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Atten likemenn og damer kan nå mye mer om sine diagnoser enn før,
etter Søvnforeningens likepersonsseminar i september. På dag to delte
gruppen seg: Narkolepsi og hypersomnier hadde eget fagseminar,
mens søvnapnégruppen fikk høre de siste medisinske nyheter og
deretter fikk se og ta på siste nytt i utstyr.
Pasientforeningenes likepersonsarbeid er høyt prioritert, så høyt at
BufDir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har laget et eget
poengsystem for den nye tilskuddsordningen etter hvor aktiv
pasientforeningens likepersoner er.

‘’

Driftstilskudd består av basistilskudd, samt et variabelt tilskudd basert
på et poengsystem. Departementet fastsetter størrelsen på basistilskuddet for hvert tilskuddsår. Beregningsgrunnlaget for den økonomiske offentlige støtten vi får, er antall medlemmer, antall fylker med
medlemmer, antall lokallag, antall likepersoner og likepersonsarbeidet
som ligger til grunn for både støtteberettigelse og beregning av
tilskudd.
Det variable tilskuddet består av et kronebeløp som regnes ut etter
organisasjonens poeng i likepersonsarbeidet. Det betyr at vi må
dokumentere hva vi driver med. Det gis poeng for antall timer på kurs,
antall besøk, antall telefoner vi tar, timer med veiledning på Facebook
og nettsider og blad.
Vi må rett og slett fylle
Jo flere vi er,
ut et skjema for det
arbeidet vi g jør som
jo mer hjelp
likepersoner. Vi skal
ikke oppfatte dette som
kan vi gi.
byråkratisering, men
som helsemyndighetenes forsikring for at vi forvalter pengene vi får på en riktig måte.
Nå sender vi ut en bunke skjema til alle våre likepersoner. Så samler vi
dem sammen ig jen, ferdig utfylt, på neste likepersonsseminar. Kanskje
flyttes vi opp en klasse hvis vi får ekstra mange poeng?
Derfor ønsker vi oss enda flere likepersoner i foreningen. Vi trenger folk
som har levd med sin diagnose en stund (eller er pårørende til noen
med en diagnose) og som evner å kunne hjelpe andre. Jo flere vi er, jo
mer hjelp kan vi gi. Det viktigste er ikke poengene, men at vi som likepersoner g jør en viktig jobb for medmennesker med behov for hjelp. Vi avlaster
helsetjenesten og g jør samtidig hverdagen bedre for våre medlemmer.
Det er faktisk derfor vi er en
pasientforening.

Inger-Johanne Henriksen Serrano
Styreleder
SOMNUS NR 3 - 2014
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oreldrene til barn
med narkolepsi
håp om å skaffe
penger til forskning på
en behandling som kan
fjerne sykdommen.

narkole
Foreldre har t
Georg Mathisen
tekst og foto

Når helseministeren ikke gjør noe, tar
foreldrene saken i egne hender. De
skrev brev, var i møte med helseministeren – og fikk den behandlingen
som Bent Høie konsekvent har gitt
søvnsyke siden han ble statsråd: Noen
uforpliktende uttalelser, beskjed om at
andre har ansvaret, og ingen konkret
handling.

Diffust svar

– Vi luktet lang tid og mye byråkrati,
sier Lasse Ødegaard. Sammen med
Jon Sundby skrev han brev til helseministeren på vegne av 50 foreldre til
barn som fikk narkolepsi etter
Pandemrix-vaksinen.
I brevet ba de først og fremst om et
initiativ for å få til forskning på nye
og bedre medisiner. I tillegg tok de
opp spørsmål om erstatning, spesialistkompetanse og likebehandling.
– Svaret vi fikk, var veldig diffust.
Innholdet er i praksis at “vi sier ikke
nei til noe, men det er ikke vi som
foreslår tiltakene; vi må basere oss på
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Lasse Ødegaard er optimist på vegne av barn med narkolepsi, og håper
forskning kan finne en god medisin.
SOMNUS NR 3 - 2014
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Trakk narkolepsi-artikkel

En forskningartikkel om narkolepsi er trukket tilbake fordi det ikke har vært mulig å bekrefte funnene
som det står om i artikkelen.
Det er tidsskriftet Science Translational Medicine
som har publisert en artikkel som viste en mulig
sammenheng mellom Pandemrix-vaksinen og narkolepsi, forteller Oslo universitetssykehus.

Forskningen var første gang noen hadde klart å
bekrefte hypotesen om at narkolepsi kan være en
autoimmun sykdom – det vil si at kroppens forsvarssystem reagerer med å angripe kroppens egne hjerneceller. Men hvis en artikkel skal ha vitenskapelig
betydning, må funnene kunne bekreftes ved andre,
uavhengige laboratorier. Det har ikke vært mulig i
dette tilfellet.

lepsi-medisin
hva de ulike fagmiljøene melder inn
til oss”, oppsummerer Ødegaard.
Da Dagsrevyen tok opp det ulne
svaret, gikk statssekretær Astrid
Nøklebye Heiberg mye klarere ut,
mener han:
– Det var overraskende for oss at
departementet var såpass tydelige og
krevde at nå må Helse Sør-Øst få ut
fingeren og komme med konkrete tiltak, så å si.

Plan B

Foreldrene arbeider videre for å få
noe til å skje, og maser både på
departementet og helseforetakene.
Men de stoler ikke på at det vil
hjelpe.
– Derfor arbeider vi parallelt med en
plan B, forteller Lasse Ødegaard. Og
det er her han nå begynner å bli optimist.
Tyske forskere har nemlig kommet et
stykke på veien i å finne en behandling:
– Sykdommen ligger i hjernen.
Narkolepsi skyldes mangel på hypokretin, som regulerer søvn og våkenhet. Tanken er at hvis man kan få tilført det stoffet til hjernen, vil det
hjelpe, forklarer han.
Hypokretin kan ikke tas som tabletter
eller i sprøyte; det må tilføres til
hjernen. Nerver i nesen har direkte
forbindelse med hjernen. Forskerne

ved Christian-Albrechts-universitetet
i Kiel har gjort forsøk med nesespray.
– Det er de som er kommet lengst i
denne forskningen. Men utfordringen
de støtte på, var at de måtte bruke
veldig mye spray for å få noen
effekt, sier Ødegaard.
Det ville si at pasienten må spraye
nesen ofte, og at det meste av sprayen blir liggende på feil sted i nesen
eller forsvinner ned i svelget, mens
bare en liten del når hjernen, der den
skal virke.
Samtidig gjør tyske forskningsetiske
regler det komplisert og dyrt å fortsette forsøkene på mennesker.

Optimist

– Men så viser det seg at et norsk
selskap – OptiNose – har utviklet en
teknologi for medisinering via nesen.
I første omgang har de brukt den til å
levere en medisin mot migrene, og
de forsker også på behandling av
autisme, forteller Lasse Ødegaard.
OptiNose-apparatet består av et
munnstykke som du blåser i og et
tettsittende nesestykke som settes inn
i det ene neseboret. Når du blåser inn
i munnstykket, stenges svelget slik at
medikamentet fraktes innover og
oppover i nesen. Det gjør at medisinen havner på riktig sted, sier han.
Foreldrene har kontaktet OptiNose,

som allerede hadde tenkt på hypokretin og narkolepsi som en interessant
mulighet. Kontakt er formidlet med
forskerne i Kiel. Nå er det bare pengene det står på. Men også der er det
gjort konkrete fremstøt:
– Vi er veldig optimistiske, sier han.
Og det kan sannelig trengs:
– De som går med denne lidelsen,
har få lyspunkter, og sykdommen må
de leve med resten av livet. De medikamentene som brukes i dag, har
begrenset virkning og ofte besværlige bivirkninger. Det hjelper ikke bare
å kartlegge. Selv om de det kan være
nyttig å finne ut hvor dårlig du har
det, gjør det deg ikke noe bedre, sier
Lasse Ødegaard.

Jon Sundby har skrevet til og møtt
helseministeren på vegne av foreldre til barn med narkolepsi.
SOMNUS NR 3 - 2014
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Pandremix:
Av 505 som har krevd
erstatning etter
Pandemrix-vaksinen, har
91 fått medhold. Det er
mindre enn én av fem.
Georg Mathisen
tekst

Narkolepsi:

Det store flertallet av de over 500 som mener at de har fått skader etter Pandemrixvaksinen, får ingen erstatning.

Like mange saker er fremdeles
under behandling. Men selv om
alle skulle bli innvilget, er det
fremdeles et klart flertall som
nektes erstatning.

Du er ikke

ALENE
Narkoleptikere finnes overalt. Det er essensen i kampanjen til amerikanske
Julie Flygare, (bildet over) som også får norsk støtte
Georg Mathisen
tekst og foto

“Narcolepsy: Not Alone”. Slagordet
samler både dem som lider av sykdommen og dem som vil være støttespillere.
– Det er en kampanje på sosiale
medier for å bevise at narkolepsi er
virkelig og at vi ikke er alene, sier
Julie Flygare.
Den amerikanske juss-doktoren,
bloggeren og forfatteren har engasjert seg i mange år for å lære opp
helsepersonell som ikke vet nok om
sykdommen.Selv fikk hun diagnosen
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narkolepsi med katapleksi i 2007. To
år senere samarbeidet hun med universitetets egne forskere for å utvikle
et femtimersprogram basert på hennes egen historie, som alle medisinstudentene ved Harvard nå går
gjennom. Og for tre år siden skrev
hun selvbiografien “Wide Awake and
Dreaming: A Memoir of
Narcolepsy”.

Samler bilder

Nå samler hun rett og slett bilder.
– På litt over et år har vi fått inn over
1160 bilder fra alle statene i USA, og
fra 40 land over hele verden, forteller
Flygare til Somnus.

– Føler deg alene

Idéen bak er enkel og selvopplevd:
– Når du lever med narkolepsi, vil du
ofte føle deg fortapt og alene. Men
mennesker med narkolepsi er overalt,
så jeg startet denne kampanjen for å
gi et visuelt bilde av det fantastiske,
internasjonale samfunnet vi utgjør.
Jeg inviterte mennesker med narkolepsi og støttespillerne deres til å ta
bilde der de holder et skilt hvor det
står “Narcolepsy: Not Alone”, forteller hun.
Når hun har holdt foredragene sine
om narkolepsi, møtes hun nemlig
ofte av holdninger om at dette er en
lidelse som er så sjelden at arbeidet

somnus_03_2014_somnus beta 27.09.14 08:12 Side 7

x: Fire av fem uten erstatning
Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt
135 millioner kroner i erstatning til folk som er skadet
etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa.
Den summen kommer til å øke:
– Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør
Rolf Gunnar Jørstad i NPE.
– Det er viktig at de som har fått en skade etter vaksinen får den erstatningen de har krav på, sier han.

Mange under behandling

Det er fem år siden vaksinen, men fremdeles mange
saker som ikke er ferdigbehandlet. For det første er 97
saker fremdeles under behandling. For det andre er det
mange av de 91 som har fått medhold, som ikke har
fått fastsatt størrelsen på erstatningen ennå.

62 av dem som har fått medhold i at de har krav på
erstatning, er barn og unge. Av dem har 61 utviklet
narkolepsi. Den siste har fått betennelse i ryggmargen.
Av 29 voksne over 20 år har 11 fått narkolepsi. De
øvrige har fått nerveskader, ME, ulike nevrologiske
lidelser eller betennelser.

Avviser de fleste

Av de 505 sakene som er kommet inn, er 298 avslått.
Det skyldes at utredningene, ifølge NPE, har vist at det
ikke er sannsynlig at plagene skyldes vaksinen.
19 saker er avvist eller henlagt. De sakene dreier seg
stort sett om at det ikke er noe økonomisk tap i forbindelse med en eventuell skade. For å kunne få erstatning, må man få et økonomisk tap over 5000 kroner
eller et varig mén over 15 prosent.

Norske Malin, Kaisa, Charlotte og
Ellen er blant de mange som har
sendt inn bilde av seg selv til kampanjen som skal øke bevisstheten om
narkolepsi.
hennes ikke spiller så
stor rolle. Det er først
nå som så mange sender bilde av seg selv,
at studentene og legene innser at narkolepsi finnes overalt og påvirker
mange.

– Sterk opplevelse

Flygare legger ikke skjul på at det
har vært en sterk opplevelse å se alle

menneskene som lider av det samme
som hun selv:
– Kampanjen har forandret livet mitt.
Selv om jeg trodde at det var mange
der ute som overvinner den usynlige
motstanderen som narkolepsi er, hver
dag, så er det sterkt å se dem. Ofte

når jeg får et nytt bilde, ler og gråter
jeg. jeg hadde aldri trodd at så
mange ville sende inn bilder. Det er
vanskelig å se så mange barn som
lever med narkolepsi. Styrken deres
og smilene deres inspirerer meg til å
fortsette med å prøve å øke bevisstheten om dette, sier hun.

SOMNUS NR 3 - 2014
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LIKEPERSONSEMINARET

I

diagnosegrupper på Facebook etterlyses stadig nevrologer og andre leger
som kan noe om søvnsykdommer.

enda sjeldnere

Når diagnosen er sjelden, er fagfolkene

Tekst: Susanna Mørch
Foto: Marit Aschehoug

Knut Bronder, spesialrådgiver ved
Nasjonalt Kompetansesenter og
Margaret S. Ramberg, nestleder i
Søvnforeningen, øste av sine erfaringer og kunnskap til likepersoner på
kurs. Ett av de gode rådene var: Be
alltid fastlegen om å kontakte NK
(Nasjonalt Kompetansesenter) når de
trenger mer informasjon.
Her er noen stikkord fra fagseminaret
om narkolepsi og hypersomnier:

Medisiner:

Det er forskjell på hva voksne og på
hva barn kan få tillatelse på av
HELFO. Reseptregisteret.no er et nyttig nettsted. De langtidsvirkende preparatene virker ulikt. Noen gir mer
virkning i starten og noen gir mer
senere. Flere av dem som fikk narkolepsi etter vaksinen sliter ikke like
mye med vekten som andre gjør. Det
kan komme en nesespray med hypokretin, men det tar tid.

‘’

Diagnostisering:

Man må ha 4 eller 5 MSLT-tester for
å få godkjent erstatning. PSG-testen
må tas først. For å få en god PSG bør

du ha den i 48 timer. MSLT Multiple
Sleep Latency Test: Man får påmontert elektroder og sensorer på hodet
og brystet. Signalene man registrerer
fra hjernen viser om man sover og
hvor dypt man sover. PSG – Polysomnogram er en test som elektronisk
sender og registrerer spesifikke fysiske aktiviteter mens du sover.
Opptakene blir data som er analysert
av en kvalifisert søvn spesialist for å
fastslå om du har en søvnforstyrrelse.

Kleine Levin

Dette er en periodisk hypersomni som
kommer i puberteten og forsvinner
når man er 25 – 30 år hos de aller
fleste. Kognitive forstyrrelser, irritabel, hyperseksuelle tendenser.
Varighet: i snitt 14 år. Norsk
Pasientskadeerstatning, NPE, tar opp
gamle avslag ettersom det har kommet ny informasjon. Kan ha krav på
sykefravær med betaling

Hva betyr ordene

Idiopatisk betyr Uten kjent årsak.
Idiopatisk hypersomni – lang sovetid
uten kjent årsak, idiopatisk hyposomni
med kort sovetid. Narkolepsi, epilepsilignende sykdom i de hjernesentrene
som kontrollerer den normale vekslingen mellom søvn og våken tilstand.

Kontakt NK

De tilstander som kvalifiserer til å få
Helsereiser er strammet inn på. Man
gir mer til barn og unge enn til voksne. Ring NK når du er usikker, og
oppgi da at du er likeperson i søvnforeningen. Da får du raskere svar.
NK følger opp ALLE med narkolepsi,
ikke bare de etter vaksinen. Legen
får ikke svar fra HELFO, du får svar
og må gi beskjed, ellers skjer ingenting.

Klokker

NK har kjøpt inn 10 klokker som tester søvnkvaliteten. Det er veldig bra å
være godt orientert om sykdommen
din, helst bedre enn legen.
NK følger også opp de med
Idiopatisk hypersomni:
600 mg koffein (1 – 1,2 l kaffe) =
effekten av 400 mg Modafinil.

Sjekk med brannvesenet om de kan
registrere at noen har narkolepsi og
har problemer med å våkne ved
alarm. Ekteskap oppløses ofte før
man får diagnosen på grunn av de
problemene som man har.

post@nasjkomp.no
www.innsikt.org
www.nasjkomp.no

Det er veldig bra å være godt orientert
om sykdommen din, helst bedre enn legen.
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Knut Bronder.
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Nytt opptrykk av Zzznork

Mariann Youmans bok Zzznork, er nå trykket i et nytt
opplag. Boken er beregnet på ungdom med diagnose
narkolepsi eller andre søvnsykdommer, og også for de
rundt, familie, venner, kjærester, lærere, kolleger,
sjefer osv.
Boken består av intervju med 10 ungdommer som
forteller hvordan det er å leve med sykdommen. Det er
intervjuer med søvnspesialister og annen ekspertise i
tillegg til råd og tips og ønskelister fra de unge selv.
Boken ble så populær, at foreningen så seg nødt til å
trykke et nytt opplag.

Boken ble gitt ut med støtte
fra Foreningen for søvnsykdommer og ExtraStiftelsen
Helse og Rehabilitering.
Nasjonalt Kompetansesenter
på Ullevål sykehus i Oslo, har
hoveddelen av opplaget hos
seg, men Søvnforeningen
har også noen bøker vi kan
sende til medlemmer. Det
koster bare portoen.
sovnforeningen@gmail.com eller post.nk@ous-hf.no

Spesialrådgiver
Knut Bronder og
nestleder
Margaret S.
Ramberg ledet
spesialseminaret
om narkolepsi
og hypersomnier for
Søvnforeningens
likepersoner i
disse diagnosene.
SOMNUS NR 3 - 2014
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LIKEPERSONSEMINARET

P

å likepersonsseminaret ble det vist frem flere typer
CPAP og ikke minst forskjellige masker for pasienter
med søvnapné.

søvnapné

Stadig nye produkter for

Marit Aschehoug
tekst og foto

ResMed har leveransen av alle
CPAPmaskiner i Helse SørØst og er
annetvalg på masker i denne største
regionen. Philips er førstevalg på
masker i denne regionen. Nor-Dax
når ikke opp i anbudskonkurransen
fordi deres CPAP har fuktekammeret
integrert i selve maskinen, mens
Sykehuspartner forlanger separat
anbud på maskin og fuktekammer.
Med litt ståpåvilje og flinke klinikere,
kan man finne riktig maske fra en av
de tre leverandørene uansett hvilken
CPAP man har.
Leena Rantanen Barstad, markedskoordinator hos ResMed, fortalte en
lydhør forsamling likepersoner i
søvnapné om nyheter på markedet og
ikke minst røpet hun at det kommer
noe helt nytt på markedet i oktober.
– Vi holder mange kurs på sykehusene og arrangerer kurs for søvnklinikker. Tolkning av pasientdata fra
maskinen, er viktig å kunne, sa hun.

Helhetsløsninger

– Vi ser på helhetsløsninger og ikke
bare produkter. Fjernstyring for avlesning og kontroll, eksternt behandlingssenter for diagnostikk kontroll,
er fremtiden, sa Barstad.
– AirSense Online er et monitoreringssystem som allerede er i bruk i
Finland. Det integreres i de nye
CPAPene. Det gir trygghet for pasienten og legen kan koble seg til lese
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altså bruker man en
algoritme).
Symptomer på
søvnapné er annerledes for kvinner.
Man sover uroligere. Fysiologien er
også forskjellig.
Kvinner trenger
mer tid til å falle i
søvn. Luftflowen
hos kvinner er dårligere, men ikke
med full obstruksjon. Man kan risikere å ikke få diagnosen fordi søvnutredningen ikke gir
klare utslag.
Kvinner har hyppigere og kortere
apneer. Kvinner
klager over at trykket blir altfor høyt.
Det kommer en helt
ny CPAP tilpasset
kvinner. Det kan
være løsningen for
mange som ikke
Markedskoordinator Leena Barstad, fra ResMed oritrenger så høyt
enterte en lydhør forsamling om online monitorering trykk. Det kan øke
og ny CPAP beregnet på kvinner.
livskvaliteten for
mange. Mye av
av, feilsøke og endre innstillinger på
utstyret selges på webshop, men
CPAPen.
CPAP selges ikke direkte til førsteAv andre nyheter nevnte Barstad en
gangsbrukere fordi den må stilles inn
helt ny algoritme for kvinner.
av en kliniker tilpasset hver pasient.
(Algoritme er en trinnvis prosedyre – Både Nor-Dax og ResMed viste frem
en løsning av et regnestykke krever at produkter til Søvnforeningens likeman gjør ting i en spesiell rekkefølge, personer.
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Bedre elsker i søvne

Utstillingen av CPAP og masker og andre produkter fra ResMed og NorDax ble grundig undersøkt og kommentert.

Likeperson
i cyberspace

Å være likeperson på nett, er en
kjapp og veldig konkret måte å
være likeperson på. Seminaret tok
også for seg hvilke fordeler nettet
har og hvilke fallgruber det er.
Søvnforeningen bruker diagnosegrupper på Facebook og nettsidene www.sovnforeningen.no til
likepersonsarbeid.

Facebook har vokst eksplosivt i
Norge og verden, og det populære
nettsamfunnet har rundet 1.1 milliard månedlige aktive brukere.
Totalt er 2,2 millioner nordmenn
innom Facebook hver dag. Av
disse er 1,7 millioner daglig inne
via mobilen. Målt over 30 dager er
2,8 millioner norske brukere
innom, mens det tilsvarende tallet
for mobilbruk er 2,2 millioner.
Norge som nasjon er blant de
absolutt fremste målt i antall brukere som andel av befolkningen.
Søvnforeningen ser at aktiviteten
på Facebookgruppene er stor. Her
finner foreningen medlemmer og

Mange har sex i søvne, og noen
synes til og med at partneren er en
bedre elsker når han eller hun ikke
er våken, forteller professor Ståle
Pallesen ved Universitetet i Bergen.
Nettavisen skriver om sexsomni –
en sjelden søvnforstyrrelse der
pasientene utfører seksuelle handlinger mens de sover. Stress og søvnunderskudd er kjente utløsende
faktorer, og sexsomni oppstår som
søvng jengeri: I dyp søvn kort etter
innsovning.
– Fenomenet har en betydelig overhyppighet blant menn. Noen blir
mer amorøse elskere i denne tilstanden, men vanligvis går personer med sexsomni mer rett på sak
og er mer brutale i sin tilnærming,
sier Pallesen til Nettavisen.
Han antar at under én prosent
rammes av sexsomni.

Dagslys bra for søvnen

de som burde være medlemmer.
På facebook har likepersonssarbeidet fått et helt annet omfang
enn én til én samtaler. Det er noen
temaer som går igjen: Hva slags
medisiner man skal bruke, bivirkninger osv, særlig i forbindelse
med narkolepsi og hypersomnier.
Likepersoner i Søvnforeningen kan
ikke uttale seg om medisiner, men
det vurderes om man kan sette inn
fagfolk som kan svare med autoritet på spørsmål.
Det samme gjelder rettigheter i
forhold til NAV. Mange lurer på
arbeidsavklaringspenger, sykepenger og rettigheter. Også her vil
Søvnforeningen vurdere å bruke
fagfolk som kan gi skikkelige svar.

Kontoransatte med naturlig dagslys på arbeidsplassen har bedre
helse og livskvalitet, viser nyere
amerikansk forskning, skriver HMSMagasinet. Mange kontoransatte
jobber lange arbeidsdager innendørs uten tilgang til dagslys og heller ikke godt nok kunstig lys. Dette
er ikke bra for helsa, ifølge forskere
ved Northwestern Medicine i
Chicago, USA.
Naturlig dagslys på arbeidsplassen
gir positive helseeffekter, mener
forskerne. Folk sover lenger om
natta, har som oftest bedre søvnkvalitet, er generelt mer fysisk aktive og har bedre livskvalitet i forhold til ansatte som arbeider på
kontorer med kunstig og dårligere
lys. Folk med vindusplass på kontoret får mye mer naturlig lys i
arbeidstida, og sover i g jennomsnitt 46 minutter lenger hver natt
enn de som ikke har dagslys på
arbeidsplassen.
SOMNUS NR 3 - 2014
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Dokumentasjon for

Marit Aschehoug
tekst og foto

2014 har vært et unntaksår for den
offentlige drifts- og likepersonsstøtten fra BufDir (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet). Pasientforeninger, slik som Søvnforeningen, tildeles
bare ett tilskudd som omfatter både
drift og likepersonarbeidet.
Formålet med tilskuddsordningen er
å styrke mulighetene for at frivillige
organisasjoner kan drive interessepolitisk arbeid, likepersonsarbeid og gi
service til egne medlemmer.
Foreningene vurderes i et klassifiseringssystem. Beregningsgrunnlaget
er antall medlemmer, antall fylker
med medlemmer, antall lokallag,
antall likepersoner og likepersonsarbeidet som ligger til grunn for både
støtteberettigelse og beregning av tilskudd.
Likepersonsarbeid defineres som
organisert overføring av personlige erfaringer mellom personer
med nedsatt funksjonsevne og
mellom pårørende. Normalt vil
den som overfører erfaringer ha

Veiledning på sosiale medier er en viktig
og stadig økende del av likepersonsarbeidet i Søvnforeningen.
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lengre og mer bearbeidet erfaring
enn de øvrige,
Likepersonsarbeidet vektes etter en
poengskala: Likepersonskurs gis
poeng per dag kurset g jennomføres,
det samme g jør samtalegrupper.
Besøkstjeneste som er en tidsavgrenset oppsøkende aktivitet foretatt av
en likeperson, gir poeng. Det gis
poeng for antall besøk som g jennomføres. Her er poengberegningen
for likepersonsarbeidet:
Antall ordinære likepersonsaktiviteter;
herunder likepersonskurs, samtalegrupper, aktivitetsgrupper, etter følgende
poengberegning:
1 til og med 49 aktivitetsdager:
24 poeng per dag,
50 til og med 149 aktivitetsdager:
16 poeng per dag,
150 til og med 299 aktivitetsdager:
8 poeng per dag,
300 aktivitetsdager og over:
4 poeng per dag
Antall arbeidsrettede likepersonsaktiviteter; herunder likepersonskurs, samtalegrupper, aktivitetsgrupper, etter følgende
poengberegning:
1 til og med 49 aktivitetsdager:
36 poeng per dag,
50 til og med 149 aktivitetsdager:
24 poeng per dag,
150 til og med 299 aktivitetsdager:
12 poeng per dag,
300 aktivitetsdager og over:
6 poeng per dag
Likepersonsbesøkstjeneste, etter følgende
poengberegning:
1 til og med 99 besøk:
30 poeng per besøk,
100 til og med 249 besøk:
20 poeng per besøk,
250 til og med 499 besøk:
10 poeng per besøk,
500 besøk og over:
5 poeng per besøk

Antall registrerte likepersoner i organisasjonen, etter følgende poengberegning:
1 til og med 24 likepersoner:
60 poeng per likeperson,
25 til og med 49 likepersoner:
45 poeng per likeperson,
50 til og med 149 likepersoner:
30 poeng per likeperson,
150 likepersoner og over:
15 poeng per likeperson

Likepersonstelefontjeneste og kontakttjeneste (herunder sosiale medier og nett):
500 poeng
Krav om dokumentasjon skjerpes
Organisasjonens sentrale styre har
ansvaret for å kunne dokumentere de
opplysninger som er oppgitt i søknader om tilskudd, og vise frem all
dokumentasjon ved kontroll.
Organisasjonen skal oppbevare dokumentasjonen i sentralleddet i fem år.

Skjema for
likepersonsarbeid
Som dokumentasjon av likepersonsaktiviteter kreves program og/eller
beskrivelse av aktiviteten slik den ble
g jennomført. Det må foreligge navn
og adresse på den personen som har
ledet den enkelte aktiviteten.
Som dokumentasjon av likepersonsbesøkstjenester, kreves en oversikt
over antall besøk med dato for besøkene. Oversikten må fylles ut, dateres
og signeres av den likepersonen som
har foretatt besøkene.
Foreningen må dokumentere sine
likepersoner med en oversikt med
navn og adresse på hver enkelt likeperson. Oversikten må dateres og signeres av styreleder. Som dokumentasjon av likepersonstelefontjeneste- og
kontakttjeneste må organisasjonen
vise hvordan de offentligg jør tilbudet, g jennom brosjyrer, nettsider,
medlemsblader etc.
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LIKEPERSONSEMINARET

Media
D

r. med. Harald Hrubos-Strøm forteller om Dagbladet som skulle
skrive om doktorgraden hans. Avisen ville g jerne skrive at én
av fire dør av søvnapné, mens Hrubos-Strøm påpekte at tallene
sier et mer moderat tall. Oppslaget endte på én av seks dør.

Marit Aschehoug
tekst og foto

Hrubos-Strøm var hovedinnleder på
søvnapnédelen av likepersonsseminaret i Søvnforeningen. Han gjennomgikk tall for forekomst og for testing.
En typisk søvnapnépasient er en voksen overvektig mann som snorker.
Søvnapné er en relativt “ny” sykdom
selv om den er beskrevet i Charles
Dickens bok Pickwick-klubben, der
det forekommer en veldig overvektig
tjenestegutt med påtrengende søvnbehov. Under doktorgradsforelesningen
opplevde Hrubos-Strøm at en
islandsk opponent mente det var
belegg for å si at Snorre Sturlasson
hadde hatt søvnapné for han sovnet
støtt. Men søvnapné ble ikke beskrevet som sykdom før på 70-tallet. Det
gjør det til et spennende felt innen
medisinen og det kommer stadig ny
forskning på området.

elsker søvnapné

pasientene, men problemet sitter i
svelget og konsekvensene er indremedisinske.
– Vi så dette hos en pasient som
hadde symptomer på hjerneslag, men
det var en søvnsykdom, fortalte
Hrubos-Strøm.
– På sykehusene er vi for dårlige til å
samarbeide over avdelingsgrensene.
Vi forsøker å sette søvn på dagsorden
for flere grupper leger, vi innkaller til
foredrag om søvn og søvnsykdommer. Vi legger stein på stein i dette
arbeidet, sa han.
Diagnosekriteriene er amerikanske.
Over fem pustestans i timen er søv-
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Registreringssystemer

Polysomnografi på sykehus, da ser
man på hele kroppen, hode, ben med
overvåkning – det er gullstandarden.
Polysomnografi hjemme, utstyret
monteres på sykehuset, men pasienten kan sove hjemme og komme tilbake neste dag. Polysomnografi er en
helnatts undersøkelse av søvnen og
innebærer skåring av søvnstadier
basert på EEG-aktivitet, øyebevegelser og muskelspenning. I tillegg
registreres bl.a. respirasjonsrelaterte
variabler. Polygrafi er en litt enklere
metode med bånd rundt brystet.

Behandlingen

Utfordringene

Hva er helseutkommet av behandlingen? For pasientene er det subjektive ting som livskvalitet og våkenhet. De objektive kriteriene forskerne
ser på er lavere dødelighet, forebygge
hjerte- karsykdommer, diabetes og
dårligere hukommelse. Det ble spurt
fra salen om det var rutine å ta blodprøver av pasienter med tanke på
stoffskifteproblemer som fører til
overvekt. Det er et ikke i dag.
En av utfordringene med behandling
av søvnapné er måten sykehusene er
organisert på. Stort sett er det Øre,
nese, hals-avdelingene som tar seg av

napné. 86 % av dem som kom inn på
Lovisenberg sykehus med hjerteinfarkt, hadde også søvnapné.

– Ikke alle skal ha CPAP, sa Dr.med.
Harald Hrubos-Strøm. Noen har
godt av å gå ned i vekt.

– Ikke alle skal ha CPAP, sa HrubosStrøm: – Noen har god nytte av å
trene, slutte å røke, gå ned i vekt. Jeg
savner et introduksjonsprogram for
pasientene og en tett oppfølging.
Men noen skal rett på CPAP, sa han.
Han kom også inn på bruken av
apnéskinne for den som overhodet
ikke mestrer CPAP. Ahus har ute en
anbudsrunde nå for annen gang.
– Hvis noen går til tannlege uten å gå
veien om spesialist, så får man ikke
refundert skinne. Vi er ganske firkantet på det. Vi ettergodkjenner ikke
det, sa han.
Det finnes også en mulighet for å stimulere hypoglossusnerven som styrer
tungen så den kan vippes frem og
luftveiene blir frie. Det er et lite
implantat, men det er foreløpig svært
kostbart som metode.
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Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo står på stedet hvil, 30 ukers ventetid. Men de gikk fra 52 uker i januar til 30
uker i mai. Det er bra, men det er fortsatt for lang ventetid.

Over ett
år å vente
Ventelistene september 2014:

Georg Mathisen
tekst

Fremdeles er det de fleste steder mange måneder å
vente på en enkel søvnutredning. Aller verst er
Drammen sykehus – der må du stå i kø i 14 måneder før noe skjer.
Noen sykehus har klart å redusere ventelistene litt,
men andre steder øker de kraftig. De eneste som
klarer å undersøke deg i løpet av mindre enn to
måneder, er Aleris i Tromsø og Sykehuset
Innlandet på Tynset. Der er ventetiden henholdsvis
to og åtte uker.
Lengst å vente er det i Drammen: 60 uker.
Sykehuset i Østfold og UNN i Harstad lar deg
vente et år.

Tønsberg behandlet flest

Totalt gjennomførte de 30 sykehusene som utreder
og behandler søvnsykdommer, 17 118 behandlinger i fjor. Desidert flest behandler Sykehuset
Vestfold i Tønsberg. Mer enn hver fjerde søvnbehandling i Norge i 2013 skjedde der, ifølge tallene på Sykehusvalg.no.
Også universitetssykehusene Haukeland og
Stavanger gjennomførte over 1000 behandlinger.

Her er ventelisten:

Ventetid på “søvnregistrering, utredning av pustestopp under
søvn (polygrafi)”, innhentet 20. september:

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

2
16
60
35
30
24
12
30
20
24
48
36
56
30
8
29
32
52
40
22
52
17
18
40

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

Akershus universitetssykehus i Lørenskog og Sykehuset Innlandet på
Kongsvinger setter pasientene direkte opp til innleggelse, med en
ventetid på henholdsvis 40 uker og 4 uker. I tillegg er det åtte
ukers ventetid etterpå på begge sykehusene for å få tilpasset CPAP.
SOMNUS NR 3 - 2014
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FAGSEMINAR

Bedre rustet til å møte pasientene etter fagseminaret
✔ Over 140 leger og sykepleiere deltok på

✔ Tannleger og apnéskinner var viet eget

ResMeds store fagseminar i Sandefjord forleden. Programmet var spekket med faglige foredrag og oppdatering på det siste i forskning og
teknisk utstyr.
Trådløs dataoverføring fra CPAP til legen og
egen CPAP for kvinner, var bare noen av de tekniske nyhetene som ble presentert.

parallellseminar med workshop.
Søvnforeningen fikk holde innlegg på vegne av
pasientene. Allmennlege Jørgen Skavlan kåserte om vi er friske nok for livet til stor munterhet i forsamlingen. Foredrag om alt fra høyt
blodtrykk til dødelighet av hjerte-karsykdommer, ble fulgt av ivrige fagfolk.

Kvinner har også søvnapné –
men andre symptomer
Prototypen på en søvnapnépasient har hittil vært mann,
over 50 år, snorker med “ølmage”. Nyere forskning viser
at det neppe er riktig. Kvinner
har også søvnapné, men
symptomene er annerledes
og fanges ikke så lett opp.
Marit Aschehoug
tekst og foto

Kvinner kommer til fastlegen og forteller at de er slitne og orker ingenting. Med små barn og full jobb og
tidsklemme, er ikke det symptomer
legene mistenker for å være søvnapné. Menn går ofte til legen på initiativ fra og sammen med kona som
forteller at mannen slutter å puste om
natten. Menn sovner fort og merker
kanskje ikke at kona slutter å puste.
Kvinner bruker lengre tid på å sovne
og observerer derfor mannens sovemønster i større grad.

‘’

Alison Wimms medisinsk fagansvarlig hos ResMed, la frem interessante
data om kvinner og søvnapné på
seminaret i Sandefjord.
Kjente tall for forekomst av søvnapné i befolkningen er 24 % hos
menn og 9 % hos kvinner. De fleste
får diagnose i alderen 40 til 65 år.
En undersøkelse fra 2012 viser derimot at opp til halvparten av kvinner
mellom 20 og 70 hadde søvnapné
med pustestans på 5 eller over 5 i
timen. 14 % av kvinnene mellom
55 og 77 år hadde alvorlig søvnapné.
31 % av overvektige kvinnelige pasienter mellom 50 og 70 år hadde
alvorlig søvnapné.

Forskjellige symptomer

De typiske symptomene hos menn
med søvnapné er snorking, pustestans og trøtthet på dagtid. Hos
kvinner er symptomene mer
sammensatt: insomnia, restless legs,
dagtrøtthet og depresjon i tillegg til
hodepine og muskelsmerter. Kvinner

bruker også andre ord for å beskrive
sin situasjon. Kvinner klager ikke så
ofte over trøtthet og snorking, og de
har også en høyere terskel for søvnighet. Derfor blir de ofte feildiagnostisert og i mindre grad henvist til
søvnutredning enn menn.

Arter seg forskjellig

Kvinner har et annet sykdomsforløp
enn menn. De har lavere antall pustestans og pustestansene er kortere.
De har mindre grunn pust, men har
mer lufthindringer i svelget uten at
det faller helt sammen. Kvinner har
ofte pustestansen konsentrert i REMsøvnen. Men kvinner med lavt antall
pustestans, er like alvorlig syke som
menn med høyere tall for pustestans.
Kvinner “jobber” mer for å puste
ordentlig og det fører til urolig og
dårlig søvn. Det fører igjen til konsentrasjonsvansker på dagtid, insomnia, trøtthet og det kan føre til depresjoner. Mye av dette skyldes fysiognomi, at kvinner har smalere hals og

Kvinner “jobber” mer for å puste ordentlig
og det fører til urolig og dårlig søvn.
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mindre luftrør enn menn. Det ble
latter i salen da Alison Wimms
nevnte at kvinner har bedre muskulatur i svelget, så det ikke faller så
lett sammen. Det kunne komme av
at de snakker mer. Kroppsfett hos
overvektige personer fordeler seg
også forskjellig hos kvinner og
menn. Menn får “ølmage” og “tyrenakke”, mens kvinner oftere får
fettansamling rundt hofte og liv.
Derfor er vektreduksjon mer effektivt hos menn enn hos kvinner
i forhold til søvnapné.
Det finnes undersøkelser som antyder at søvnapné forekommer oftere
hos kvinner etter overgangsalderen
og at det kan ha hormonelle årsaker.

CPAP for kvinner

ResMed har tatt konsekvensen av
disse kjønnsforskjellene og lanserer
neste år en CPAP for kvinner med
en annen algoritme enn for menn.
Dagens CPAP algoritmer er i stor
grad basert på menns søvnapné.
Særlig fordi kvinner kan ha sine
pustestans konsentrert over en kort
periode i REM-søvn, så tilpasses
lufttrykket til dette søvnmønsteret.
Ofte har ikke kvinner behov for
makstrykk helt opp til 20 cmH2O.

Alison Wimms, manager for Medical Affairs i Europa, holdt en spennende
forelesning om hva som kjennetegner søvnapné hos kvinner. Her sammen
med markedssjef Jon Sigurd Syvertsen fra ResMed. ResMed lanserer neste
år en CPAP for kvinner, AirSense 10 Autoset for Her, med en algoritme
beregnet på kvinner.

Mini CPAP kommer

I oktober lanseres det en liten CPAP.
Somnus vil komme tilbake med mer informasjon når vi har sett og prøvd maskinen.
Den veier bare 284 gram og kommer med
et lite batteri som holder 8 timer. Det er
firma Meditek som lanserer maskinen.
SOMNUS NR 3 - 2014
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TRÅDLØS
FAGSEMINAR

CPAP-kontrollen blir

Pasienten slipper å reise til legen eller sykehuset for kontroll. Leger og sykepleier overvåker data fra CPAPen trådløst og kan følge opp søvnapnépasienter mer effektivt.
Marit Aschehoug
tekst og foto

Brad Templeton fra ResMed viste en
lydhør forsamling av leger og sykepleiere hvordan man kan spare både
pasient og helsevesen for reiser og
avtaler og fysiske møter ved at alle
data fra CPAP kan monitoreres fra et
legekontor eller en søvnenhet på et
sykehus. Air Solution er en CPAP
med modem.
– Den første uken etter at pasienten
har fått CPAP er kritisk for oppfølging og gode vaner med bruken.
Tidlig hjelp til mestring og veiledning er nødvendig for at pasienten
skal ha nytte av CPAP-behandlingen,
sa han. – Men oppfølging så lenge
pasienten bruker CPAP er kostnadseffektivt og lønnsomt for begge parter, understreket han. Pasienter med
CPAP-behandling koster helsevesenet 31 % mindre enn pasienter som
ikke er behandlet.

bølgen av søvnapnépasienter: Å ikke
følge opp pasienten etter at han har
fått sin CPAP, redusere antall pasienter til årlig kontroll og å la køene
bare bli lengre og lengre.
– Ingen av disse løsningen er særlig
gode, sa Templeton.

Halverer tidsbruk

Finland har tatt i bruk telemonitorering og ser allerede store gevinster.
En klinikk som normalt brukte nesten
to timer pr pasient for tilpasning og
oppfølging, halverte neste tidsbruken
ved hjelp av telemonitorering av data
fra CPAPen. En av legene ved kli-

CPAP-økning

Antall pasienter med søvnapné som
må behandles med CPAP vil øke
kraftig. Tallene for forekomst av
søvnapné i befolkningen øker.
Bevisstheten omkring symptomer på
søvnapné øker og nye pasientgrupper, f.eks. diabetes og hjertepasienter
vil testes for søvnapné og bidra til
økningen av antall pasienter som bruker CPAP. Templeton mente at nordiske sykehus og klinikker hadde pr i
dag tre metoder for å møte denne
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Allmennlege Jørgen Skavland (i
midten) åpnet dag to med et forfriskende kåseri over temaet “Frisk nok
for livet”. Til venstre overlege Jon
Arthur Kvamme fra Førde, seminarets ordstyrer, og markedssjef Jon
Sigurd Syvertsen fra ResMed.

nikken uttalte at det ville være umulig å gå tilbake til den gamle modellen med møter på klinikken, for da
ville ventelistene eksplodere.
I tillegg oppdaget man at pasientens
behov for legebesøk bel redusert med
70 % og ut fra avleste data, så man at
antall timer CPAPen var i bruk, økte.
Telemonitoreringen sparer både tid
hos leger og sykepleiere. Den sparer
også pasientene for tidkrevende reiser og oppmøter på klinikker.
92 % av de spurte franske pasienter
var fornøyd med fjernavlesningen.
Tidligere var telemonitorering teknisk komplisert både for pasient og
klinikker. Du måtte ha sterke linjer
og nett for å få over data. Det var
utfordrende å få inn alle detaljer i
dataene og datamengden ble voldsomt stor.
Nå får klinikkene inn oversikter med
fargekoder på pasientene der grønn
viser god mestring og bruk av CPAP,
mens rødt gir signal om at denne
pasienten må følges opp. Da henter
man opp alle detaljer i data fra disse
pasientene og kan finne ut hva som
ikke fungerer. Oversikten forteller
blant annet om maskelekkasje og klinikeren kan fjernstyre inngangstrykket på maskinen og følge opp for å se
om det var tilstrekkelig. Data for
pasienten viser alle hendelser i løpet
av natten, slik at kliniker kan analysere søvnmønster og pustestans. Den
viser status for hele maskinen, vanntemperatur, slangefestet, maske og
mange andre data.
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Nå kommer en helt
ny CPAP, mindre
enn S9, med fuktekammeret bedre
integrert og ikke
minst med trådløs
overføring av data
slik at lege eller
sykehus kan lese av
data og endre innstillinger i maskinen uten at pasienten behøver å reise
noe sted.

140 klinikere fulgte det faglige
programmet på ResMedseminaret i Sandefjord.

Narval CC apnéskinne kan være et
alternativ for mild søvnapné og for
dem som overhodet ikke mestrer å
bruke CPAP med maske.

EU-direktiver

På ResMed-seminaret i Sandefjord
ble den nye CPAP-en vist frem. Den
trådløse tilkoblingsfunksjonen er
bygd inn i serien AirSense 10 og
AirCurve 10 apparatene. Etter hvert
vil disse maskinene ta over for S9
Autoset når pasienter får ny CPAP.
Data fra pasienten som bruker en
AirSense 10 CPAP sendes via GSM-

nettverk en time etter at behandlingen er stoppet og “lander” i en serverbasert løsning som er sikret etter EUdirektiver. Kliniker eller lege logger
seg på datasenteret og henter ut data
på sine pasienter. AirView kan også

fungere med CPAP i S9-serien med
en ekstra trådløs modul på.
Den nye CPAP-serien har integrert
fukter og stillegående motor med
mange muligheter for skreddersydd
behandling.

Nyttig veileder for
narkolepsipasienter

I september i fjor ga NK ut Retningslinjer for utredning og behandling av
voksne med narkolepsi. Heftet er tilgjengelig både i papir og på nett
www.nasjkomp.no
Heftet inneholder mye nyttig informasjon blant annet kapitler om svangerskap og amming og refusjonsregler for medikamenter. Bilkjøring og søvnsykdom er også omtalt.
SOMNUS NR 3 - 2014
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MASKER

–D

et er kritisk at CPAP-brukere finner frem til en maske til
trives med. Det holder ikke at sykehuset sender med dem
en nesemaske første gangen, og den må de slite med,
enten den fungerer eller ikke.

masker TIL ALLE
Det skal finnes

Marit Aschehoug
tekst og foto

Det sier Søvnforeningens leder IngerJohanne Henriksen Serrano.
Masketilpasningen er det viktigste når
det gjelder behandling av søvnapnépasienter. – CPAP-maskinene er
kjempegode uansett merke og virker
slik de skal. Det er masken som
avgjør om pasienten vil bruke utstyret
og få et godt og lengre liv.
– Men det hjelper ikke at CPAPmaskinen er god om ikke masken fungerer, sier salgssjef
Jeanette Siltvedt Greger
hos Nor-Dax i Horten,
en av leverandørene
av masker til CPAP.
– Ingen ansikter er
like og masken må
prøves for å kunne
vite om det er akkurat
den masken pasienten
skal ha.
– Masken skal bli din venn,
kanskje resten av livet, og da er det
viktig at de som skal hjelpe til å finne
riktig maske, har tilgang til mange
forskjellige masker så de kan finne
den som pasienten kan trives med.
Her mener jeg det blir viktig at den
kommende maskebrukeren får se på
flere alternativer for å finne best
mulig løsning. Slik situasjonen er i
dag, praktiseres valg av maske forskjellig ut i fra hva som er på anbud i
det helseforetak en tilhører. Da blir
spørsmålet om en skal nøye seg med
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et alternativ som ansees som godt nok
fra et anbudsperspektiv, eller hva som
fungerer best for den enkelte bruker.
En skal tross alt sannsynligvis sove
med dette i ansiktet natt etter natt
resten av livet sier hun.

Ansiktstyper

Masker konstrueres ut fra tusenvis av
bilder av forskjellige ansiktstyper.
Treffpunktene i ansiktene analyseres
og maskene skal både være tette for
luftlekkasje samtidig som de ikke må
trykke for hardt på nerveendene. Det
måles bredder og lengder og
som regel kommer maskene i minst tre forskjellige størrelser.
– Når jeg skal hjelpe
en kunde med riktig
maske, så ser jeg
nøye på dimensjonene i ansiktet. Jeg
vurderer bredden på
neseryggen, neseformen, kinnben og andre
trekk i ansiktet for å finne
den masketypen som gir mest mulig
komfort. Jeg ser etter tannstatus, for
det kan påvirke maskevalget. Jeg ser
også på hudtypen, pasienter som bruker kortison, får en annen kvalitet i
huden som kan føre til sår og maskelekkasje. Det er mange elementer i
ansiktet som påvirker hvilken maske
som er best.
– Er det naturlig å starte med nesepropper som er små og ikke skremmer pasienten?
– Nei, det er naturlig å begynne med

en god nesemaske. Neseproppen ser
små og enkle ut, men de gir en spiss
luftstrøm i nesen som mange opplever
som ubehagelig. Og det er ikke heldig
at den første masken man prøver gir
en negativ erfaring.
– Lufttrykket kan vel skremme
pasientene første gangen?
– Ja, derfor er vi veldig oppmerksomme på det og bare fører masken
med lavt trykk forsiktig over ansiktet
til å begynne med. Samtidig må vi
også la pasienten kjenne arbeidstrykket med masken på.
– Hvem lærer opp helsepersonell i å
finne riktig maske til pasientene?
Helsepersonell med erfaring på de
enkelte klinikkene har gjerne opplæring av nyansatte. De enkelte maskeleverandørene følger gjerne opp sine
masker for å sørge for at det blir tilpasset rett. Når det blir lansert nye
masker, er det leverandørene som
introduserer disse til klinikkene.
Leverandørene antatt på anbud har
gjerne en opplæringsforpliktelse tilknyttet avtalen.
– Hva skjer hvis man ikke får riktig
maske?
– Jeg har ikke tall, men vi antar at
pasienter som ikke blir fortrolige med
den masken de har fått, ofte gir opp
hele prosjektet og stabler CPAP og
maske inn i et skap. Vi vet det finnes
mange skapmaskiner, men vi vet ikke
hvor mange. Folk dør av hjerteinfarkt
eller hjerneslag- og kanskje ingen vet
at det står en lite brukt CPAP i skapet,
som er den egentlige årsaken til tidlig
død.

somnus_03_2014_somnus beta 27.09.14 08:13 Side 21

Salgssjef Jeanette Siltvedt
Greger hos Nor-Dax i Horten
viser frem et lite utvalg av masker de forhandler. Det er tre
leverandører av CPAPmasker,
så det burde være mulig å
finne en som passer.

MASKER

▼

Det aller mest dramatiske er de som ikke
får det til på grunn av feil maske og som
til daglig er for eksempel yrkessjåfører.
Mange yrkessjåfører har søvnapné. Det
blir en ond sirkel, de er slitne og orker
bare et stillesittende yrke. Stillesittende
yrke og livsstil gjør apneen verre. Slitne,
søvnige yrkessjåfører som ikke bruker
sin CPAP, er livsfarlige i trafikken.
– Hva kan man gjøre med det?
– I Sverige er det slik at det står i sertifikatet ditt at du må bruke CPAP akkurat
som det står at du må bruke briller.
Skulle dette blitt innført i Norge, kan det
være at flere vil forsøkt hardere med
bruken og forstått alvoret i at det er viktig å bruke utstyret.
– Får man rynker i ansiktet av å
bruke maske?
– Det har jeg aldri hørt om, men huden
belastes av trykk fra maskeberøringen,
så at det kan påvirke huden vil være
naturlig. Ansiktet er vårt bilde utad i
samfunnet, så mange vil gjerne ta vare
på utseendet sitt. Et alternativ er å bytte
på å bruke ulike typer masker, slik at
den får vekslet på trykkavlastningen En
del av dette kan være å bruke ansiktskremer. I kombinasjon med maskebruk,
anbefales det ikke å bruke fet nattkrem i
ansiktet like før man skal sove. Ta heller
på krem senest en time før maskepåsetting, slik at kremen kan trekke inn i
huden. Ved leggetid er det lurt å fjerne
overflødig krem med papir før masken
settes på. Ellers kan det føre til at masken sklir når man beveger seg.
Luftlekkasje for eksempel opp mot
øyene er ubehagelig og fører kanskje til
at man våkner med et rødt øye.
– Hva med skjegget menn, de må vel
ha en veldig lekkasje rundt skjegget?
– Det er en utfordring fordi skjegget ofte
er en vesentlig del av mannens personlighet og det er ikke bare å gi beskjed
om å ta skjegget. Da er det om å gjøre å
forsøke å få til en nesemaske eller nesepropper og kanskje en hakestropp hvis
munnen åpner seg. Det er siste utvei å
måtte ta skjegget.
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MASKER

▼

INGEN
masker passer
Når

N

eseryggen er for smal, neseveggene for
trange og skjeve og munnen åpner seg
under søvn. Men det skal finnes en
maske for alle.

Jeg har et ansikt som ikke passer til maskene.
Det er sikkert mange som kjenner seg igjen når
jeg forteller at jeg er altfor smal over neseryggen
og har svært trange (og skjeve) nesevegger, slik
at jeg ikke kan puste gjennom nesen. Jeg puster
stort sett gjennom munnen.

Da må jeg ha helmaske, og det er kommet
mange fine helmasker på markedet. De nyeste
har ikke pannestøtte en gang, bare stroppesystem
og myk belg som dekker nese og munn. Det er
flott for meg som har så smal neserygg at ingen
masker passer. Enten får jeg masse lekkasje, selv
med gelepute på neseryggen, eller jeg får
skrubbsår på neseryggen etter masken.

Men jeg har et pustemønster med tette, langvarige tunge pustestopp hopet opp i en kort periode.
Det krever at maskinen går opp til fullt trykk
mange ganger i løpet av natten. De nye helmasketypene med stor myk belg, tåler ikke max
trykk, de blir stående og vibrere mot huden og
lager lyd og luftlekkasje. Jeg våkner.

Så må jeg ha den gode gammeldagse sorten helmaske og snøre den hardt fast, så hardt at jeg har
merker i ansiktet etter stroppene frem til lunsj.
Det skjer også at trykket blir så høyt at lepper og
tannkjøtt flagrer og masken glipper fra underleppen og det blåser full storm ut i rommet.

Jeg har prøvd en helmaske med pannestøtte og
hakestøtte, men den ble for tung på den smale
neseryggen og lagde sår. Nå skal jeg prøve en
hybrid helmaske som har nesepropper og munnmaske og hakestøtte. Jeg gir ikke opp. Det finnes
helt sikkert en maske som passer til mitt ukurante ansikt.
Marit Aschehoug
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Smal neserygg og åpen munn gir utfordringer i maskevalget.
ResMed Quattro fungerer med ekstra stramme stropper. Nå prøver
jeg Nor-Dax’s hybrid med nesepropp og munnmaske med hakestøtte. Foreløpig gir den veldig tørr hud i nesen og det er uvant
med propper.

En trist maskehistorie
fra virkeligheten

En taxi stopper utenfor Behandlingshjelpemiddelsentralen på
Ullevål sykehus i Oslo. Sjåføren
hjelper passasjeren ut og opp til
inngangen. Det er en veldig gammel mann som har vondt for å gå.
Han har med seg en plastpose.
Da det ble hans tur, rakte han
frem plastposen og forklarte at
den inneholdt fuktekammeret til
CPAPen hans og den masken han
hadde fått utlevert.

Han var bekymret for kalkbelegget i fuktekammeret, og masken
passet ikke til ansiktet hans.
Men den fungerte overhodet ikke
og lekket luft. Så han lurte høflig
på om han kunne få prøve en

annen maske og hjelp til å rense
fuktekammeret.
Svaret var et kontant nei.

Han hørte dårlig og forsto ikke
hvorfor han ikke kunne få en
annen maske. Svaret var det
samme. De leverte bare ut den
masketypen han hadde fått før
uansett om den passet eller ikke.
Ikke kunne de hjelpe ham med å
rense fuktekammeret heller.
Etter den triste ordvekslingen
måtte mannen hjelpes ut i drosjen
igjen.
Kanskje la han hele CPAPen i
skapet? Kanskje døde han før han
fikk hjelp.
(Se kommentar
fra Ullevål på side 26)
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GOD TID
Viktig å bruke

– Hvis jeg snakker med pasienter om
masker, så er det viktig å ta seg god tid.
En pasient som nettopp har fått en diagnose og så kommer inn til en sykepleier
for å få CPAP og maske for første gangen,
er ofte ikke mottagelig for masse teknisk
informasjon.

Marit Aschehoug
tekst og foto

Hildegunn Bakke er produktspesialist
på masker hos ResMed.
– Jeg ville først spurt om pasienten
sover med åpen munn, for da må han
kanskje begynne med en helmaske.
Også er et viktig å måle ansiktet med
malene våre slik at vi ser om ansiktet
trenger small, medium eller large
størrelse på masken. Alle ansikter er
forskjellige, både i størrelse og form.
– Det aller beste er om pasienten kan
ligge mens vi prøver masker.
Ansiktet forandrer seg når man legger seg ned og pasienten slapper
bedre av. Masken må ikke strammes
for hardt. Den doble membranen i
maskene er konstruert slik at den
indre membranen holder masken stabil og den ytre membranen fylles
med luft og “forsegler” masken mot
huden. Stroppene skal ikke være
strammere enn at du får en finger
mellom stroppen og hodet.

Lekkasjesjekk

– Så er det viktig å fortelle pasienten
at nå skal lufttrykket settes på ganske
kraftig for å sjekke om det er lekkasje i masken. Her må man ta seg god
tid for ikke å skremme pasienten, for
trykket bør i alle fall opp til 10 for å
sjekke at masken er tett. Hvis displayet viser grønt smilefjes, er det
ikke maskelekkasje, er det rødt surt
Det er viktig å bruke en mal og måle fra midt på haken til øyekroken for å se
fjes, lekker den luft og vi må prøve
størrelse
på masken, sier produktspesialist hos ResMed, Hildegunn Bakke.
videre.
Haukeland at de forsøker å sende
– Pasienten må bli fortrolig med å ta
minste maskene feil vei selv om de
med flere typer masker med pasienmasken av og på, gjerne se seg i
er godt merket, sier Hildegunn Bakke
tene og ber om å få tilbake de som
speilet og venne seg til hvordan
når Søvnforeningens leder innser at
ikke brukes. De kan rengjøres så
stroppene settes fast og løsnes. Jeg
hun har sovet med en ny type nesegrundig at de kan prøves ut av andre. proppmaske opp ned et par netter.
skulle ønske vi kunne sende med
pasienten 2-3 masker hjem slik at
– Jeg har jo ikke på meg lesebrillene
han kan prøve seg frem hvilken mas- Feil vei
når jeg sitter på sengekanten og tar
ketype han trives best med.
– Vi skal bringe videre hos oss at det på masken, forteller Inger-Johanne
Innimellom forteller en sykepleier fra faktisk er mulig å sette på seg de
Henriksen Serrano leende.
SOMNUS NR 3 - 2014
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Trettheten

Tørr
Talentfull
Brettspill

Pålegg

Røykesak

Sengetøyet
Omtåket

Kinogodt
Ylvis-dyr
Resultatene

Forhold

Trodde det var tullesykdom

Slag

Tau
Lager
sovelyder

Ekvipere
Finnes
Velsmakende

Lek!

Synes

Nektelse
Grådig
Dyreunge
Sjarm

Jente
Avdelingene

Sissel Judith Vetland er en av de mange i Norge med
rastløse ben. Selv trodde hun det var en tullediagnose, og at det ikke fantes noen slik sykdom, sier hun til
nrk.no.
Nevrolog Einar Kinge ved Sandvika nevrosenter forteller at grunnen til rastløse ben er ukjent, men at
mellom sju og ti prosent er rammet. Bare et mindretall trenger medisiner, og sykdommen er vanligst
hos eldre, forteller han.
Søvnforsker Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen
peker på at rastløse ben ofte henger sammen med
søvnproblemer.

Kameramerke

KRYZZZORD

Sett sammen bokstavene i de gule feltene til et ord som
har med foreningen å gjøre. Send løsningsordet på epost
til sovnforeningen@gmail.com og vi trekker en vinner
som får fem FLAX-lodd i posten. Løsningen på kryssordoppgaven i siste nummer av Somnus var et ord som
de fleste leserne har et bevisst forhold til: “SENG”. Den
første riktige løsningen som ble trukket ut,
kom fra Åse Syrstad i Oslo.

Mindre søvn,
dårligere hukommelse
Skal du huske riktig, trenger du en god natts søvn.
Det viser en studie som forskere ved Michigan Stateuniversitetet har g jort. Forskerne setter det hele i
sammenheng mellom den landsdekkende søvnmangelen som amerikanske myndigheter har stemplet som en epidemi, forteller Forskning.no.

Kryss på tvers
NEW ORLEANS/
OVER ATLANTEREN:
Når du går rundt mellom fulle
brudgommer og toppløse
damer i det franske kvarteret i
New Orleans, skal det mye til å
unngå zydeco-musikken.
Den med vaskebrett og
sumpsangere.
Egentlig har mange av vokalistene i disse bandene, ganske
mye felles med argentiske tangodansere: Så lenge du danser
tango med nok overbevisning,
blir det like bra selv om du ikke
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bryr deg om rytmen – og så
lenge du har nok grå skjeggstubb og en mann med vaskebrett ved siden av deg, kan du
få betalt for å synge uansett
hvor tonedøv du måtte være.
Men alle de sure sangerne fra
sumpene til tross, det er nå
engang jazzen som har g jort
New Orleans kjent som
musikkhovedstad. Derfor var
mangelen på messingmunnstykke det første som slo meg
da CPAP-en min hadde en
utblåsning tredve meter unna
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Lørdagsseminar i Oslo for voksne
med narkolepsi og hypersomni
Fylkeslaget i Oslo inviterer til dagsseminar for voksne med narkolepsi og hypersomni lørdag 1. november på Thon Hotel Slottsparken i
Oslo under forutsetning at mange nok melder seg på.
Fokuset på seminaret er kunnskap om søvnsykdommer og mestring
av livet med en kronisk sykdom. Det blir informasjon om diagnosene
og om forskjellige tilnærming til mestring, forholdet til NAV og rettigheter. Seminaret starter kl. 10.00 og varer til kl. 17.00. Pris per deltager er 400 kroner for medlemmer i fylkeslagene i Oslo- og Akershus.
Ikke medlemmer betaler kr 1200,-.
Påmelding på e-post til seminar@sovnforeningen.no

– Søvnvansker rammer tre av ti barn
Søvnvansker rammer 30 prosent av norske barn, og påfallende få
kommer til undersøkelse, ifølge Lutz Nietsch.
Den tyskutdannede legen, som er ansvarlig for søvnlaboratoriet på
sykehuset i Ålesund, sammenligner Norge med
andre land. Amerikanske og britiske
undersøkelser viser at bortimot 40
prosent av barn og unge har søvnvansker som fører til helseproblemer eller nedsatt livskvalitet,
forteller NRK.
Nietsch mener at både allmennleger og andre bør bli
flinkere til å henvise pasienter
til søvnlaboratoriet. I Tyskland
har søvnvansker hos barn og
unge stort fokus, mens norske
barneleger ikke tilbys utdannelse på dette feltet.

Bourbon Street. Plutselig våknet jeg nemlig
av at hele maskinen hadde ramlet på
gulvet. Selvsagt landet den på samme måte
som en leverposteibrødskive og motsatt av
en katt: Med feil side ned.
Har du fukter på CPAP-en, vet du at det blir
utblåsning av slikt. Og uten noen Red Adair
til å tette hullene, så blir det vått. Svært
vått.
Da jeg lå på hele rommets håndkle-rasjon
et kvarter senere, så fant jeg ut at når det
først skulle blåses så hardt, kunne jeg like
g jerne hatt et munnstykke. Vel er jeg
gammel saksofonist, og ingen messingblåser. Men jeg skulle saktens klart å blåse
en halvrusten revelje på munnstykke og
CPAP-slange, og våknet på mye mer behagelig vis enn å få nesen full av vann.
Dessverre kom jeg aldri nærmere feiende

Bok om søvn
og søvnsykdommer

Redaktør Poul Jennum er overlege ved
Dansk Center for Søvnmedicin på
Glostrup Hospital og professor i nevrofysiologi ved Københavns Universitet.
Søvnmedisin inkluderer mange ulike
disipliner, og Jennum har invitert kapittelforfattere knyttet til forskjellige sykehus, spesialiserte sentre og universitetsmiljøer i Danmark og innen forskjellige
interesseområder.
Til sammen er det 25 kapitler, en slags
håndbok om søvn. Bruken av medisinsk
terminologi er beskjeden. Boken
g jennomgår de mest alminnelige årsaker til søvnproblemer, f.eks. insomni,
parasomni, respirasjonssykdommer og
døgnrytmeforstyrrelser, og boken inneholder kapitler om legemidlers innflytelse på søvnen samt om hypnotika.
Forfatter: Poul Jennum, red. Forlaget
Munksgaard, København, Danmark 271
sider Pris DKK 300,- kr.

fanfarer enn på flyplassen, som hyggelig
nok har fått navn etter Louis Armstrong.
Derfra brøt jeg alle forsetter som jeg fortalte om i forrige nummer – om ikke å fly
business class på nattflyvning.
Flyselskapet – la oss for å unngå tekstreklame bare kalle det for Lufthansen – hadde
nemlig strøm til alle passasjerene som
hadde fått lurt noen til å kjøpe dyre billetter til seg. Dermed la jeg setet rett ut og
koblet til CPAP-en etter at kveldens treretter var fortært uten spor av plastbestikk. Det var ikke helt enkelt. Jeg visste
på forhånd at strømforsyningen ikke kom
til å være 100 prosent stabil hele veien. Det
fikk jeg vite da jeg spurte om det var nok av
den til å dra CPAP og fukter. Men så fort jeg
hadde fått vann i fukteren og sengestrekk i
setet, var det helt slutt på strømmen.
Det endte med at en hyggelig flyvert med
kjente på Hamar kom og ordnet opp. Sove

fikk jeg likevel ikke. Det skal hverken
Lufthansen eller Luftolsen eller Luftolsens
enke klandres for; noen ganger blir det bare
feil å legge seg til å sove når kroppsklokken
står på fire om ettermiddagen.
Derfor satte jeg meg til å skrive seneste
avsnitt av Reisefantens opplevelser istedet.
Det var en god idé helt til strømmen forsvant på nytt. Tydeligvis må man holde
dekselet konstant åpent, dytte kontakten
hardt og kontant inn, og g jenta med
ujevne mellomrom.
Så får vi bare håpe at det holder nå, og at
det dermed går som i den gamle tyggegummireklamen: Der andre bærbare
Macer bruker opp batteriet i Drammen,
varer denne helt til Vladivostok.
Det håper vi i hveeeeeee

Reisefanten: Georg Mathisen
SOMNUS NR 3 - 2014
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BEHANDLINGSMIDDELHJELPESENTRALENE

H

vis masken til CPAP-en din ikke passer, er det helt vilkårlig om
du får tilpasset ny. Nå tar Helsedirektoratet opp saken og
spør om det er slik departementet ønsker at det skal være.

ny maske

Helt vilkårlig om du får
Georg Mathisen
tekst og foto

Sliter du med masken på CPAP-en
din? Kanskje er den eneste løsningen
å få ny maske. Bor du i Haugesund,
kan du møte opp på enheten for
behandlingshjelpemidler på sykehuset og få hjelp. Bor du i Oslo, må du
tilbake i kø og vente på ny utredning.
Eller for å ta hele oversikten: Grovt
sagt er det slik at pasienter i Troms,
Nordland, Sogn og Fjordane,
Hordaland, Rogaland og Akershus
kan få en maske som passer. Alle
andre må tilbake til lege for å få
endret maske.
Og akkurat i øyeblikket er det slik
det skal være. For to år siden bestemte nemlig Helsedepartementet at
behandlingshjelpemidler som for
eksempel CPAP er en lokal sak. Det
er opp til hvert enkelt helseforetak å
bestemme hvordan det velger å organisere dette.

Tas opp med departementet

– Men vi får endel lignende spørsmål
på ulike områder, forteller avdelingsdirektør Anne-Stina Nordmo i
Helsedirektoratet. Hun tar med seg
oversikten som Somnus har laget
spør departementet om det er slik det
skal være.
– Nå i oktober har jeg bedt om et
møte med departementet for å høre
hva de tenker videre, og jeg kommer
til å ta med dette som et eksempel.
Skal det være sånn som departementet sa i 2012, eller tenker de noe
annet? Det at det er opp til hvert
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enkelt sykehus, eller helseforetak, å
skaffe og levere ut, gjør jo at det som
du sier blir store forskjeller fra plass
til plass og region til region, fastslår
Nordmo.
Hun peker på at det ligger juridiske
spørsmål her som departementet ikke
har tatt tak i ennå: – Jeg ser uten tvil
at det er en problemstilling her, men
det må komme noen føringer fra
departementet, sier hun.

– Ikke plass

Kathrine Olsen er avdelingsleder for
behandlinghjelpemidler på Oslo universitetssykehus (OUS), altså
Ullevål. Der reagerer CPAP-brukere
både på at de må tilbake i helsekøen
om de ikke kan bruke den første
masken de får, og på generelt dårlig
service.
– Den enkle grunnen til at vi ikke tilpasser masker, er for det første at vi
ikke har plass. Vi har holdt på i to år
med å prøve å finne egnede lokaler,
men vi har ikke en plass der vi kan
ha pasientbehandling eller utprøving,
sier hun.

Juss og kompetanse

– Vi har heller ikke kompetanse til
det. Og i tilfelle utredningen er gjort
av private eller andre utenfor OUS,
da er det også et juridisk spørsmål
om å få til avtaler slik at vi ikke går
inn på selve behandlingen. Når en
pasient er inne, kommer det jo gjerne
spørsmål som søvnlegen ikke har
fanget opp, sier Olsen.
Er det så ikke et alternativ å la pasienten få med seg forskjellige masker,

prøve hjemme og beholde den som
passer best?
– Det må øre-nese-hals-legen avgjøre. Vi skal jo ikke gå inn på utprøving. Legene tar jo gjerne inn pasientene så de får fulgt opp samtidig, sier
Olsen. Det hun lover å ta opp, er
kritikken av at pasientene behandles
surt og dårlig:
– Det handler om serviceinnstillingen
hos oss. Det kan jeg ta opp, og tar til
etterretning, sier Kathrine Olsen.

Prøver å hjelpe

I motsatt ende av skalaen finner vi
blant andre Helse Fonna.
– Hvis det ikke er et medisinsk
spørsmål, så prøver vi så godt vi kan
å finne en maske som passer bedre,
forteller Siv Hilde Jansen. Hun er
ansvarlig for CPAP, Bipap og respirator i helseforetaket i Haugesund.
– Om vi kan hjelpe, spørs hva grunnen er. Det kan være mange forskjellige grunner til at masken må byttes
ut. Hvis den er brukt i et år og er
utslitt, får brukeren akkurat maken.
Hvis vi må vurdere en annen masketype, har kanskje brukeren forandret
seg, eller det er andre grunner. Da må
pasienten komme på besøk her, så ser
vi hva vi finner ut av, konstaterer
Jansen.
– Av og til fungerer det ikke med de
standardmaskene vi har, eller med
det enda større utvalget de har på
Haukeland i Bergen. Fungerer det
ikke med maske og CPAP, kan en
øre-nese-hals-lege vurdere om det
kan være aktuelt å ta en ny utredning
med tanke på snorkeskinne, sier hun.
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Lite søvn
krymper hjernen

Passer den dårlig? Om du kan få en som passer bedre, avhenger av hvor
i landet du bor. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)
Siv Hilde Jansen understreker at
Helse Fonna kan ta masketilpasningen på pasienter som tilhører eget helseforetak – det nytter ikke å komme
til Haugesund fra Drammen, for
eksempel, fordi man har lest at

Haugesund har «fri flyt».
– En skal forholde seg til den enheten for behandlingshjelpemidler som
en opprinnelig hører til, sier hun.

Slik er det der DU bor
Her er oversikten over hva de forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene tilbyr:
Finnmarkssykehuset, Kirkenes:
Kan ikke tilpasse masker. Pasienten
må tilbake til den som har tildelt
maske første gangen.
UNN, Tromsø: Har sykepleiere som
kan tilpasse masker.
UNN, Harstad: Har klinisk tekniker
som kan tilpasse masker dersom
man vil bytte type.
Nordlandssykehuset, Bodø:
Kan bytte masketype, som tilpasses
på sentralen.
Helgelandssykehuset,
Sandnessjøen: Muligheter for
tilpasning. Sykehuset kan også
sende forskjellige masker til pasienten så pasienten kan velge.
St. Olavs Hospital, Trondheim:
Tilbyr ikke tilpassing av masker.
Helse Førde: Tilpasser masker.
Helse Bergen: Pasienten må
tilbake til utprøving, men det kan
g jøres ved søvnsenteret på samme
sted (Haukeland).
Helse Fonna, Haugesund:
Tilpasser masker.

Helse Stavanger: Forsøker å hjelpe
pasienten direkte, men har problemer med kapasitet.
Sørlandet sykehus, Kristiansand:
Regner bytte av masketype som
behandlingsendring; pasienten må
tilbake til lege.
Sykehuset Telemark, Skien:
Ingen tilpasning – det er ikke
sentralens ansvar, og den har ikke
kompetanse.
Sykehuset Vestfold, Tønsberg:
Tilpasser ikke masker.
Vestre Viken HF, Drammen:
Sender bare ut etter rekvisisjon, har
ikke anledning til å prøve maskene
på pasienter.
Sykehuset Østfold, Fredrikstad:
Bytter bare med samme maske
som pasienten har fra før – altså
ingen tilpassing.
OUS, Ullevål, Oslo: Ikke mulig å
tilpasse noe.
Ahus, Lørenskog: Bytter og
tilpasser masker.
Sykehuset Innlandet,
Elverum: Ingen mulighet til
tilpasning av masker.

Voksne personer med søvnvansker
ser ut til å få redusert hjernevolumet raskere enn andre. Det forteller
Forskning.no. Funnene er g jort i en
studie som psykologer ved
Universitetet i Oslo har g jort i samarbeid med universitetet i Oxford.
Forskerne tok for seg 147 nordmenn
med en g jennomsnittsalder på 54
år, spurte dem om søvn og skannet
hjernen deres. Det de ikke vet, er om
søvnproblemene er årsaken til hjernekrympingen, eller om det er
omvendt: – Det er ennå ikke kjent
om dårlig søvnkvalitet er en årsak
til endringer i hjernestrukturen,
eller om redusert hjernevolum er en
årsak til søvnproblemene, sier
Anders Martin Fjell ved Psykologisk
institutt ved Universitetet i Oslo.

Lite søvn elder hjernen
Jo mindre voksne sover, jo raskere
eldes hjernene. Det har forskere i
Singapore funnet ut, skriver
Forskning.no. Studien deres har
undersøkt data fra 66 friske kinesere over 55 år. De som sov færre
timer, viste tegn til raskere utvidelse av hulrommene i hjernen. Slik
utvidelse henger sammen med
kognitiv svikt og utviklingen av
sykdommer som for eksempel
Alzheimer.

– Sju timer er ideelt

Sju timers søvn er bedre enn åtte.
Det viser flere søvnstudier. – Den
laveste forekomsten av sykdom og
død ser vi ved sju timer, sier professor Shawn Youngstedt ved Arizona
State-universitetet til avisen Wall
Street Journal. Kollega Daniel F.
Kripke ved University of California
San Diego har sett på data fra 1,1
millioner mennesker, og det viser
seg at de som sover fra 6,5 til 7,4
timer har lavere dødelighet.
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Fare for selvmord

Behandling av søvnproblemer er en
god måte å forebygge selvmord hos
eldre på, ifølge forskere ved Stanforduniversitetet i USA. Det viser seg at
eldre som sliter med søvnproblemer,
har høyere risiko for å ta sitt eget liv
enn eldre som sover godt.
– Dette er viktig fordi søvnforstyrrelser lett kan behandles, sier professor Rebecca Bernert ved Stanford.
I løpet av en tiårsperiode som forskerne har undersøkt, hadde de som
rapporterte om dårlig søvn, 1,4 ganger større risiko for selvmord enn de
som sov godt. Men professor Heidi
Hjelmeland ved NTNU mener studien
gir en overforenklet forklaring av
selvmord, skriver ABC Nyheter.

Døde av søvnmangel

Vi vet ikke hvor lenge det er mulig å
gå uten søvn, fordi det ikke er etisk
forsvarlig å g jøre helseskadelige
eksperimenter med mennesker. Men
det finnes flere kjente tilfeller der
folk har dødd fordi de ikke fikk sove,
forteller Forskning.no.
Irske Michael Corke døde etter seks
måneder uten søvn. Amerikanske
Peter Tripp satte verdensrekord i
1959, da han gikk åtte døgn uten å
sove – på slutten var han psykotisk,
og han kom seg aldri ig jen. Senere
har flere gått lenger uten å sove, hallusinert etter noen dager, men uten
permanente helseeffekter.

Sliter med turnus

betydning for de problemer skiftarbeidere har. Søvnvansker påvirker
dessuten funksjon og sikkerhet, viser
en rapport fra Statens
Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) som
nettavisen Ta Del skriver om.
A-mennesker og eldre får størst problemer, spesielt med nattarbeid. Nye
undersøkelser understreker særlig
sammenhengen mellom lange
arbeidsdager, underskudd på søvn og
økt risiko for arbeidsulykker, viser
oversikten som Stami har satt opp
over nyere forskning.

Undervektige
sover minst

Både undervektige og overvektige
sover for lite, viser ny norsk forskning. Nesten 10 000 unge mellom 16
og 19 år er undersøkt for kroppsmasseindeks (BMI), sovelengde, insomni
og obstruktiv søvnapné.
Mens ungdommer med normalvekt
sover 6 timer og 29 minutter i
g jennomsnitt ukedagene, sover overvektige 6 timer og 13 minutter. Når
vekten defineres som fedme, sover
ungdommene 5 timer og 57 minutter
i snitt – mens de undervektige sover
bare 5 timer og 48 minutter.
For søvnapné er resultatene mer som
de er kjent fra tidligere: Av dem med
fedme og overvekt er henholdsvis 12,9
og 6,8 prosent rammet, mot 3,5 og 1,6
av de normalvektige og undervektige.

Skift, turnus og andre alternative
arbeidstidsordninger går ut over
helse og sikkerhet.
Søvnforstyrrelser er den vanligste
følgen av endret døgnrytme, og er
den enkeltfaktoren som har størst

Søvnproblemer
hos én av tre
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Vaksine-kjeft
til journalister

Journalister får sin del av skylden for
tragiske dødsfall blant barn som ikke
er blitt vaksinert.
Stipendiat Kristin G-I
Mohn ved Universitetet
i Bergen skriver i
Aftenposten at vaksinasjoner er det enkelttiltaket som kan redde flest
mennesker fra alvorlige,
smittsomme infeksjoner.
Hun kritiserer ikke
minst dekningen av narkolepsitilfellene etter
svineinluensa-vaksinen:
– Alle er enige i at det er
dypt tragisk for barna
som faktisk fikk narkolepsi, og det foregår forskning for å
finne årsaken. Men hva hadde vært
konsekvensen av å ikke vaksinere av
frykt for mulige, ukjente bivirkninger? spør Mohn, som mener journalistene også burde tatt opp tall som at
en halv million barn ble vaksinert, og
at andre land som ga samme vaksine,
ikke har hatt noen tilfeller av narkolepsi knyttet til vaksinen.

Vanskeligere å vekke
Slett ikke nødvendig å være overvektig for å sove for lite.
(Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Ukurante arbeidstider går ut over
helse og sikkerhet. Illustrasjonsfoto:
Jean Gaumy, Seafood.no)

tema. Voksne sover omtrent like lenger som før – rundt sju timer i snitt –
mens mange ungdommer sover for
lite. Ett av fem førskolebarn og én av
fire ungdommer har søvnvansker
som kan diagnostiseres.
Blant voksne har andelen som er
rammet av insomni, økt fra 11,9 til 15,5
prosent på ti år.

Hver tredje voksne har problemer
med søvnen minst en gang i uken, og
hver syvende har kroniske søvnvansker. Det viser Folkehelserapporten,
som i år har søvnvansker som et eget

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.
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Dugnad

Kasserer Willy Karlsen og sekretær
Marit Aschehoug jobber på PC og storskjerm mens styreleder Inger-Johanne
Henriksen Serrano (innfelt) googler
navn og adresser for å få listene riktige.

for å “vaske” medlemslistene
Søvnforeningen har ca 600 medlemmer, og det høres ikke mye ut. Men
det tar time på time å vaske og
korrigere medlemslistene slik at vi
kan ”dytte” dem over i en elektronisk
database. Det aller viktigste er at det
finnes én liste, og bare én liste som
til enhver tid er à jour.

Styreleder, kasserer og sekretær
hadde dugnad en hel dag på foreningens kontor med PC’er, storskjerm og pågangsmot. Det var flere
utfordringer som måtte frontes.
Postverket endrer postnummer, særlig i de store byene, og siden postsortering bare foregår maskinelt, så
kommer post i retur hvis det har feil
postnummer. Det betyr at medlemmer ikke får Somnus eller fakturaen
med medlemskontingenten.

Hvem har betalt

Så kassereren hadde med seg liste
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over de som ikke hadde betalt og alle
de returnerte bladene. Hver enkelt
ble sjekket mot sentrale adresseregister og postnummer og de fleste ble
funnet på nye adresser.

Så var det mailadresser og beskjeder
med inn- og utmeldinger. Navn for
navn ble gjennomgått og lagt inn.
Datatilsynet har gitt klarsignal for at
pasientforeninger kan ha medlemsdatabase med diagnoser, så vi bryter
ingen regler når vi oppfordrer medlemmene til å registrere diagnosen
sin.

Tilslutt satt vi med et ajourført
Excelark som måtte bearbeides
videre. Når denne filen skal eksporteres over i Members-systemet fra
ZoftCircus, må innhold og rekkefølge på kolonnene stemme overens
med oppbyggingen i det systemet.
For hvert enkelt medlem måtte for-

navnet flyttes over i egen kolonne og
viskes ut fra den med etternavnet i.
Det samme med adressen. Gatenavn
og nummer i egen kolonne, det
samme måtte postnummer og poststed ha. Pirkearbeid.

Over på server

Men nå er det også gjennomført og
alle fylkesledere og kontaktpersoner
har fått tilsendt den oppdaterte medlemslisten. Utviklerne av Members
regner med å ha en serverløsning
klar ved juletider. Det vil si at medlemssystemet til Søvnforeningen
ligger på en server slik at både kasserer, styreleder og sekretær kan gå inn
og ajourføre den samme originallisten. Det kan sendes ut eposter, smser, rapporter, sortering av lister, invitasjoner og mye annet. Styret gleder
seg til det er på plass og Excelarket
vårt kan eksporteres inn.
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FAGARTIKKEL

Idiopatisk hypersomni,
mer enn bare økt søvnighet
Per Egil Hesla,
spes. nevrologi

ubjektive symptomer
S
hos pasienter med idiopatisk hypersomni, er mer
enn bare økt søvnighet.

I

diopatisk hypersomni er kronisk
daglig økt søvntrang til tross for
normal nattesøvn. Det er mange årsaker til økt daglig søvntrang og disse
må bli ekskludert før diagnosen blir
stillet.

D

et var først i 1975 at man definerte forskjellen mellom idiopatisk hypersomni og narkolepsi.En
kort blund som ofte hjelper pasienter
med narkolepsi virker ikke for pasienter med idiopatisk hypersomni. I
tillegg har pasienter med idiopatisk
hypersomni vansker med å våkne om
morgenen, de har ofte automatisk
adferd, kan være forvirret og sovner
på nytt, dette kalles sleep drunkenness. 40 % av pasienter med idiopatisk hypersomni trenger dessuten
lengre tid for søvn og kan ofte sove
mer enn l0 timer sammenhengende
om natten.

I

diopatisk hypersomni er sjelden og
man antar at det har en prevalens
på 0.005 %. Av og til kan det forekomme spontan bedring (14-25%)
Mange pasienter med idiopatisk
hypersomni har i tillegg til økt søvntrang også utmattelse. Mange pasienter med idiopatisk hypersomni opplever forandringer før sykdommen blir
manifest, slik som alvorlig hendelse
og noen hadde også insomni før de
fikk hypersomni.

N

år man sammenligner pasienter
med idiopatisk hypersomni med
en kontrollgruppe finnes disse signifikante forskjellene: redusert hukommelse, redusert oppmerksomhet,.
kortere konsentrasjonstid, økt distraksjon, avsporing under samtale,
mange feil under vanlig daglig aktivitet, økt angst og depresjon, vanskeligheter med regulering av kroppstemperatur, økt følelse av besvimelse, mage tarm problemer, hjertebank, synsforstyrrelser og allergi.
Eksempler på automatisme er å legge
mobiltelefonen i kjøleskapet, legge
klær i oppvaskmaskinen etc.

mange måter er kognitiv utmattelse
mye lik den som observeres hos pasienter med ME.

M

edisinsk seksjon ved EEG
laboratoriet har etter hvert
samlet over 50 pasienter med idiopatisk hypersomni, de fleste med kort
søvnlengde. Diagnosen stilles på kliniske kriterier, supplert med polysomnografi og MSLT test, samt utelukkelse av andre mer nærliggende
diagnoser. Ofte blir hypokretinnivået
målt for å avgrense tilstanden til
blant annet narkolepsi uten sikker
kataplexi, disse pasientene har alle
normale verdier av hypokretin og er
som regel HLA DR 2 negative.

B

ehandling av idiopatisk hypersomni er modafinil (Modiodal) l
00-400 mg pr dag. Dette preparatet
er et ikke narkotisk medikament med
relativ lang halveringstid og preparatet blir godkjent refundert av Helfo
dersom diagnosen er sikker og tilstanden har vart minst seks måneder.

H

ypersomni betyr på gresk mye
søvn, dette sees best i weekenden og under ferie hvor disse pasientene sover enda lengre enn ellers, av
og til opp til 20 timer sammenhengende. Det mest utpregede symptom
er sleep drunkenness som nesten
aldri forekommer hos normale kontrollindivider. Denne tilstanden forekommer uavhengig av forutgående
søvnlengde, det ser heller ikke ut til
at denne reduserte våkentilstanden
skyldes deltasøvn før oppvåkning.
Noenpasienter med idiopatisk hypersomni velger en strategi med høy
fysisk aktivitet for å motvirke den
økte søvntrangen, det vil også selvsagt påvirke kognitiv funksjon. På

S

ykdommen starter i 15-30 års
alder og varer livet ut. Den er
like vanlig blant kvinner som blant
menn, men debuterer kanskje litt
senere i livet enn narkolepsi. Det er
ikke gjort systematiske undersøkelser
for å kartlegge hvor hyppig dette
forekommer i befolkningen.

M

an regner med at det foreligger
en forstyrrelse av hjernens
søvnregulerende mekanismer.
Enkelte funn tyder på en forstyrrelse
i noradrenalin-reguleringen av søvnvåkenhet, men hva som har forårsaket dette, er ukjent. Det kan tenkes at
flere forskjellige sykdomsprosesser
eller skader kan føre til idiopatisk
hypersomni. Diagnosen er egentlig
dårlig definert, og sannsynligvis
omfatter den flere forskjellige sykdommer eller tilstander.
SOMNUS NR 3 - 2014
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Lærings- og mestringskurs i narkolepsi

St. Olavs Hospital i Trondheim arrangerer 13. november 2014
kl. 09.30 – 15.30 kurs for voksne med narkolepsi, pårørende og
foreldre til barn med narkolepsi. Målet med kurset er å formidle kunnskap og erfaringer om ulike aspekter ved sykdommen med fokus på mestring i hverdagen.
Av temaer som tas opp er: Hva er Narkolepsi, ved nevrolog
Guttorm Eldøen, åÅ leve med narkolepsi, ved brukerrepre-

sentant Margaret S. Ramberg, mestring i hverdagen, diskusjon og erfaringer. Kurset holdes på Lærings- og mestringssenteret, St. Olavs Hospital, 1902- bygget Kursansvarlig er fagkontakt LMS, Unni Tangen. Kurset koster 315 kroner i egenandel. Frikort gir gratis deltakelse, det må tas med. Kontakt
pasientreiser angående reiseutgifter tel: 05515. Påmelding
til telefon: 72 57 13 03 innen 3.11.14. Legehenvisning må tas
med til kursansvarlig. Det serveres en enkel lunsj.

Samarbeidsmøte mellom

For å følge opp ønsket fra årsmøtet om tettere samarbeid
mellom styret sentralt og fylkeslagene i Oslo og Akershus, inviterte styret til samarbeidsmøte i
august. Både Oslo fylkeslag og
Akershus fant veien til
Solheimveiens møtelokale.

TO FYLKES

Fylkesleder i Oslo, Susanna Mørch
orienterte om fylkeslagets store satsning på medlemsmøte 1. november
om narkolepsi og hypersomnier. Hvis
det blir en suksess, kan det være en
forsmak på et større seminar fylkeslaget planlegger å gjennomføre neste år.
Seminar tar for seg mestring i hverdagen og invitasjonen går ut til alle
medlemmer i Oslo og Akershus, og
det er åpent for medlemmer utenfor
disse lagene til en høyere avgift.
Fylkesleder i Akershus, Inger
Simensen, orienterte om at laget er
aktive med stands rundt i fylket.
Laget hadde håpet på en høsthelg som
i 2013, men planlegger uansett et
julemøte med aktuelt tema.

“Våken hverdag”

Det ble drøftet samarbeidsmuligheter
og hvilken uke Søvnforeningen skal
legge aksjonsuken ”Våken Hverdag”
neste år med tanke på både å favne
Legeforeningens hjerneuke, som er en
tradisjon å markere i Akershus, og å
markere den internasjonale narkolepsidagen og søvndagen. Det var enighet om at hovedtema kunne være narkolepsi. Det er viktig at alle som er
med å markere dette uansett hvor i
landet det er, er utstyrt med samme
standsmateriell og synlighet. Det blir
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enten uke 11 eller uke 12 neste år.
Møtet drøftet også et innspill fra
Akershus fylkeslag som føler seg
uglesett og at deres arbeid negativiseres av foreningens hovedstyre, særlig
i forbindelse med årsmøtet.
Styrets leder forsikret om at foreningen setter stor pris på Akershus fylkeslags mange initiativ og aktiviteter,
men at formen på fylkeslagets innspill
og henvendelser lett kan skygge for

positive intensjoner.
Spørsmålet om fylkesledersamling
etter årsmøtet, ble drøftet og det var
ulike meninger. Trolig vil det bli en
samling av fylkesledere og kontaktpersoner dagen etter årsmøtet fredag
17. april i 2015, muligens som et
motivasjonsseminar for å få flere
medlemmer og engasjere de vi allerede har.
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Skinner for millioner

Akershus universitetssykehus har bedt om tilbud
på søvnapnéskinner til pasienter i Oslo og
Akershus, og legger opp til mellom 100 og 250
tilpasninger i året. Avtalen skal inngås for to år,
med mulighet for forlengelse i to til, og prisen
anslås til et sted mellom 2,8 og 9,0 millioner kroner pluss moms.

ESLAG

Å sove på
høykant
Zzzzzzzzz
no
rkefrøken
Det er flott at deler av helse-

vesenet følger opp oss pasienter med kontroller når noe ikke er som
det skal være. Selv har jeg for tiden max trykk på CPAPmaskinen mesteparten av natten og det blafrer og hviner i mykplasten i ansiktet.
Derfor skulle jeg legges inn til ny søvnutredning. På
Tynset sykehus er det trivelige søvnrom som heter
Østerdalsstua og Telnesstua. Det er furumøbler, deilig
stressless stol med fotskammel og egen TV. Men senga,
den er en førkrigs sykehusmodell, type standard.
Da det nærmet seg sengetid, kom sykepleieren med en
eske utstyr og en bruksanvisning for påsetting av brystbånd og elektroder og fingermåler og mye annet. Du
føler deg ikke spesielt lekker med alt utstyret utenpå
nattkjolen og med en diger klump tapet fast midt på
magen.
Å sove uten CPAP er en risikosport jeg aldri deltar i. Jeg er
helt avhengig av den for å kunne få sove. Nå skulle jeg liksom sove med overkroppen full av elektronikk og plaster uten CPAP. Men må man, så må man.
Hovedproblemet ble sykehussengen. Den tror jeg er 50
cm smal. Det er ikke jeg. Så da ble det å sove på høykant.
For ikke å ramle ut, tok jeg opp sengehestene på siden og
følte meg bokstavelig talt stroppet inn.

Fellesmøter mellom Søvnforeningens hovedstyre
og fylkeslagene i Oslo og Akershus har vært etterspurt. Derfor møttes man til samarbeidsmøte i
august. Fra Oslo møtte Susanna Mørch, Anne
Marthe Sletten, Elin Kjeldseth Hansen og Mette
Øye Hansen. Fra Akershus kom Inger Simensen,
Torill Tangen og Vigdis Orderud.
Fra styret kom Inger-Johanne Henriksen Serrano,
Willy Karlsen, Marit Aschehoug, Erik Aasum og
Pål Stensaas.

Etter et par timer ga jeg opp og sette helmaska resolutt
utenpå utstyret og fikk noen timers søvn, fortsatt på
høykant i redsel for å treffe gulvet. Hvordan kan en sånn
søvnregistrering bli reell når sengen er så håpløs og pasienten er nervøs? Det var vi enige om både sykepleieren
og jeg. Men de har ikke midler til å kjøpe ordentlige senger så pasienten kan slappe av. Jeg tror det hadde vært
bedre om jeg ble tapet ferdig og kunne kjøre hjem til
egen seng og komme tilbake neste morgen.
Uken etter fikk jeg brev med en linje fra lungelegen:
Ingen sentralapneer funnet. Det var kanskje ikke så rart.

Marit Aschehoug
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Økonomi

Pr. 20/8 innestående: Driftskonto
36.000 kr. Kapitalkonto 702.900,kr. Skattekonto 5000 kr. Pengene,
243.000 kr fra BufDir er kommet
inn. Dette er årets del II og det er
både likepersonsmidler og driftsmidler. Rapporteringsreglene for
likemenn er endret og er strengere.

Medlemskap

fra styret:

Etter ferien,
13. august, er det
sendt ut velkomstbrev med giro til
18 personer, totalt er
det meldt inn 71 nye
medlemmer etter
nyttår, men ikke alle
betaler, selv med purring. Oppdaterte lister over nye medlemmer er sendt fylkeslag og kontaktpersoner.

#

Aksjonsuke
Våken hverdag 2015

Neste år faller de to internasjonale
søvndagene dagene i uke 11, 13.
mars for Søvndagen (WASM –
World Association of Sleep
Medicine) og uke 12 på 15. eller
16. mars for Narkolepsidagen.
Hjerneuka skal etter det vi erfarer
arrangeres i uke 10 neste år. Det er
enighet om at vi arrangerer
aksjonsuke Våken Hverdag enten i
uke 11 eller 12 neste år og at fylkeslag og kontaktpersoner inviteres
til å markere dette lokalt f.eks.
med stands. Det er enighet om at
vi har et felles tema og fokuspunkt
og felles synliggjøring med materiell. Narkolepsi har vært drøftet
som tema.

Kontoret:

Det er nytt styre i FFO Akershus,
og de forhandler med husverten
om nye betingelser for leie av
lokalene i Solheimveien. De for-

handlingene er ikke avsluttet. Vi
kan allerede nå signalisere at vi
ikke er interessert i å beholde kontoret hvis det blir vesentlig dyrere
husleie. Styret sjekker priser på ren
lagerplass for brosjyrer og papirer
og blader. Telefonen er oppe nesten hele døgnet uansett.
Fylkeslagene og kontaktpersonene
kan få tilsendt det de trenger via
post bare vi har et sentralt lager.

Narkolepsi:

Styret går inn for å samarbeide
med ENA, Europeisk Narkolepsi
Forening. Margaret holder kontakten.

Søknader:

Styret venter på svar fra
Extrastiftelsen om doktor Harald
Hrubos-Strøm får midler til sitt
forskningsprosjekt.
Søknad om drifts- og likepersonsmidler er sendt BufDir.

Innmeldingsskjema
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:
Fylke:

Epostadresse:

Mobiltelefon:

Fødselsdato:

Diagnose (frivillig):

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

sovnforeningen@gmail.com
med de samme
opplysningene.
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Likepersonene våre:
Narkolepsi

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

Forskjøvet søvnfasesyndrom
Wenche Wesenberg
tlf. 22 73 12 35

Merethe Søderlund
Tlf. 48099921
merets@broadpark.no

Søvnapné

Knut Arne Berglund
tlf: 22 62 36 34
mob.: 92 81 59 18
knut.mila@c2i.net
Kjellfrid Høisveen
Tff 22100179/97143445
k.hoisveen@live.no
Bjørn Ruland
tlf. 70 27 57 52
bjorn_widarr@hotmail.com
Jeanette Torgersen Johansen
tlf. 40 20 15 77
jea-to@live.no
Arne Ramstad
tlf. 64 87 07 67
ai-rams@frisurf.no
Willy Karlsen
tlf. 47 81 74 41
wil-bjo@online.no
Erik Aasum
tlf. 91 80 61 41
eaasum@online.no
Ragnvald Scherffenberg
tlf. 90 82 25 09

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

scherff@online.no
Inger-Johanne Henriksen
Serrano, mobil: 90 93 93 74
ingerjohanneserrano@
gmail.com
Marit Aschehoug
Tlf: 90066527
maritasc@online.no
Gunnar Kviebakk
Tlf 45451200
kviebakk@gmail.com
Alf Herold Hansen
Tlf:72559040
alf.herold@gmail.com

Nærpersoner

Eivor F. Andersen
tlf. 33 05 61 13
(mor til ungdom med
søvnsykdom)
Marie Ann Milde
tlf. 57 73 76 56
(mor til ungdom med
narkolepsi)
Marit Bremertun Skrenes
tlf. 57 69 14 24
mskrenes@online.no
(mor til mann med 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

Margareth Åseng
tlf. 77 72 45 12
(mor til en med forsinket
søvnfasesyndrom)
Turid Scherffenberg
tlf. 90553269
scherff@online.no
(ektefelle med søvnapê)

Likepersonutvalget

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

Sogn og Fjordane:
Kontaktperson: Marit Bremertun,
Skrenes, Granliavegen 1, 6899 Balestrand,
tlf: 57 69 14 24, mskrenes@online.no
Telemark:
Kontaktperson: Line Mikalsen-Høiback,
Bjerketvedtvn. 17, 3914 Porsgrunn,
tlf: 90 64 28 37,
mikalsen_52@hotmail.com
Trøndelag:
Leder: Alf H. Hansen, Postboks 3437
Havstad, 7425 Trondheim,
tlf: 72 55 90 40, alf.herold@gmail.com
Nestleder/kasserer: Anne Stokstad,
Moslingsgata 2, 7030 Trondheim,
annest@tele2.no
Styremedlem: Marit E. Solberg, Johan
Bojers vei 11, 7021 Trondheim,
m-esolb@online.no
Sekretær: Gunnar Morten Gravås,
Sagdalsegga 3, 7300 Orkanger,
gunnarm.gravaas@c2i.net
Østfold:
Kontaktperson: Alfhild Lehne,
tlf. 907 87 878 / 69 14 99 95
Grotterødgata 7, 1723 Sarpsborg
alflehne@online.no
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Returadresse: Foreningen
for Søvnsykdommer,
Solheimveien 62b,
1473 Lørenskog

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

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

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

