved
siden av for
å vise størrelsen. Tar
du av batteriet og bruker den på
strømnettet,
står du igjen
med mindre
enn halve
størrelsen
av dette.

>>>

Det første møtet
mitt med Z1 besto i å programmere den riktig. Hvis du skal ha
en permanent, kan du regne
med å få hjelp til slikt – men jobben er helt overkommelig. Hvis
du klarer å få et nytt fjernsyn til
å virke, klarer du å sette opp Z1
selv.

Genialt batteri

#

Du kan velge å kjøre den direkte på strømnettet, eller du kan

lade opp batteriet som følger
med, og la den drives av det.
Hvis du er på reisefot, er batteridriften en genistrek.
Batteriet er så lite at du får det
med deg. Og skal du overnatte
borte, er det jo alltid en fare for
at du ikke får en kontakt tett
nok ved sengen til at du kan
bruke en vanlig CPAP.
Den store revolusjonen med
dette batteriet er likevel at nå
er naturen ig jen åpen for oss
som bruker CPAP. Vil du overnatte i telt eller under åpen
himmel, så kan du g jøre det
uten å bære deg skakk på kilosvis med batteri.

Ikke automatisk
Jeg testet Z1 tre forskjellige netter på tre forskjellige hotellrom. Bekymringen min var at
jeg skulle rive ned den lille
maskinen fra nattbordet en

Innmeldingsskjema

eller annen gang jeg snudde
meg i søvne. Den bekymringen
var grunnløs. Gummiknottene
på undersiden holder den ganske så rolig. Hvis du klarer å
unngå å velte den vanlige CPAPen din, så klarer du det nok
med denne, også.
Den store overgangen for meg
lå i lufttrykket. De siste årene
har jeg hatt en maskin som
regulerer trykket automatisk.
Det g jør ikke den utgaven av Z1
som jeg testet. Den lar deg stille
inn trykket, og hvor lenge det
skal gå fra du skrur den på til
den går over til fullt trykk. Så
opererer den med det trykket
til du stiller inn et annet, og du
må skru den på selv når du vil
at den skal starte.
Denne måten å bruke den på,
krever tilvenning. De av oss
som har hatt CPAP i noen år,
har hatt lignende løsninger tid-

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

Adresse:
Postnr.

Fylke:

Epostadresse:

Fødselsdato:*

Klipp ut og send til:

Poststed:

Mobiltelefon:
Diagnose (frivillig):

* For begge medlemmer ved familiemedlemskap

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

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.
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ligere. Men er du vant til de siste modellene, så er
dette noe du må venne deg til på nytt.
En annen detalj som ser genial ut på Z1, er filteret som skal kunne brukes i stedet for luftfukteren. En plastdings med et filter inni, festes
mellom slange og maske, og skal virke slik at luften som du puster inn, får riktig fuktighet og
temperatur. Ulempen er at filteret må skiftes
svært ofte, men det ser likevel ut som en bedre
løsning enn å drasse på en fukter som må fylles
med vann. Det var her jeg møtte det store problemet, det som g jør at jeg ikke kommer til å
skaffe meg en Z1 foreløpig.
Den første natten jeg prøvde å teste Z1, så ble jeg
usikker på programmeringen slik at jeg til slutt
la meg til å sove med den vanlige CPAP-en min.
Den andre natten våknet jeg etter noen timer,
sørpe forkjølet – akkurat slik som jeg pleier å
reagere når jeg har sovet uten luftfukter.
Ettersom det da egentlig hadde gått litt for
mange dager siden jeg tok ut filteret av emballasjen, så ventet jeg til jeg var kvitt den rennende
nesen, prøvde en natt til, og pakket opp filteret
to minutter før jeg la meg til å sove. Det hjalp
ikke. Jeg våknet etter to timer, på vei mot den
samme reaksjonen på slimhinnene som forrige
gang jeg prøvde.

Ikke for meg, kanskje for deg?
Konklusjonen etter mine to tester, er ganske
enkel: Hvis du venner deg til manuell regulering
og ikke trenger fukter, kan kanskje Z1 være en
god erstatter for den vanlige CPAP-en din når du
er på reisefot. For meg kan den ikke være det
uten en tradisjonell luftfukter.
Men hvis du velger Z1, så må du passe på disse
tre tingene:
◆ Får du den hjelpen du måtte trenge til å
programmere den riktig?
◆ Går det greit for deg å bruke en CPAP som ikke
regulerer lufttrykket automatisk?
◆ Klarer du deg med filteret uten å måtte ha en
fullskala luftfukter?
Kan du svare ja på alle spørsmålene, så bør du
prøve den. Hvis ikke, er det fare for at du må drasse
rundt på den digre CPAP-en din en stund til.

Når
AHItallet
blir feil

Zzzzzzzzz
no
Hver morgen når jeg
rkefrøken
våkner, trykker jeg på stopp-

knappen, setter på meg lesebrillene og lener meg over displayet på min kjære CPAP.
På gode netter, er tallet på pustestopp pr time mellom 3
og 4. På vonde netter kan det være oppe i 9 eller 10. Da vet
jeg hvorfor det er et slit å komme ut av sengen og ta fatt
på dagen. Samtidig minner jeg meg selv på hvor ille det
var da jeg hadde 60 pustestopp i timen, før jeg fikk CPAP.
Da blir dagen lettere å bære.
På Tynset Sykehus hjelper de meg å lese av dataene en
gang i året og spør hvordan jeg har det. Snittet på antall
pustestopp er kjempefint. Så hvorfor står min CPAP og
dundrer mot maxtrykket på 20 hver morgen? Jeg har nå
brukt tre forskjellige maskiner, og maxtrykket er der
fortsatt. Ingen maske greier å holde på så mye luft. Det
blafrer i plasten.
Jeg delte hotellrom med yngste datter forleden og
lovet henne at min nye CPAP var praktisk talt lydløs. Det
syntes hun var fint. Neste morgen kunne hun fortelle at
hun hadde hørt et svakt sus, men ved firetiden hadde
hun bråvåknet av at hun trodde noen støvsuget sengen
hennes. Sånn bråkte det. Det var CPAP og maske som
holdt konsert.
Søvnutredning med overnatting i vond sykehusseng,
ga ingen svar. Lungelegen som skulle tolke dataene,
brukte to linjer for å fortelle at jeg ikke hadde sentralapneer. Men en kompetent sykepleier gikk inn på hver
enkelt natt i søvndataene, time for time. Der lå svaret.
Jeg sover ganske godt frem til sånn omtrent klokken
fire. Da våkner jeg, men vet ikke av hva. Dataene kan fortelle hvorfor. Omtrent på den tiden hver natt får jeg en
rekke laaaange pustestopp tett etter hverandre, så roer
det seg ig jen.
Hva betyr det? Hvem skal man spørre om slike detaljer
og få et fornuftig svar? Hva kan g jøres? Er det farlig?
Fastlegen min kan mye, men dette går over hans forstand. Det samme g jelder ørenesehals-legen jeg går til
kontroll hos. Jeg underviser ham i søvnsykdommer når
jeg er der. Knut Bronder på NK på Ullevål sa noe fint på
likepersonsseminaret vårt: Når diagnosen er sjelden, er
fagfolkene enda sjeldnere. Men søvnapné er ingen
sjelden sykdom. Det kan vel nesten regnes som en folkesykdom. Hvem er flinkest i landet her på søvnapné?

Marit Aschehoug
SOMNUS NR 4 - 2013
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Medlemskap

Siden august er det kommet 30 nye
medlemmer, én har meldt seg ut.
Noen betaler ikke selv om de har
meldt seg inn. De blir purret opp.
Pr 15/11 har foreningen 655 medlemmer.

Medlemslistene –
utsendelse av Somnus nr. 3

fra styret:

Det har skjedd en feil i medlemslistene som ble sendt til trykkeriet
til Somnus nr 3. Det gjelder bare
medlemmene, ikke de to andre listene over ikkemedlemmer og de
som får en pakke med blader.
Kasserer sender ut de bladene som
kommer i retur i en konvolutt med
et hyggelig brev. sekretær tar over
listeføringen av medlemmer i
Excel.
Serverversjonen av
medlemsdatabasen
Members kommer i
februar. Vi kan overføre Excellistene til
Members i mellomtiden for å gjøre arbeidet lettere.

Kontingenten
2015:

Kontingenten sendes
ut i begynnelsen av
januar med forfall
slutten av januar. Vi
skriver meldinger og
navnet på selve giroen, så vi slipper et
ekstra brev.

Pasientrettigheter

Som pasient har man mange rettigheter. Disse pasientrettighetene er i
hovedsak regulert av pasient- og brukerrettighetsloven. Loven gir regler
om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter
fokus på pasienten og pasientens
behov. Loven må imidlertid sees i
sammenheng med andre lover som
berører helsetjenesten, som for
eksempel:
■ helsepersonelloven
■ spesialisthelsetjenesteloven
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Lokalene i Solheimveien

Ny leiekontrakt er gjennomgått.
Husleien økes fra 26.400 til
29.040,- kr i året. Den nye leiekontrakten gir noe ekstra, vi får gratis
bruk av møterom fire ganger i året,
pluss 1 kubikk rekvisitalager. Vi
får også mulighet til å få ett års
leiekontrakt. Det er mulig vi må
bytte kontor. Vårt kontor har lettvegg som kan slås ut til et større
kontor som muligens får ny leietager. FFO ordner flyttingen rent
praktisk. Bemanning av kontoret
vil etter nyttår gå på rundgang i
styret. Det viktigste er å ta inn posten. Alt annet kan gjøres hjemmefra hos styremedlemmene. Vi ber
leverandører om efaktura til
Sovnforeningens epost. Det bestilles to hele sett til med nøkler, slik
at flere kan stikke innom og hente
posten. Fordelen med å ha kontoret
er en fast adresse for posten.
Ingenting bør knyttes direkte til
styrets private adresser, telefoner
eller epost.

Aksjonsuke 2015 –
i Trondheim

Neste år faller de to internasjonale
søvndagene dagene i uke 11: på
13. mars for Søvndagen (WASM –
World Association of Sleep
Medicine) og 15. eller 16. mars for
Narkolepsidagen. Hjerneuka skal
etter det vi erfarer også arrangeres
i uke 11 neste år. Styret ønsker å
legge aksjonsuka til Trondheim i
■ kommunehelsetjenesteloven
■ lov om psykisk helsevern
Pasientrettighetsloven gjelder for all
helsetjeneste i Norge, både den
offentlige og den private helsetjenesten. Den offentlige helsetjenesten
kan deles inn i tre tjenesteområder:
kommunehelsetjenesten (også kalt
primærhelsetjenesten), spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.
Pasientrettighetsloven gir blant annet
regler om:
■ Retten til å bli pasient – retten til
å få vurdert sin helsetilstand og til å

stedet for Oslo i 2015. Følgende
datoer er blinket ut: 18., 19. og
20. mars 2015. Vi kan samle folk
der til møte og stands sammen
med fylkeslaget. Oslo kan ha noe i
Oslo, Akershus har sitt eget opplegg. Andre fylkeslag/kontaktpersoner kan ha stand på folkerike
steder. Felles utstyr og banner.
Tema for aksjonen i Trondheim
blir søvnapné.

Ny logo for foreningen

Styret har vedtatt ny logo for foreningen. Det har vært ønske fra
flere om en mer tydelig logo med
vekt på SØVN i stedet for bokstavene FfS som ikke er lette å forstå
for utenforstående. Den vil synliggjøre hva vi er og hva vi arbeider
med. Den nye logoen er litt mer
ungdomForeningen for
melig.
Fargene er
standard
sykdommer
farger og
den lagres nå slik at den er tilgjengelig for alle. Den er lett å
trykke. Det trykkes opp merkelapper til konvolutter og annet
bruk.

SØVN-

Årsmøte 2015

Årsmøtet i 2015 legges til fredag
17. april med mulig fylkesledersamling lørdag 18. april. Møtene
holdes på Soria Moria.

få nødvendig helsehjelp innen en
individuelt fastsatt frist
■ Retten til å medvirke ved
gjennomføring av helsehjelpen og til
å få informasjon
■ Retten til taushet om personlige
opplysninger
■ Retten til innsyn i egen journal
■ Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at
pasienten oppnår sine rettigheter
■ Samtykke til helsehjelp
Pasientrettighetsloven finner du på
www.lovdata.no
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Likepersonene våre:
Søvnapné

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

Kviebakk, Gunnar
Tlf. 45451200
kviebakk@gmail.com

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

Narkolepsi:

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

Fylkeslagene
Akershus
Leder: Inger Simensen, Kyrre Grepps
vei 24, 1472 Fjellhamar,
arnesime@online.no
Sekretær: Torill Tangen, Eikstubben 3,
1900 Fetsund, malvin-t@online.no
Kasserer: Marit Johansen, Kyrre
Grepps vei 22, 1472 Fjellhamar,
marit.lillian.johansen@gmail.com
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

Sosialkontakt
Bergensområdet:

Økland, Tove
Tlf. 92633151
tovepc@yahoo.no

Nærpersoner/
pårørende:

Søderlund, Merethe
Tlf. 48099921
merets@broadpark.no

Likepersonutvalget:

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

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

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

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

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

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

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

Møre og Romsdal:
Kontaktperson: Bjørn Ruland,
Angvik, 6636 Angvik
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

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

