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Den best dokumenterte behandlingen for 
vedvarende søvnvansker er ikke-medika-
mentell, men slik behandling er i liten 

grad tilgjengelig for pasientene [3]. Fra politisk 
hold, fra sykehusledelse og blant pasientfore-
ninger har det over tid vært et ønske om å øke 
tilbudet av ikke-medikamentell behandling av 
psykiske lidelser. En av hovedutfordringene ved 
ikke-medikamentell behandling har vært at det 
er vanskelig å nå ut til nok pasienter. Tilsvarende 
er det mangel på nøyaktige og objektive mål på 
søvn. Vår forskningsgruppe «Trondheim Sleep 
and Chronobiology Research Group» (SACR) 
ved NTNU og St. Olavs Hospital er integrert 
med «Team for søvn og bipolare lidelser» ved 
psykiatrisk akuttavdeling ved St. Olavs Hospital. 
Dette gir oss en unik mulighet til å forske på 
ulike teknologiske og digitale løsninger for å 
gjennomføre heldigital måling og behandling 
av søvn- og døgnrytmeforstyrrelser i ulike 
populasjoner. 

Helautomatisk og digitale 
behandlingsstudier
I SACR har vi gjennomført flere kliniske behand-
lingsstudier på insomni i samarbeid med 
Folkehelseinstituttet (FHI). Selv om kognitiv 
adferdsterapi for insomni (CBT-I) er anbefalt 
som førstelinje-behandling for insomni [3,4], 
er denne behandlingsformen lite benyttet og 

mange individer får medikamentell behandling. 
Gitt prevalensen og insidensen av insomni i den 
generelle befolkningen og i flere pasientpopula-
sjoner er det nærliggende å anta at helsevesenet 
ikke har kapasitet til å dekke etterspørselen etter 
søvnutredning og behandling. I tillegg er det 
en generell mangel på trente CBT-I terapeuter 
i spesialisthelsetjenesten. En måte å løse denne 
utfordringen på er å tilby CBT-I digitalt over 
internett. Digital CBT-I (dCBT-I) krever ikke trente 
terapeuter og kan derfor være et kostnadsef-
fektivt alternativ som er enklere å iverksette og 
gjennomføre, og dermed en løsning som kan gi 
effektiv behandling til mange. 

Vår forskningsgruppe har gjennomført en 
serie med tre kliniske behandlingsstudier, som 
vi har kalt Norse-studiene, for å undersøke 
effektiviteten av dCBT-i. I disse studiene blir 
dCBT-I levert gjennom en norsk versjon av pro-
grammet «Sleep Healthy using The Internet» 
(SHUTi), som er utviklet ved University of 
Virginia [5–7]. Vi er godt i gang med en fjerde 
studie [8] og planlegger tre ytterligere studier 
som undersøker effektiviteten til SHUTi i ulike 
pasientpopulasjoner. 

Norse 1 var en pilotstudie, utført av FHI, 
hvor effektiviteten til dCBT-I sammenlignet 
med psykoedukasjon for søvn ble undersøkt 

En høy andel pasienter med psykiske lidelser opplever søvn- og døgnryt-
meforstyrrelser [1,2]. Tidligere anså man ofte søvnvanskene kun som en 
del av den psykiske lidelsen. I senere tid har vi sett en dreining mot å se 
på søvnvansker og psykiske lidelser som komorbide tilstander, og med 
det også nytten av å behandle søvnforstyrrelsen spesifikt. 
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med et randomisert-kontrollert design. 
Denne pilot-studien viste at dCBT-I har 
positive effekter sammenlignet med psy-
koedukasjon for søvn for personer med 
selv-rapportert insomni i den generelle 
befolkningen [5,9,10].

Norse 2 var en ikke-underlegenhetsstudie 
(non-inferiority trial) som undersøkte om 
dCBT-I var like effektiv (ikke-underlegen) 
i å redusere alvorligheten av insomni, 
sammenlignet med standard ansikt til 
ansikt behandling for pasienter henvist 
til behandling på søvnklinikken. Her var 
hovedfunnet at dCBT-I i denne kliniske 
populasjonen hadde effekt, men ikke var 
fullt så effektiv som standard ansikt-til-
ansikt behandling [6]. Det viser seg derfor 
at det er viktig å undersøke videre hva som 
er den optimale bruken og implemente-
ringen av dCBT-I. 

Norse 3 var en randomisert kontrollert 
studie. Her ble 1721 personer randomisert 
til dCBT-I eller psykoedukasjon om søvn. 
Hovedfunnet fra denne studien ble nylig 
publisert i The Lancet Digital Health, og 
viste at dCBT-I var effektiv i å redusere 
søvnvansker, symptomer på psykisk lidelse 
og utmattelse etter behandling sammen-
lignet med de som mottok psykoedukasjon 
om søvn [11]. Studien hadde automatisert 
inklusjons-screening og samtykke hvor 
deltagerne meldte seg på intervensjonen 
via en nettside. Studiens nettside ble gjort 
kjent gjennom annonsering, for eksempel 
på Nasjonal kompetansetjeneste for 
søvnsykdommer sin nettside, i trykte og 
sosiale medier, i tillegg til fastlegekontor 
og poliklinikker. Det viktigste funnet fra 
studien viser at det er mulig å tilby effektiv 
søvnbehandling til et stort antall personer, 
helt uten kontakt med helsepersonell. 

Norse 4 er en pågående randomisert-kon-
trollert multisenter studie som undersøker 
effektiviteten av dCBT-I for pasienter som 

står på venteliste for behandling i 
psykisk helsevern [8]. Denne 

studien er et samarbeids-
prosjekt mellom NTNU, 
FHI, St. Olavs Hospital, 
Akershus universitetssy-

kehus, Helse Stavanger, 
Helse Nord-Trøndelag, Helse 

Møre og Romsdal, Helse 
Bergen, Vestre Viken, 
Oslo Universitetssykehus, 

Sykehuset i Vest fold, 
Universitetet i Virginia, og 
Universitet i California. 
Insomni har høy prevalens 

blant personer med psykiske 
lidelser [12]. Så mange som 
70 % av personer henvist for 
poliklinisk behandling viste seg 
å ha samtidige søvnvansker 

[13). Flere tidligere studier har vist 
at ansikt- til ansikt behandling er 

effektiv i å redusere søvnvansker 
blant personer med fysiske og mentale 

lidelser [14–16]. dCBT-I ser også ut til å 
være effektiv i å redusere søvnvansker blant 
personer med mentale lidelser [17–19]. Ved 
å tilby automatisert dCBT-I med en gang en 
person blir satt på venteliste for behandling 

i psykisk helsevern, ønsker vi å undersøke 
om dette kan redusere behandlingstid og 
bruk av behandlingsressurser i psykisk 
helsevern i Norge. 

Det er mye som gjenstår å undersøke. I 
våre fremtidige undersøkelser og studier 
vil vi søke å forstå hvem som har god 
ef fekt av automatiserte og digitale 
søvnbehandlingsmetoder og hvordan 
behandlingen virker [20,21]. Målet er å 
peke ut og avgrense hvilke type individer 
og pasientgrupper som har nytte av denne 
behandlingsformen på kort sikt samt 
undersøke langtidseffektene av denne 
typen behandling i ulike populasjoner.

Kronoterapi og radar-teknologi
I en nybygd akutt-psykiatrisk sengepost ved 
St.Olavs Hospital har vi inkludert lys- og 
radarteknologi i utformingen av sykehusav-
delingen. Dette er en ny og innovativ måte 
å organisere en sykehusavdeling på, hvor 
vi forsøker å integrere kunnskap om søvn 
og døgnrytmer i den fysiske bygningsstruk-
turen for å bedre behandlingen for innelig-
gende pasienter. Prosjektet ble beskrevet 
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i tidsskriftet Søvn i 2019: Blåblokkerte 
lyskilder i behandling av psykiske lidelser 
og Søvnmåling med radar. Bakgrunnen for 
prosjektet er også beskrevet andre steder 
[22,23].

Sykehusavdelingen ble designet slik at 
den ene halvdelen har et blåblokkerende 
lysmiljø på kveld og natt (fra 18:30 til 
06:50), den andre halvdelen har normalt 
lys. I det blåblokkerte lysmiljøet oppleves 
lyset som oransje og alle vindu er utstyrt 
med et blåblokkerende filter slik at blått lys 
ikke skal komme inn på avdelingen når det 
er lyst ute på kvelden. 

Vi har nylig publisert resultater fra en studie 
[24] hvor 12 friske frivillige tilbragte 10 
dager i denne sykehusavdelingen. Formålet 
var å undersøke om det å oppholde seg 
i avdelingen hadde den påvirkningen på 
fysiologiske og nevropsykologiske mål som 
var tiltenkt. Studien var designet som et 
randomisert overkrysningsforsøk, hvor en 
gruppe gjennomførte 5 kvelder i normalt 
lys først, deretter 5 kvelder i blåblokkert 
lys og motsatt for den andre gruppen; 

blåblokkert lys først, deretter normalt lys. I 
denne studien viste vi at å oppholde seg i 
det blåblokkerte miljøet ga en høyere mela-
tonin-produksjon og en større fremskyving 
av døgnrytmen sammenlignet med da de 
samme deltagerne oppholdt seg i normalt 
lysmiljø. Opphold i blåblokkert belysning 
førte også til en økt total søvn tid og tid i 
REM søvn, men lavere kognitiv årvåkenhet 
(cognitive arousal) på en kognitiv test, 
sammenlignet med opphold i normalt lys. 
Funnene peker mot at enkel lysregulering 
av en sykehusavdeling kan ha positive 
effekter på døgnrytmen og søvnen, helt 
uten bivirkninger. 

På alle pasientrom i den samme syke-
husavdelingen installerte vi radar-sensorer 
i taket. Radaren gir kontinuerlige målinger 
i sanntid og bruker høyoppløselige beve-
gelsesdata til å skille mellom søvn og 
våkenhet. Alle deltagere i den ovennevnte 
studien hadde samtidig på seg aktigrafer 
og gjennomgikk fire netter med polysom-
nografi. For å undersøke om radar-sen-
sorene var effektive i å skille mellom 
søvn og våkenhet slo vi sammen dette 

datasettet [24], med et datasett bestående 
av personer (n=28) med søvnvansker som 
hadde blitt henvist til søvn-målinger ved 
avdeling for nevrologi og klinisk nevrofy-
siologi ved St. Olavs Hospital [25]. Disse 
pasientene fikk utdelt radarer som kunne 
plasseres på nattbordet. Radar-sensorene 
viste seg å skille godt på søvn og våkenhet, 
sammenlignet med polysomnografi 
som regnes som gullstandarden. Radar-
sensorene (både i tak og på nattbord) 
skilte mellom søvn og våkenhet like godt 
som aktigrafi. 

Disse radar-sensorene har noen fordeler 
sammenlignet med polysomnografi- og 
aktigrafi-målinger. En fordel er at radar-må-
lingene kan gjøres i sanntid. Dermed kan 
søvn-våkenhet overvåkes kontinuerlig og 
direkte sammenstilles med observasjoner 
(for eksempel pustestopp, restless legs og 
søvngjengeri), i motsetning til søvn-vå-
kenhetsdata fra aktigrafi og polysom-
nografi som må skåres etter at dataene 
er samlet inn. Det er også en fordel at 
radar-sensoren er helt kontaktfri. Spesielt 
polysomnografi-målinger har den ulempen 
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at selve målingen kan forstyrre søvnen, selv etter flere netter med 
målinger, og også når målingen foregår hjemme i egen seng [26]. 
Radar-målingene er basert på bevegelsesdata, og radarene inne-
holder ikke kamera eller mikrofoner, som gjør at det ikke er mulig å 
identifisere individer. Disse faktorene gjør radar godt egnet til bruk 
i en psykiatrisetting, for eksempel på akuttpost i psykisk helsevern.

Funnene fra disse to studiene, med manipulasjon av lys samt 
søvnmåling med radar [24,25], er interessante å undersøke videre 
i en klinisk akutt-psykiatrisk setting. Vi har derfor gjennomført 
en pragmatisk randomisert kontrollert behandlingsstudie med 
pasienter som har vært innlagt på sykehusavdelingen [27]. Her 
har vi sammenlignet det å være innlagt i en akutt-avdeling hvor 
lysmiljøet er blåblokkert på kveld og natt, med å være innlagt i 
en avdeling med standard sykehuslys hele døgnet. Vi inkluderte 
samtlige pasienter som ble innlagt på akuttposten, ekskluderte 
ingen og benyttet et forsinket samtykke. Hovedmålet med denne 
studien var å undersøke om det er noen forskjell mellom de 
to gruppene på hvor lang tid det tar før man ble frisk nok til å 
skrives ut fra sykehuset. Siden dette er en ny behandlingsform 
og vi ikke vet hvem som kan ha effekt, så ønsker vi å undersøke 
om enkelte pasientgrupper kan ha mer nytte av manipulert lys-
miljø og kontaktfri søvnmåling med radar enn andre. Vi vil videre 
se om vi kan finne forskjeller mellom ulike pasientgrupper når 
det kommer til søvn, symptomer, fungering, medikamentbruk, 
bivirkninger, og om lengden på oppholdet er assosiert med en 

stabilisering av døgnrytmen. I tillegg vil vi undersøke mulige for-
deler og ulemper for de ansatte, som for eksempel om de ansattes 
trivsel er ulik i de to halvdelene av akuttposten som er lyssatt 
ulikt. Resultatene fra disse undersøkelsene kan være relevante for 
flere typer sykehusavdelinger og andre deler av helsevesenet gitt 
den høye forekomsten av søvn, og døgnrytmeforstyrrelser i ulike 
pasientgrupper. Vi er allerede i ferd med å analysere resultatene 
fra akuttstudien og ser frem til å dele resultatene i løpet av 2022.

De siste årene har vi bygget opp en ny søvn-forskningsgruppe ved 
NTNU/St. Olavs Hospital og vi har nå flere ansatte som jobber 
med disse prosjektene. Hovedfokus for gruppen er gjennom-
føring av behandlingsstudier og utprøving av nye verktøy som 
kan være umiddelbart nyttige for pasienter og klinikere. Innenfor 
psykiske lidelser har en i mindre grad enn ved andre medisinske 
spesialiteter tatt i bruk teknologi i utredning og behandling. Vi 
tror innovasjonsarbeid rundt dette vil kunne komme pasienter til 
nytte. Dette ser man også i måten radar-teknologien har blitt tatt 
imot blant klinikere. Etter installasjonen på akuttposten hos oss 
har radarteknologi for kontaktfri måling blitt installert i flere nye 
sykehusbygg. Likevel er implementering av ny teknologi fortsatt 
en utfordring: utviklingen går raskere enn den vitenskapelige doku-
mentasjonen. På sikt ser vi en klar samfunnsnytte av at målrettede 
digitale og teknologiske hjelpemidler som blir tilbudt pasienter har 
vært gjenstand for vitenskapelig utprøving i de populasjonene 
hjelpemidlene er ment for.

Vinduene på akuttposten har en blåblokkerende folie som automatisk 
går opp og ned når belysningen er blåblokkert. Foto: NTNU
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