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Søvn, rus og
psykiske lidelser
Søvn og fungering hos
ansatte i skolen under
koronapandemien
Søvnskole i Allmenn
psykiatrisk poliklinikk
ved Bjørgvin DPS

Reseptfrie alternativer
– velg rett produkt
Søvnproblemer kan oppleves ulikt. For at en behandling eller søvnhjelp skal være
effektiv er det viktig å finne rett produkt til aktuelt behov.

Reseptfrie legemidler

– grunnbehandling for riktig indikasjon
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Dårlig
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P Bedrer søvnkvaliteten
P Motvirker avbrutt søvn

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt.
Tabletter, filmdrasjerte. Plantebasert sedativum.
Beroligende. ATC-nr.: N05C M-. Til bruk fra 12 år for
å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning.
Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.
Dosering: Lindring av mild uro: 1-2 tabletter morgen
og kveld. Lette innsovning: 1-2 tabletter om kvelden,
1/2 time før leggetid. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Anbefales ikke til gravide eller ammende. Kontakt
lege om symptomene ikke blir bedre eller verre etter 2 ukers bruk. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Ingen bivirkninger er rapportert.
Basert på SPC: 23.12.2019

Lunixen® 500 mg: Valeriana officinalis L. Reseptfritt.
Plantebasert sedativum. Beroligende middel. ATC-nr.:
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søvnforstyrrelser. Dosering: For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett ½-1 time før leggetid. Ved behov
tas også 1 tablett tidligere på kvelden. Lindring av
mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig. Skal svelges
med vann. Daglig bruk over tid anbefales, det kan ta
2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Kombinasjon
med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Pasienter
som opplever seg påvirket av Lunixen skal ikke kjøre
bil eller bruke maskiner. Bivirkninger: Gastrointestinale (f.eks. kvalme, magekramper). Basert på SPC:
24.07.2019
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Melatonin: For gunstig virkning; 1 mg før leggetid, og
ved jet-lag minst 0,5 mg ved leggetid første reisedag
og noen dager etter ankomst. Anbefales ikke til barn
og unge under 18 år. Ikke for gravide eller ammende.
Ved bruk sammen med blodfortynnende legemidler
anbefales det å kontakte lege. Anbefalt døgndose
(1 mg) bør ikke overskrides. Kosttilskuddet bør ikke
brukes som erstatning for en variert kost. Oppbevares utilgjengelig for barn.
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S

øvnproblemer er vanlig ved de fleste psykiske lidelser, samt ved rusmisbruk.
Tidligere ble søvnproblemer sett på som sekundære symptomer som går
over av seg selv dersom den psykiske lidelsen eller rusmisbruket behandles.
Dagens anbefaling er å se på psykiske lidelser, rusmisbruk og søvnlidelser som
komorbide tilstander som må behandles hver for seg. I vårens nummer av SØVN
finner du to artikler innen dette temaet. En artikkel om behandling av søvn- og
døgnrytmeproblemer ved en DPS i Bergen, og en oversiktsartikkel om søvn, rus
og psykiske lidelser.
Nå har vi levd med pandemisituasjon i snart et år, noe som påvirker oss alle i
en eller annen grad eller form. Mange vitenskapelige artikler som omhandler
COVID-19 pandemien er publisert i nasjonale og internasjonale tidsskrift. Økt
bekymring vil kunne påvirke søvnen negativt, og det er derfor sannsynlig at
pandemien har forverret søvnen til mange av oss. I dette nummeret av SØVN
kan du lese om en norsk studie gjennomført blant over 300 skoleansatte om
hvordan pandemien har påvirket søvnen i en arbeidshverdag preget av endrede
arbeidsoppgaver, høyere arbeidsbelastning, økt stress og smitterisiko.
De fleste nasjonale og internasjonale faglige møter og søvnkongresser har som
følge av pandemien blitt avlyst eller overført til digitale plattformer. Dette gjelder
også mange planlagte møter for 2021. Det betyr også at SØVN heller ikke denne
gangen inneholder referat fra et slikt møte. SOVno er imidlertid optimistisk og
har planlagt et nasjonalt søvnmøte i Bergen senhøsten 2021 dersom pandemisituasjonen tillater det, og som du kan finne mer informasjon om på nest siste
side av dette nummeret. For søvnforskningsmiljøet i Norge har det siden forrige
nummer veldig gledelig vært høy produksjon av doktorgrader som du kort får
presentert i vårens nummer. Gratulerer til 8 nye PhD´er!
Som vanlig vil jeg som redaktør takke alle som har bidratt til at SØVN blir et
flott og innholdsrikt tidsskrift. Uten frivillige skribenter, annonsører, designer
og trykkeri ville det ikke blitt noe tidsskrift. Tusen takk! Har du innspill til temaer
og artikler til fremtidige numre, eller kunne tenke deg å bidra med en artikkel til
SØVN, ta gjerne kontakt på sovno@helse-bergen.no.
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Søvnens betydning for
å holde oss friske og
raske i dagens pandemi

U

ten god og nok søvn fungerer vi verken psykisk
eller fysisk. Selv én natt med lite og dårlig søvn
påvirker oss i stor grad. Og konsekvensene
blir desto større hvis søvnmangelen vedvarer. En
rekke studier viser at for lite søvn over tid og/eller
kroniske søvnproblemer er assosiert med en rekke
lidelser og sykdommer, som f.eks. angst, depresjon,
selvmordstanker, overvekt, diabetes, hjertekarsykdommer, kreft og demens [1, 2]. De bakenforliggende
mekanismene for denne assosiasjonen er uklar, men
lav-gradig inflammasjon er nevnt som en mulig
mekanisme. Kort søvnlengde, søvnproblemer og
også døgnrytmeforstyrrelser er blant annet forbundet
med endringer i inflammatoriske biomarkører (interleukin-6, TNF-alfa med flere) [3, 4].
For tiden er korona-pandemien noe som opptar oss
alle. Har søvn en rolle også ved infeksjoner? Vil kort
søvnlengde, dårlig søvn, og/eller forstyrret døgnrytme
(f.eks. på grunn av skiftarbeid) øke risikoen for å bli
infisert av koronaviruset? Vil lite eller dårlig søvn, og
forstyrret døgnrytme, øke risikoen for å bli alvorlig syk
av viruset? Vil søvn påvirke effekten av vaksinasjon mot
covid-19? Og hva med andre infeksjoner, som lungebetennelse, influensa og forkjølelse? Er god og nok
søvn viktig for alle typer infeksjoner? Sammenhengen
mellom søvn og immunforsvaret er et fagfelt i vekst
[4].
Studier peker på at søvn under en pågående infeksjon
gir tilbakemelding til immunforsvaret slik at det
styrkes. Det forklarer kanskje hvorfor vi alle føler
behov for å sove mye når vi er syke av infeksjoner.
Det antas også at søvn av tilstrekkelig varighet og
kvalitet er med å redusere risikoen for å bli smittet
av bakterier og virus, forbedre prognosen av infeksjonen og også styrke vaksinasjonsresponsene [4].
Denne oppfatningen støttes av funn som viser at
langvarig søvnmangel (f.eks. på grunn av kronisk kort
søvnlengde eller søvnforstyrrelser) kan føre til kronisk,
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systemisk lavgradig betennelse og er assosiert med
sykdommer som har en inflammatorisk komponent,
slik som diabetes, aterosklerose og nevrodegenerasjon
(f.eks. demens) [3, 4]. En influensavaksinestudie sammenliknet normal søvn med begrenset søvn (tiden i
sengen var i studien begrenset til 4 timer per natt i 4
dager før og 2 dager etter vaksinasjonen), og fant at
influensavirus-antistoff-responsen etter vaksinasjonen
ble doblet hos deltakere med normal søvn sammenlignet med begrenset søvn [5]. Videre viser forskning
at en enkelt natt uten søvn etter vaksinasjon mot
hepatitt A, hepatitt B, H1N1 (svineinfluensa) reduserte
den antigenspesifikke antistoffresponsen [4]. Disse
studiene viser overbevisende at alvorlig søvnmangel
påvirker effekten av vaksiner, men om mer beskjeden
søvnmangel og/eller søvnproblemer påvirker immunforsvaret og vaksinasjon er mer usikkert. Her trengs
det langt flere studier. Noen få studier har vist at
forbedret søvn, for eksempel gjennom behandling av
insomni med kognitiv atferdsterapi (CBTi), kan motvirke søvnmangelinduserte endringer i immunfunksjonen [4]. Det er for eksempel forskning som viser
at blant pasienter med insomni vil behandling med
CBTi gi lavere nivåer av crp (hurtigsenkning) over en
oppfølgningsperiode på 16 måneder [6].
Denne lederartikkelen viser til forskning som peker
på hvor viktig det er å sove nok og godt for å holde
seg frisk og rask, noe som er av spesiell betydning
i dagens situasjon med alvorlig pandemi. Jeg vil
videre understreke at det er viktig å få nok søvn før
vaksinasjon og også i dagene etterpå, for å få best
mulig utbytte av vaksinen. Dette er nok ikke noe de
fleste tenker på, men noe vi bør informere pasientene
om. Og da passer det med å avslutte med SOVno sin
visjon: «God helse gjennom bedre søvn».
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Nye doktorgrader innen søvn
Det er gledelig høy produksjon av søvnrelaterte doktorgrader siden forrige nummer av SØVN. Fra
oktober 2020 frem til januar 2021 har det vært hele åtte disputaser innen søvnfeltet. Spennvidden
i tema er stor, og søvn i hele livsløpet er forsket på. Fra søvn hos barn født ekstremt prematurt til
søvn i psykiatrien og søvn hos eldre pasienter med demens.

Av Tom Aasnæs

Foto: Privata

NY DOKTOR
GRAD

Hvordan påvirker nattesøvn atferd
neste dag hos pasienter ved et
psykiatrisk sykehus?
SLEEP AT NIGHT AND PATIENTS’ BEHAVIOURS THE NEXT DAY IN
A CATCHMENT-AREA-BASED PSYCHIATRIC HOSPITAL

Knut Langsrud
Ph.d. fra Fakultet for
medisin og helse
vitenskap, NTNU
Psykiater
Konstituert avdelingssjef for psykiatrisk
akutt og mottaks
funksjoner ved St
Olavs hospital

KNUT LANGSRUD disputerte 8. oktober 2020
for Ph.d.-graden ved Fakultet for medisin og helse
vitenskap, NTNU med avhandlingen: «Sleep at night
and patients’ behaviours the next day in a catchmentarea-based psychiatric hospital.»
Tilstrekkelig med søvn er viktig, og søvnforstyrrelser
kan ha flere negative helsemessige konsekvenser,
men det er lite kunnskap om hvordan søvnforstyrrelser påvirker atferden neste dag hos pasienter i en
psykiatrisk avdeling. Langsrud har i sin avhandling
undersøkt sammenhengen mellom nattesøvn og

atferd de neste dagene blant to grupper av pasienter
som ble behandlet ved Divisjon Psykisk helsevern, St
Olavs hospital: Polikliniske pasienter med forsinket
søvnfaselidelse og akutt innlagte pasienter på intensivpostene. Han undersøkte sammenheng mellom
søvn om natten og oppvåkningsproblemer samt
kognitiv funksjon hos psykiatriske pasienter med
forsinket søvnfaselidelse, og fant at mange pasienter
hadde problemer med å våkne, selv med en svært
kraftig alarm. Pasienter med forsinket søvnfaselidelse
presterte dårligere på kognitive tester om morgenen
enn om kvelden.
Langsrud undersøkte videre om aggressiv atferd neste
dag, liggetid på intensivavsnittet, samt om søvn kunne
forutsi aggresjon hos 135 akutt innlagte pasienter på
psykiatrisk intensivavsnitt. Stor forskjell i søvnlengde
mellom to påfølgende netter og kort søvnlengde var
knyttet til aggressiv atferd eller voldelige hendelser
neste dag. Kandidaten konkluderer med at søvnlengde
og variasjon i søvnlengde mellom to netter er relatert
til pasienters atferd neste dag og at funn i studien kan
ha betydning for hvordan man behandler ved forsinket
søvnfaselidelse, og hvordan man legger opp behandlingen ved psykiatriske akuttposter.
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Søvnproblemer hos barn født
ekstremt prematurt
SLEEP HABITS AND SLEEP PROBLEMS AMONG CHILDREN BORN EXTREMELY
PRETERM: A NORWEGIAN POPULATION-BASED COHORT STUDY
KRISTINE STANGENES disputerte 9. oktober 2020
for Ph.d.-graden ved Klinisk Institutt 2, Universitetet
i Bergen med avhandlingen «Sleep habits and sleep
problems among children born extremely preterm: A
Norwegian population-based cohort study».
Å bli født med en fødselsvekt på mindre enn 1000
gram, eller etter et svangerskap på mindre enn 28 uker
kan ha betydning for barnets senere helse og funksjon,
samt økt risiko for kognitive vansker, psykiske vansker
og kronisk lungesykdom. Det finnes lite kunnskap om
hvordan ekstrem prematuritet påvirker søvn og forekomst av søvnproblemer i barndom hos disse barna.
Kristine Stangenes har i sitt doktorgradsprosjekt
undersøkt søvnvaner og forekomst av søvnproblemer i en nasjonal populasjon med to kull barn
født ekstremt prematurt sammenlignet med barn
som er født til termin. Stangenes undersøkte også

mulige sammenhenger mellom søvnkarakteristika
og nevrologiske utviklingsforstyrrelser, psykisk helse
og lungehelse hos barn født ekstremt prematurt.
Studiene viser at barn født ekstremt prematurt har
høyere forekomst av søvnproblemer i barndommen,
og har andre søvnvaner ved 11 års alder enn barn født
til termin. Hun fant også at søvnproblemene hos
barna født ekstremt prematurt er assosiert til både
nevrologiske funksjonsnedsettelser, psykiske vansker
og lungehelse. Resultatene gir nyttig informasjon med
tanke på oppfølging av for tidlig fødte barn. I tillegg
har studien undersøkt om det er spesielle faktorer
ved svangerskap, fødsel og nyfødtopphold som disponerer for senere søvnproblemer hos disse barna.
Det er svært få av disse faktorene som kan knyttes
til søvnproblemer senere i livet. Studien er et viktig
bidrag til et forskningsfelt hvor det finnes lite internasjonal vitenskapelig dokumentasjon og ingen tidligere
norske studier.

Kristine
Stangenes
Ph.d. fra Klinisk
Institutt 2,
Universitetet i Bergen
Barnelege
Overlege ved Avdeling
for helseregister
forskning og utvikling
ved Folkehelse
instituttet

7

Foto: Privat

NY DOKTOR
GRAD

Angst og depresjon
hos gravide og barselkvinner
MENTAL ILLNESS IN THE PERINATAL PERIOD: ASSOCIATIONS BETWEEN
GESTATIONAL INSOMNIA AND PERINATAL ANXIETY AND DEPRESSION.
RESULTS FROM TWO NORWEGIAN POPULATION-BASED, PROSPECTIVE
COHORT STUDIES AMONG PREGNANT AND POSTPARTUM WOMEN

Rannveig
Storaune Osnes
Ph.d. fra Fakultet
for medisin og
helsevitenskap,
NTNU

RANNVEIG STORAUNE OSNES disputerte 13.
oktober 2020 for Ph.d.graden ved Fakultet for
medisin og helsevitenskap, NTNU med avhandlingen:
«Mental illness in the perinatal period: Associations
between gestational insomnia and perinatal anxiety
and depression. Results from two Norwegian population-based, prospective cohort studies among pregnant
and postpartum women»

Psykiater
Overlege ved DPS
Ålesund poliklinikk
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Svangerskapet og tiden etter fødselen er en risikoperiode for å utvikle psykisk sykdom. Angst eller

depresjon i perioden før og etter fødsel, kan få
negative konsekvenser, ikke bare for mor og partner,
men også for mor-barn-tilknytningen og for barnets
helse og utvikling. Kvinner med angst eller depresjon
i svangerskap og etter fødselen er dessverre underdiagnostisert og underbehandlet, og det er derfor
viktig å avdekke risikofaktorer for disse lidelsene i
denne perioden. I sin avhandling har Osnes hentet
data fra to norske studier; «Akershus Birth Cohort
(ABC)» ved Akershus Universitetssykehus og
«Depresjon og Angst i Perinatal Perioden (DAPP)»
ved Ålesund sykehus. I begge studiene ble gravide
kvinner rekruttert til studiene i forbindelse med rutineultralydundersøkelse i svangerskapsuke 17 og fulgt
opp til 8 uker etter fødselen. Kandidaten undersøkte
om insomni i svangerskapet var en risikofaktor for
angst og depresjon i disse ukene. Hun undersøkte
også forekomst av angstlidelse og søvn gjennom
svangerskapet og etter fødselen. Osnes fant at det
å ha symptomer på insomni i midtre eller siste del
av svangerskapet, er assosiert med å ha angst i
svangerskapet og etter fødsel. Videre var insomni i
midtre del av svangerskapet assosiert med depresjon
i svangerskapet, men i mindre grad med depresjon
etter fødselen. Resultatene viste at blant gravide og
kvinnene som hadde født, hadde 10 % symptomer
på en eller flere angstlidelser, og av disse angstlidelsene var det bare tvangslidelse som forekom
hyppigere etter fødselen enn i svangerskapet. Kvinner
med insomni i midtre del av svangerskapet hadde
oftere symptomer på tvangslidelse etter fødselen
enn kvinner med normal søvn. Om lag 10 % hadde
depresjonssymptomer i svangerskapet og etter
fødselen. Osnes konkluderer med at det er viktig at
helsepersonell er klar over at gravide kvinner med
insomni har økt risiko for å ha angst og depresjon i
svangerskapet og for å utvikle angst og tvangssymptomer etter fødselen. Framtidig forskning bør vektlegge om ikke-medikamentell behandling av insomni
i svangerskapet fører til lavere forekomst av insomni,
angst og depresjon i svangerskap og den nærmeste
tiden etter fødsel.

CLINICAL PRESENTATION OF PATIENTS WHO DEVELOPED NARCOLEPSY
TYPE 1 AFTER THE INFLUENZA A (H1N1) EPIDEMIC AND VACCINATION
CAMPAIGN IN NORWAY - HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE,
PSYCHIATRIC SYMPTOMS AND MEDICAL COMORBIDITIES
SEBJØRG ELIZABETH HESLA NORDSTRAND
disputerte 16. oktober 2020 for Ph.d.-graden ved
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
med avhandlingen «Clinical presentation of patients
who developed narcolepsy type 1 after the influenza
A (H1N1) epidemic and vaccination campaign in
Norway - Health related quality of life, psychiatric
symptoms and medical comorbidities»
Narkolepsi type 1 er en kronisk nevrologisk søvnforstyrrelse som i tillegg til de vanlige narkolepsisymptomene, også kan gi andre symptomer og komorbide
sykdommer. Etter vaksinasjonskampanjen i 2009
med Pandemrix, økte forekomsten av narkolepsi
type 1 i Norge. Også små barn var blant de berørte. I
sitt arbeide har Nordstrand undersøkt fenotypen til
pasienter i Norge som utviklet narkolepsi type 1 etter
svineinfluensaepidemien og Pandemrixvaksinen.
Hun hadde hovedfokus på helserelatert livskvalitet,
psykisk helse og komorbide sykdommer, spesielt
overvekt og fedme. Pasienter som ble undersøkt
var innlagt på sykehus i 2–4 dager og gjennomgikk

søvnundersøkelser, fysiske undersøkelser og deltok i
strukturerte intervjuer. I sitt arbeid fant kandidaten
at helserelatert livskvalitet ble svekket tidlig i oppfølgingen, men det var en forbedring i helserelatert
livskvalitet etter to års oppfølging. Videre fant hun
en høy forekomst av symptomer på redusert psykisk
helse, spesielt depresjon og sosial angst. Omtrent
halvparten av pasientene som inngikk i Nordstrands
arbeid hadde komorbide medisinske sykdommer.
Hos barn var 70 % av jentene og 10 % av guttene
overvektige eller hadde utviklet fedme. Blant voksne
fant hun at 58 % av kvinnene og 70 % av mennene
var overvektige eller hadde utviklet fedme. Alvorlig
tretthet ble rapportert hos både barn og voksne.
Nordstrand konkluderer med at narkolepsi er en
komplisert diagnose med både psykiske og medisinske tilleggsykdommer, og kan ha alvorlige konsekvenser for pasientene. Arbeidet hennes fremhever
viktigheten av å gi pasienter med narkolepsi en tett
individuell oppfølging for å forhindre komorbiditet og
sekundære komplikasjoner, samt å muliggjøre bedre
behandling og forbedre helserelatert livskvalitet.

NY DOKTOR
GRAD
Foto: Foto: Marit Skram

Livskvalitet, psykisk helse og
medisinsk komorbiditet hos pasienter
som fikk narkolepsi type 1 etter
Pandemrixvaksinen

Sebjørg
Elizabeth Hesla
Nordstrand
Ph.d. fra Institutt
for klinisk medisin,
Universitetet i Oslo
Nevrolog
Lege ved barneavdelingen Ullevål, Oslo
Universitetssykehus
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Bedre søvneffektivitet med
blåblokkerende briller som tilleggs
behandling for bipolar mani
BLUE-BLOCKING GLASSES AS ADJUNCTIVE TREATMENT FOR BIPOLAR MANIA
— AND EXPLORATION OF MOTOR ACTIVITY PATTERNS IN SERIOUS MENTAL DISORDERS

Tone Elise
Gjøtterud
Henriksen
Ph.d. fra Klinisk
Institutt 1,
Universitetet i Bergen
Psykiater
Overlege ved Valen
Sjukehus
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TONE ELISE GJØTTERUD HENRIKSEN disputerte
23. oktober 2020 for Ph.d.-graden ved Klinisk Institutt
1, Universitetet i Bergen med avhandlingen «Blueblocking glasses as adjunctive treatment for bipolar
mania — and exploration of motor activity patterns
in serious mental disorders».
Ved bipolar lidelse type I som rammer 1 % av befolkningen, forekommer det maniske episoder med overaktivering, lite søvn og ofte psykotiske symptomer.
Det er ikke uvanlig at et sykehusopphold ved manisk
episode varer i flere uker, og det er et stort behov
for raskere og bedre behandlingsmetoder, til tross
for mange tilgjengelige medikamenter. Forskning
har vist god effekt av mørketerapi ved bipolar lidelse
og oppdagelsen av den blålysfølsomme dagslysreseptoren i øyet har gitt muligheter for en virtuell
mørketerapi. Blokkering av de blå bølgelengdene
i lyset skaper et fysiologisk mørke for hjernen,
og er en mer praktisk behandlingsmetode enn

fullstendig mørke. Henriksen undersøkte om blåblokkerende oransje briller som tilleggsbehandling
ved mani hadde effekt sammenliknet med placebo
(klare briller), og resultatene viste at pasientene i
blå-blokkeringsgruppen fikk en svært rask bedring
av mani-symptomer, sammenliknet med placebo-gruppen. Videre undersøkte kandidaten om
pasienter med schizofreni-spektrum diagnose kunne
skilles fra pasienter i mani eller depresjon, basert på
analyser av bevegelsesmønstre. Pasientene som
fikk oransje briller fikk også bedre søvneffektivitet
og var mindre våkne om natten, til tross for at
denne gruppen fikk mindre intensiv medikamentell
behandling. Funnene fra doktorgradsarbeidet
har allerede bidratt til endring av behandling for
pasienter i manisk fase både i Norge og internasjonalt. International Society of Bipolar Disorders
Chronobiology Task Force anbefaler nå bruk av
mørketerapi ved mani hos inneliggende pasienter.

NY DOKTOR
GRAD
Foto: Hege Finsrud

Nattlig trafikkstøy;
insomni og bruk av sovemedisiner
NIGHTTIME ROAD TRAFFIC NOISE AND ASSOCIATIONS WITH
INSOMNIA SYMPTOMS AND USE OF SLEEP MEDICATION
JORUNN EVANDT disputerte 10. november 2020
for Ph.d.-graden ved Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo med avhandlingen «Nighttime
road traffic noise and associations with insomnia
symptoms and use of sleep medication».
Eksponering for veitrafikkstøy er et folkehelseproblem
fordi det kan påvirke søvn og helse, som hjerte- og
karsykdom, fedme, diabetes og kreft negativt. I sin
avhandling har Evandt undersøkt sammenhengen
mellom veitrafikkstøy på nattestid og symptomer
på insomni og bruk av sovemedisiner. Videre undersøkte hun grad av samsvar mellom selvrapportert og
registerbasert medisinbruk for både sovemedisiner
og beroligende medisiner. Studien «Helse og Miljø
i Oslo (HELMILO)» fra 2009–10 med en n=13,019
dannet grunnlaget for studiepopulasjonen. Nivåer
på veitrafikkstøy ble beregnet av Oslo kommune
og ble tildelt til hver deltakers hjemstedsadresse.
Data på registerbasert sovemedisinbruk ble hentet
fra Reseptregisteret. Resultatene fra arbeidet viste
en positiv sammenheng mellom trafikkstøy og
insomnisymptomer, men kandidaten fant ingen
sammenheng mellom trafikkstøy og selvrapportert

sovemedisinbruk. For registerbasert sovemedisinbruk
gjennom et helt år så man ingen sammenheng med
trafikkstøy. For medisinbruk på sommeren var effekt
estimatet positivt, men ikke statistisk signifikant.
Når det gjelder samsvar mellom selvrapportert og
registerbasert medisinbruk fant forskerne moderat
til tydelig samsvar mellom selvrapportert og registerbasert sovemedisinbruk og moderat samsvar for
beroligende medisiner. Funnene i denne avhandlingen indikerer at eksponering for veitrafikkstøy på
nattestid kan øke risikoen for symptomer på insomni.
Kandidaten fant et høyere sovemedisinbruk på sommeren enn i resten av året, noe som kan skyldes
mer hørbar trafikkstøy da det er vanlig å ha soveromsvinduet åpent når været er varmt. Det trengs
imidlertid flere studier på betydningen av årstid i
sammenheng mellom trafikkstøy og sovemedisinbruk
for å bekrefte dette funnet. Da det ikke er fullstendig
samsvar mellom selvrapportert og registerbasert
bruk av sovemedisiner og beroligende medisiner,
bør begrensninger og mulige feilkilder i slike variabler vurderes nøye når de benyttes i epidemiologisk
forskning.

Jorunn Evandt
Ph.d. fra Institutt for
helse og samfunn,
Universitetet i Oslo
Master i nevro
vitenskap
Forsker ved Avdeling
for miljø og helse,
Folkehelseinstituttet
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Astrocytters rolle ved søvn og
drenasje av avfallsstoffer i hjernen
ROLES OF ASTROCYTES IN SLEEP AND BRAIN WASTE CLEARANCE
LAURA BOJARSKAITE disputerte 10. november
2020 for Ph.d.-graden ved Institutt for medisinske
basalfag, Universitetet i Oslo med avhandlingen
«Roles of Astrocytes in Sleep and Brain Waste
Clearance.»

Laura
Bojarskaite
Ph.d. fra Institutt for
medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo
Mastergrad i
Farmasøytisk
vitenskap
Postdoktor ved
Universitetet i Oslo
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Selv om vi sover en tredjedel av livene våre, er det
fremdeles et mysterium hvorfor vi sover. Tidligere
søvnforskning har fokusert på nevroner i hjernen.
Studier har i den senere tid også antydet at
astrocytter, som er stjerneformede gliaceller som
omgir nervecellene i hjernen også er viktige for søvn,
våkenhet og drenasje av avfallsstoffer. I sitt doktorgradsarbeid har Bojarskaite undersøkt søvnen hos
sovende mus ved hjelp av to-foton lasermikroskopi av
hjernen. Funnene i avhandlingen viste reduserte kalsiumsignaler i astrocyttene under søvn sammenlignet
med når musene var våkne. Mus med reduserte
kalsiumsignaler i astrocyttene hadde forstyrret dyp
søvn, men normal REM-søvn. De hadde flere korte
oppvåkninger og skiftet oftere mellom søvnstadier,

noe som gav kortere søvn og redusert søvnkvalitet.
Avfallsstoffer fra hjernen blir renset ut ved at cerebrospinalvæsken sirkulerer i et rom mellom astrocyttene
og blodåreveggene som kalles for det perivaskulære
rommet. I sin andre artikkel fant Bojarskaite og
medarbeidere spesifikke mønstre av blodåresammentrekninger og -utvidelser i de forskjellige søvnfasene,
der arteriolene pulserte i dyp søvn, etterfulgt av en
kraftig utvidelse i REM-søvn. Disse endringene i
blodårediameterne ble speilet av motsatte endringer
i størrelsen på det perivaskulære rommet. Dette kan
være en mekanisme som forklarer hvorfor fjerning av
avfallsstoffer i hjernen er mer effektiv under søvn. I
sin tredje artikkel bekreftet Bojarskaite at hjernevask
er avhengig vannkanaler lokalisert rundt blodårene
i enden av astrocyttutløperne. Samlet sett danner
resultatene i avhandlingen grunnlag for ytterligere
studier som potensielt kan identifisere nye behandlingsstrategier for søvnforstyrrelser og nevrodegenerative lidelser som for eksempel Alzheimer's sykdom.

NY DOKTOR
GRAD
Foto: Eivind Senneset

Effekt av lysbehandling på søvn hos
demente sykehjemspasienter
THE EFFECT OF BRIGHT LIGHT ON SLEEP IN NURSING
HOME PATIENTS WITH DEMENTIA
GUNNHILD JOHNSEN HJETLAND disputerte 29.
januar 2021 for Ph.d.-graden ved Institutt for klinisk
psykologi, Universitetet i Bergen med avhandlingen
«The effect of bright light on sleep in nursing home
patients with dementia.»
Søvnproblemer er svært vanlig hos personer
med demens, og spesielt blant dem som bor på
sykehjem. Lys påvirker døgnrytmen og er avgjørende
for regulering av søvn-våkenhets-syklusen. Denne
avhandlingen viser at økt eksponering for lys på
dagtid (Bright Light Treatment/BLT) er en lovende tilnærming for å bedre søvn hos personer med demens
i sykehjem. I sin første artikkel oppsummerte kandidaten tidligere studier som omhandlet effekten av
BLT ved demens. Hun fant at eksisterende forskning
var preget av stor variasjon i valg av intervensjoner,
design, deltagere og utfallsmål, noe som kan være
årsaken til sprikende funn på tvers av studier. I
avhandlingens andre artikkel undersøkte kandidaten
om søvnskalaen «Sleep Disorder Inventory (SDI)»

kan være et godt verktøy for å evaluere søvn blant
sykehjemsbeboere. I sin tredje artikkel undersøkte
Hjetland i en klynge-randomisert placebo-kontrollert klinisk studie (DEM.LIGHT-studien) søvn
hos 69 sykehjemsbeboere med demens som ble
eksponert for BLT eller en placebo-betingelse i 24
uker. Intervensjonen besto av lys av høy intensitet
og blå-hvit farge fra kl. 10:00 til kl. 15:00, med mer
dempet lys på morgen og kveld. Lyset ble installert i
taket i stuen på de deltakende sykehjemsavdelingene.
Resultatene viste en bedring i søvn blant dem som
fikk BLT sammenlignet med placebo-gruppen. Denne
bedringen viste seg kun på søvnskalaen SDI og ikke
på søvn målt med aktigrafi. Omsorg i sykehjem bør
ha fokus på eksponering for dagslys som ledd i å
fremme god søvn blant beboerne. Videre forskning
trengs for å etablere de mest optimale lysnivåene for
bruk innendørs i sykehjem som både er tilstrekkelige
for å bedre søvn og som er komfortable for beboere,
ansatte og besøkende.

Gunnhild
Johnsen
Hjetland
Ph.d. fra Institutt for
klinisk psykologi,
Universitetet i Bergen
Psykolog
Forsker ved Avdeling
for helsefremmende
arbeid, Folkehelseinstituttet
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Søvn og fungering hos
ansatte i skolen under
koronapandemien
Ansatte innen oppvekst og utdanning har siden starten av koronapandemien
måttet omstille seg til en arbeidshverdag preget av endrede arbeidsoppgaver,
høyere arbeidsbelastning, økt stress og smitterisiko.

Søvn er en av de første faktorene som påvirkes av
stress og økt arbeidsbelastning [4, 5], og kan være
en indikator på fremtidig risiko for alvorlige plager
som utbrenthet, angst og depresjon [6, 7]. Søvn er
et fundamentalt behov som er viktig for alle deler
av menneskelig fungering, også når det kommer til
prestasjon, trivsel, helse og sikkerhet i arbeidslivet
[8]. Uten tilstrekkelig mengde eller kvalitet på søvn
er det utfordrende å fungere optimalt, og risikoen for
redusert oppmerksomhet og feil i arbeidet øker [9].
Det kan i pressede arbeidssituasjoner, som for
eksempel koronapandemien, være utfordrende å
redusere høy arbeidsbelastning på jobb. Det er derfor
viktig at det er tilgjengelige ressurser tilstede i arbeidsmiljøet som kan fungere som en buffer mot negative
konsekvenser, og lette belastningen som ekstraarbeid,
tidspress og økte krav utgjør [10, 11]. Eksempler på slike
ressurser er jobbmestring, sosial støtte og meningsfylt
arbeid. Krav og ressurser kan også påvirke arbeidshelse og generell trivsel under koronapandemien
hos lærere spesifikt [12]. Høy grad av tilgjengelige
ressurser på jobb kan bidra til å redusere risikoen for
søvnplager [13, 14], og det er derfor viktig å undersøke

Foto: Elin Iversen/NTNU

sammenhenger mellom jobbressurser og søvn under
koronapandemien.
Dårlig søvn eller søvnmangel er ikke bare krevende
for den enkelte ansatte, det kan også påvirke sosiale
relasjoner og emosjonell fungering, reduksjon i positiv
Torhild Anita
Sørengaard

I arbeidslivskontekst
kan søvnmangel forsterke
negative emosjonelle
responser på forstyrrende
hendelser, hvilket kan bidra
til lavere terskel for å reagere
negativt emosjonelt på
hendelser i løpet av
arbeidshverdagen.

Stipendiat
Institutt for psykologi,
NTNU

Foto: Håvard Karlsen

E

n nylig undersøkelse utført av Respons på
oppdrag fra Utdanningsforbundet viser at koronasituasjonen har påført ansatte i skolen betydelig grad av ekstraarbeid og arbeidspress [1]. Dette
kan på sikt påvirke søvnen og helsen til de ansatte
negativt, som igjen øker sannsynlighet for fremtidig
turnover, sykefravær og frafall fra arbeidslivet [2, 3].

Ingvild SaksvikLehouillier
Førsteamanuensis

affekt og gjenkjenning av andres emosjoner [15-17]. I
arbeidslivskontekst kan søvnmangel forsterke negative
emosjonelle responser på forstyrrende hendelser [18],
hvilket kan bidra til lavere terskel for å reagere negativt
emosjonelt på hendelser i løpet av arbeidshverdagen.
Videre kan søvnplager også ha en negativ påvirkning

Institutt for psykologi,
NTNU
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på kognitive funksjoner som konsentrasjon, oppmerksomhet og beslutninger
[19-21], hvilket kan gå ut over daglig fungering og utførelsen av arbeidsoppgaver.
Lærere jobber tett på elever og andre
mennesker, og mangelfull søvn kan derfor
ha konsekvenser for deres prestasjon og
samhandling med andre. En nylig studie
viser blant annet at lærere kan oppleve økt
grad av stress og symptomer på depresjon
og angst under koronapandemien [22]. Å
ivareta menneskelige ressurser vil være
særdeles viktig under koronapandemien
for å sikre velfungerende samfunnsfunksjoner både under og etter krisen. Det er
derfor behov for å undersøke både hvordan
psykososiale ressurser henger sammen
med insomni, men også hvordan psykososiale ressurser og søvnplager samlet har en
sammenheng med kognitiv og emosjonell
fungering hos disse arbeidstakerne.

Metode
Design og prosedyre
Denne artikkelen benytter spørreskjemadata fra den longitudinelle studien
«Søvn, mestring og arbeidsbelastning
hos arbeidstakere i samfunnskritiske yrker
under Covid-19 pandemien» (SMAC19). Forskningsprosjektet er godkjent av
Norsk senter for forskningsdata (NSD) og
Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Studien følger
blant annet arbeidstakere ansatt innen
skole og oppvekst i perioden våren 2020
til våren 2022. Data samles inn hver tredje
til fjerde måned gjennom nettbaserte spørreskjema som innhenter opplysninger om
psykososialt arbeidsmiljø, søvn, mestring,
stress og helse. Ansatte med samfunnskritiske funksjoner under koronapandemien
ble invitert til å svare på den første datainnsamlingen i juni 2020 (tidspunkt 1). Til

sammen 1331 arbeidstakere deltok, og av
disse jobbet 23 % innen skolesektoren.

Utvalg
Totalt 312 skoleansatte besvarte den
første undersøkelsen på tidspunkt 1.
Utvalget bestod av 76 % (238) kvinner og
24 % (74) menn i alderen 19 til 67 år (M
= 43.91, SD = 10.96). Av disse hadde 52
(17 %) lederansvar, mens de øvrige 259
(83%) deltagerne var ordinært ansatte.
Majoriteten (88 %) hadde arbeidsoppgaver
som ofte innebar fysiske møter med andre
mennesker. I tillegg rapporterte 63 % at
de ofte hadde hatt hjemmekontor de siste
tre månedene (dvs. perioden april til juni
2020), og 29 % jobbet ofte overtid.

Instrumenter
Spørreskjemaet målte blant annet bakgrunnsvariabler, arbeidsmiljø, søvn og
jobbspesifikk kognitiv og emosjonell
fungering.
Insomni (søvnløshet): Bergen Insomnia
Scale (BIS) ble brukt til å måle insomni
[23]. Deltakerne ble bedt om å angi hvor
mange dager i uken (0-7) i løpet av den
siste måneden de har slitt med seks spesifikke symptomer på insomni (herunder
innsovning, oppvåkninger og daglig
fungering). Denne kontinuerlige skalaen
måler symptomer på insomni fra 0 (ingen
symptomer på insomni) til 42 (svært
sterke symptomer på insomni).
Kognitiv og emosjonell fungering på jobb:
Redusert kognitiv og emosjonell fungering
på jobb ble målt med tre spørsmål hver
tilhørende to underskalaer fra Burnout
Assessment Tool [24]. Spørsmålene
omhandlet problemer med konsentrasjon,
fokus, feil i arbeidet, og problemer med
kontroll av følelser, overreagering og å
ikke kjenne seg igjen i følelsesmessige
reaksjonsmønstre på jobb. Deltakerne ble
bedt om å indikere hvor ofte hver uttalelse
gjaldt dem i deres nåværende arbeidssituasjon på en skala som går fra 1 (aldri) til 5
(alltid) som deretter ble brukt til å beregne
gjennomsnittskårer.
Ressurser: Jobbmestring og sosial
støtte ble målt med QPS Nordic [25].
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Spørsmålene som målte jobbmestring
omhandler hvor fornøyd de er med kvalitet
og mengde på eget arbeid, samt evne til
å løse problemer og ha et godt forhold til
sine kolleger. Sosial støtte ble målt med to
spørsmål om støtte og hjelp fra kolleger
og ledere. Svarene på disse spørsmålene
gis på en skala fra 1 (meget sjelden eller
aldri) til 5 (meget ofte eller alltid) som
deretter regnes ut til en gjennomsnittskåre. Meningsfylt arbeid ble målt med tre

spørsmål fra Copenhagen Psychosocial
Questionnaire, versjon 2 [26]. Spørsmålene
omhandler om arbeidsoppgavene
omfattes som meningsfylte, viktige og
motiverende. Svarene ble gitt på en skala
fra 1 (svært uenig) til 5 (svært enig) som
deretter regnes ut til en gjennomsnittskåre.

artikkelen. Jobbmestring, meningsfylt
arbeid og sosial støtte på jobb var negativt
assosiert med insomni og redusert kognitiv og emosjonell fungering. Insomni var
positivt assosiert med redusert kognitiv og
emosjonell fungering på jobb. Kjønn og
alder var ikke assosiert med insomni.

Resultat

Tabell 1. Deskriptiv statistikk, intern konsistens og korrelasjoner mellom variabler
(N = 312)

Tabell 1 viser deskriptiv statistikk og korrelasjoner for alle variabler inkludert i denne

Gjennomsnitt
(standardavvik)

1

2

3

4

5

1. Kjønnª

0.76 (.43)

-

2. Alder

43.91 (10.96)

-.02

-

3. Jobbmestring

4.18 (.48)

.04

.11*

(α = .77)

4. Meningsfylt arbeid

4.52 (.53)

.16**

.11*

.44**

(α = .84)

5. Sosial støtte

4.18 (.81)

.07

-.05

.26**

.39**

(α = .72)

6

7

8

1.94 (.62)

.13*

-.09

-.44**

-.31**

-.12*

(α = .84)

7. Emosjonell fungeringb

1.51 (.53)

.07

-.02

-.40**

-.20**

-.14*

.48**

(α = .80)

8. Insomni

14.12 (9.99)

.05

-.04

-.27**

-.16**

-.18**

.33**

.23**

6. Kognitiv fungering

b

(α = .84)

*p < .05 **p < .01 ª 0 = mann, 1 = kvinne, b = redusert kognitiv fungering α = Cronbach’s alfa

Tabell 1. Deskriptiv statistikk, intern konsistens og korrelasjoner mellom variabler (N = 312).

Tabell 2 viser resultatet fra regresjonsanalysene med henholdsvis insomni, redusert
kognitiv fungering og redusert emosjonell
fungering på jobb som avhengige variabler.
Kjønn, alder, jobbmestring, meningsfylt
arbeid og sosial støtte på jobb forklarte 10
% av variansen i insomni. Jobbmestring
og sosial støtte var negativt relatert til
insomni. Kjønn, alder, jobbmestring,
meningsfylt arbeid, sosial støtte og
insomni forklarte 28 % av variansen i
redusert kognitiv fungering på jobb og
18 % av variansen i redusert emosjonell
fungering på jobb. Insomni var positivt
relatert til redusert kognitiv og emosjonell
fungering, mens jobbmestring var negativt
relatert til redusert kognitiv og emosjonell
fungering. Meningsfylt arbeid var kun
relatert til redusert kognitiv fungering.
Kjønn og alder hadde ingen signifikante
relasjoner til hverken insomni eller kognitiv
og emosjonell fungering.
Tabell 2. Multiple regresjoner med insomni,
kognitiv fungering og emosjonell fungering som
avhengige variabler (N = 312).

β

Utfall

SE

Insomni

R2
.10

Kjønnª

.08

1.30

Alder

-.02

.05

Jobbmestring

-.24***

1.26

Meningsfylt arbeid

-.02

1.22

Sosial støtte

-.12**

.74

Redusert kognitiv fungering

.28
Kjønnª

.15

.07

Alder

-.02

.01

Jobbmestring

-.32***

.07

Meningsfylt arbeid

-.19**

.07

Sosial støtte

.07

.04

Insomni

.22***

.01

Redusert emosjonell fungering

.18
Kjønnª

.09

.07

Alder

.03

.01

Jobbmestring

-.35***

.07

Meningsfylt arbeid

-.04

.06

Sosial støtte

-.02

.04

Insomni

.12*

.01

*p < .05 **p < .01 0 = mann, 1 = kvinne
a
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Diskusjon
Resultatene i denne studien viste at høy
grad av jobbmestring og sosial støtte på
jobb var relatert til færre symptomer på
insomni hos ansatte i skolen. Jobbmestring
hadde også en sammenheng med bedre
kognitiv og emosjonell fungering, hvilket
indikerer at denne ressursen i arbeidsmiljøet kan ha en positiv effekt på både søvn
og generell fungering på jobb. Videre var
symptomer på insomni relatert til redusert
kognitiv og emosjonell fungering på jobb.
Dette vil si at søvnløshet hadde en sammenheng med nedsatt konsentrasjon, flere
feil i arbeidet og større utfordringer med
å kontrollere følelser på jobb. Meningsfylt
arbeid var relatert til noe bedre kognitiv
fungering på jobb, men hadde ingen
relasjon til insomni eller emosjonell
fungering.
Høy grad av mestringsfølelse på jobb
kan bidra til at stress og økt arbeidsbelastning håndteres bedre og mer effektivt
under koronapandemien [27], og dermed
redusere risikoen for både søvnproblemer
og kognitive- og emosjonelle problemer.
Stress anses som en betydelig utløsende
årsak til søvnløshet [28], samtidig som
det senker terskelen for å reagere negativt
på ulike situasjoner i arbeidshverdagen
[29]. Jobbmestring kan øke terskelen for å
oppleve stress som følge av høy arbeidsmengde dersom oppgavene oppfattes
som overkommelige, hvilket igjen kan ha
en sammenheng med tillit til egen kompetanse. Jobbmestring kan derfor være en
spesielt viktig ressurs i svært belastende
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arbeidssituasjoner. Dette impliserer at en
følelse av å mestre arbeidsoppgavene og
arbeidsmengden, samt evne til å opprettholde gode sosiale relasjoner på jobb, kan
være kritisk for arbeidstakere under koronapandemien og et viktig fokuspunkt for
organisasjonene de er ansatt i. Gjennom å
tilrettelegge for økt grad av jobbmestring
(f. eks: mulighet for selvbestemmelse,
gode sosiale relasjoner og utvikling av
kompetanse på jobb), kan arbeidsgiver
bidra å redusere risikoen for søvnproblemer, utbrenthet, turnover og sykefravær
som følge av høy arbeidsbelastning over
tid.
Meningsfylt arbeid er ofte en faktor som
er viktig for arbeidstakeres trivsel, generell
helse og fungering i en normalsituasjon
[30]. Våre resultater viser imidlertid at
mestring og sosial støtte kan være viktigere for søvn enn meningsfylt arbeid, og
kan være ekstra betydningsfulle ressurser
å fremme i krisesituasjon. I tråd med motivasjonsteori kan behov for kompetanse (i
form av jobbmestring) og for tilhørighet (i
form av sosial støtte) ses på som viktige
basisbehov for menneskelig fungering [31].
Meningsfylt arbeid var derimot relatert til
bedre kognitiv fungering, hvilket indikerer
at det å oppleve mening i arbeidet er viktig
for å kunne prestere godt i en krevende
arbeidshverdag [32].
Resultatene viste også at symptomer
på insomni har en sammenheng med
redusert kognitiv- og emosjonell fungering på jobb. Tilstrekkelig søvn er en

forutsetning for god konsentrasjon, problemløsningsevne og sunn følelsesmessig
regulering [15, 21, 33], og er spesielt viktig
å ivareta under koronapandemien. Flere
studier har vist at søvnproblemer er
utbredt under den pågående pandemien
[34-37], hvilket fremhever betydningen av
å bidra til god søvn hos arbeidstakere i
samfunnskritiske yrker. Søvnlederskap viser
til lederes handlinger rettet mot å bedre
søvnen til sine ansatte, som f.eks. å vise
at de bryr seg om at de ansattes behov for
hvile, søvnmengde og god søvnkvalitet
[38]. Dette kan innebære å tillate at de
ansatte regulerer sin egen arbeidstid og
rekkefølge på arbeidsoppgaver innenfor et
gitt tidsrom, samt redusere forekomsten
av henvendelser og arbeidsoppgaver etter
arbeidsdagen er over. Høy aktivering på
kveldstid og like før leggetid, f.eks. som
følge av å måtte utføre arbeidsoppgaver
sent på kvelden, kan påvirke søvnen
negativt [39]. Dette er noe som fortjener
økt oppmerksomhet både i organisasjoner
og hos den enkelte ansatte, og spesielt i
en tid der arbeid- og fritidsbalansen kan bli
påvirket av at flere arbeidsoppgaver utføres
i eget hjem og ikke på arbeidsplassen.
Denne artikkelen benytter data som ble
samlet inn tidlig i koronapandemien,
hvilket bidrar til verdifull informasjon om
søvn og arbeidsmiljø hos skoleansatte i
denne perioden. Data var samlet inn på
ett tidspunkt, hvilket gjør at resultatene
primært reflekterer sammenhenger og ikke
kausalitet. Det må derfor tas høyde for at
sammenhengene kan være gjensidige, dvs.
at søvnløshet kan bidra til lavere grad av
jobbmestring og at redusert kognitiv og
emosjonell fungering kan bidra til dårligere
søvn og lavere jobbmestring. I tillegg var
redusert kognitiv og emosjonell fungering
på jobb, meningsfylt arbeid og sosial støtte
målt med kun tre spørsmål hver, hvilket kan
ha påvirket reliabiliteten i resultatene. Likevel
har disse instrumentene selv i kortversjon
gode psykometriske egenskaper, og intern
konsistens var tilfredsstillende for alle variabler inkludert i denne studien. Resultatene
fra studien er relevante for ansatte innen
utdanning og oppvekst, inkludert lærere,
assistenter, ledere og andre støttefunksjoner i skolesystemet.

Konklusjon
Resultatene i denne studien viser at høy
grad av jobbmestring under koronapandemien kan bidra til færre søvnplager og
bedre kognitiv og emosjonell fungering på

jobb. Videre kan dårlig søvn ha en skadelig
effekt på arbeidstakeres kognitive og emosjonelle fungering, og øke risikoen for blant
annet feil i arbeidet. Samlet viser funnene at
ressurser i det psykososiale arbeidsmiljøet

kan være viktig for både søvn og daglig fungering under koronapandemien, og fremhever betydningen av å fremme og ivareta
jobbmestring hos ansatte i oppvekst- og
skolesektoren under pandemien.
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Søvnskole i Allmenn
psykiatrisk poliklinikk
ved Bjørgvin DPS
Da jeg jobbet ved Bjørgvin DPS i 2016 i forbindelse med praksis jeg trengte for å bli psykolog
spesialist, oppdaget jeg hvor lite fokus det var på søvnbehandling i psykisk helsevern. Pasienter
med søvnvansker var det nok av, men rutiner for å hjelpe dem med mer søvn, bedre søvn eller
bedre døgnrytme var helt fraværende eller svært lite systematisk. Mange gikk på sovemedisiner av
ulik art som det ikke var noe plan for å seponere. Denne erfaringen ga meg idéen om å starte en
søvnskole på Bjørgvin DPS, for å forsøke å fylle «det sorte hullet» innen psykisk helsevern.

Foto: Privat
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et er få pasienter innen psykisk helsevern
som ikke har noen vansker knyttet til søvn, og
søvnforstyrrelser er vanlige tilleggstilstander
ved psykiske lidelser [1]. Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser behandles ofte medikamentelt i psykisk
helsevern, selv om det finnes godt dokumenterte
ikke-medikamentelle behandlinger for vanlige søvnlidelser som insomni og døgnrytmeforstyrrelser.
Det er et stort behov for mer kunnskap om hvordan
søvn kan behandles mer effektivt i psykisk helsevern.
Studier har vist at søvnrettet behandling gir reduksjon
også i komorbid psykiatrisk lidelse. Kronoterapi (å gi
behandling med optimal timing i relasjon til døgnrytmen i organismen) har vist seg å i noen tilfeller være
svært avgjørende innen psykiatrisk behandling [2-5].
Det anslås at vel 15 % av befolkningen har et alvorlig
og langvarig søvnproblem [6], omtrent 50-80 % av
pasienter med psykisk lidelse har søvnforstyrrelser, og
minst halvparten av dem med søvnforstyrrelser har
en psykisk lidelse [7]. Til tross for en så omfattende
prevalens av søvnlidelser blant pasienter med psykiske helseplager, stilles søvnlidelsesdiagnoser som
F51.0 insomni, eller F51.4 forstyrrelse av søvn-våkenhetsrytmen (forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse) så
sjeldent som hos 0.08 % av pasientene [8]. Dette er
trolig fordi behandlerne ikke har kunnskap nok til å vite
om søvnplagene er en egen lidelse eller en del av den

psykiske lidelsen [9]. Likevel mottar mange pasienter
i psykiatrisk behandling og på distriktspsykiatriske
sentre (DPS) i Norge hypnotika [8] eller annen søvndyssende medisin (som for eksempel Seroquel) som
behandling for søvnvansker.

Transdiagnostisk behandling for søvnvansker
Behandling for søvnvansker i en populasjon med psykiske lidelser kan med fordel gjøres transdiagnostisk,
ved at man behandler søvnvanskene på tvers av de
ulike psykiske lidelsene [10, 11]. Det er for eksempel
tydelige indikasjoner på at prosesser ved søvnregulering bidrar til å opprettholde prosesser ved psykisk
lidelse og symptomer på psykisk lidelse, for eksempel
ved at forstyrret søvn gir dårligere regulering av
emosjoner og humør på dagtid [12]. Vi vet at dårlig
eller forstyrret søvn har stor betydning for fungering,
reaksjonsevne, kognisjon, humør, energi, motivasjon,
følelser, prestasjoner på skole og jobb, sosialt og for
symptomer på angst og depresjon [13-15]. Insomni
øker også risikoen for å falle ut av arbeidslivet og å
motta trygdeytelser [16]. Vi ser i klinisk praksis at pasientpopulasjonen på DPS ofte har store vansker med
grunnleggende struktur i hverdagen når det gjelder
søvn, måltider og aktivitet, som er hele grunnlaget
for vår psykofysiologiske regulering, fungering og
energiomsetning. Hvor grundig den enkelte behandler
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Det er et stort
behov for mer kunnskap
om hvordan søvn kan
behandles mer effektivt i psykisk
helsevern. Studier har vist at
søvnrettet behandling gir
reduksjon også i komorbid
psykiatrisk lidelse.

er på å kartlegge «naturlige funksjoner»
som søvn, kosthold og bevegelse er svært
varierende. Det er store mangler i tilbudet
i offentlig psykisk helsevern i Norge når
det gjelder behandling av søvnvansker og
søvnlidelser enten de representerer hovedproblemene eller er komorbide med annen
psykisk lidelse. Det har vi prøvd å gjøre noe
med ved Bjørgvin DPS.

Søvnbehandling i gruppe
Søvnskolen på Bjørgvin DPS startet
tidlig i 2017 med én insomnigruppe.
Dette har utviklet seg til to grupper; en
insomnigruppe og en døgnrytmegruppe.
Begge gruppene går annenhver mandag
henholdsvis klokken 12-1400 og klokken
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13-1500 (døgnrytmegruppen går så
sent på dag som mulig innenfor vanlig
arbeidstid!). Gruppene går året rundt
og er det som kalles «slow open», eller
rullerende, det vil si at vi tar inn nye når
som helst og man kan avslutte når som
helst. På den måten er vi ikke avhengig av
at et visst antall har mulighet til å starte
på samme tid. Vi har sett at dette er en
organisering som fungerer godt og som
er gjennomførbar i klinikken. Da blir det
også et overkommelig antall henvisninger
til enhver tid. En tilleggseffekt av dette
er at de som er nye og skal starte søvnrestriksjon kan få noen oppmuntrende
ord fra andre som har gjort det en stund
og oppnådd effekt. De kan også tenke på

hverandre der de sitter oppe til klokken to
om natten og vite at det er flere som gjør
det samme.
Insomni
g ruppen har fem undervisningstema og døgnrytmegruppen har fire.
Vi starter med ca. 45 minutter klasseromsundervisning basert på dagens tema,
deretter går vi gjennom hver deltaker sine
søvndagbøker og behandling fra gang til
gang. Slik sett er søvnskolen et kurs som
gir mye kunnskap om søvn til den enkelte,
men også en individuell søvnbehandling.
Vi anbefaler sterkt alle å bruke appen Sleep
diary (se bilde 1), slik at søvnskolelederne
ikke får stor belastning med å regne ut
søvndagbøker. Slik kommer deltakerne

Bilde 1. Deltagerne blir anbefalt å bruke
appen Sleep Diary som søvndagbok.

med utfylte søvndagbøker som allerede
er regnet ut via appen (gjennomsnittlig
tid brukt i sengen (TIS), tid sovet (TS) og
søvneffektivitet (SE)). Fra start til fullført
femte tema eller en runde vil det gå 8 uker
i insomnigruppen, og i døgnrytmegruppen
går det 6 uker fra start til fullført en runde.
Siden noen trenger lengre tid enn 6-8 uker
for å få bedre søvn, har vi også opprettet
oppfølgingsgrupper for insomni og døgnrytmeforstyrrelser som er mer samtalebasert og mindre strukturerte, men også
tidsavgrensede.

helsehjelp basert på prioriteringsveilederen
i spesialisthelsetjenesten.

Forundersøkelse
Pasienten blir kalt inn til individuell
forsamtale der det informeres om søvnskolen. Søvn kartlegges ved klinisk intervju
og det instrueres i å fylle ut søvndagbok
før oppstart i søvnskolen. På forhånd, har
pasienten fylt ut spørreskjema knyttet til

søvn (Epworth Sleepiness Scale (ESS),
Dysfunctional beliefs about sleep (DBAS16), Becks Anxiety Inventory (BAI) og
Becks Depression Inventory (BDI-II).
Spørreskjema kan fylles ut på papir eller via
den digitale portalen checkware. I forvernssamtalen gjøres det en diagnostisk vurdering av søvnlidelse og det avgjøres om
pasienten skal begynne i insomnigruppen
eller i døgnrytmegruppen avhengig av
hva slags søvnproblem pasienten har
eller hvilken behandlingstilnærming som
vurderes å kunne hjelpe pasienten best.
Noen pasienter har verken insomni eller
døgnrytmeforstyrrelse og trenger mer individualisert behandling enn det som tilbys i
gruppene, og ved ledig kapasitet blir disse
fulgt opp individuelt eller dette gis i tillegg
til søvnskole.

Motivasjon, valgfrihet
og atferdsendring
I søvnskolen vektlegges det at hver enkelt
må gjøre jobben selv for at det skal skje
endringer i søvnen. Vi tar utgangspunkt i

Gruppene ledes per i dag av psykolog
spesialist og somnolog (undertegnede)
samt psykiatrisk sykepleier med lang
erfaring innen psykisk helsevern og
gruppebehandling, men det jobbes med
å rekruttere flere psykologer inn i søvnteamet og til å lede gruppene. Deltakere
er i utgangspunktet pasienter ved Bjørgvin
DPS, hovedsakelig fra poliklinikken. Dette
innbefatter også eMeistring og korttidsteamet. Det kan i tillegg henvises fra
døgnavdelingene, rehabilitering og psykosepoliklinikken. Vi mottar også sekundærhenvisninger fra andre DPS innen regionen
og tar inn pasienter ved ledig kapasitet.
Deltakere henvises fra sin hovedbehandler
til søvnteamet ved Bjørgvin DPS (eller til
Bjørgvin DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk
ved eksterne henvisninger). Noen fastleger
har også begynt å henvise pasienter spesifikt til søvnskolen ved Bjørgvin DPS.
Henvisningene kommer i slike tilfeller
rett til søvnteamet via inntaksteamet som
vurderer henvisningen og vurderer rett til
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prinsipper fra Motiverende intervju (MI)
[17] når det gjelder å hjelpe andre til å endre
uønsket atferd. Gruppelederne er tydelige
på at alle råd og anbefalinger som gis er
frivillige. Vi vektlegger at endring av atferd
tar tid. Vi anbefaler også å starte med noen
få endringer om gangen.

Behandling av insomni
Beste behandlingsalternativ er kognitiv
atferdsterapi for insomni (CBTi) [18], med
søvnrestriksjon og stimuluskontroll som
hovedintervensjonene. Nyere forskning
har også indikert at mørketerapi, eller det
å blokkere ut blått lys i bølgelengder under
530 nm med for eksempel orange briller
(bb-briller), har vist å kunne opprettholde
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melatoninproduksjon sammenlignbart
med mørke og kan ha en forsterkende
effekt i behandlingen av insomni [19].

Behandling av døgnrytmeforstyrrelsen
forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse
(DSWPD)
Behandling for denne lidelsen er det ikke
like klar konsensus for som for behandling
av insomni, men retningslinjer sier at lys
administrert like etter nadir for kroppstemperatur og eventuelt melatonin (forskjøvet
med 12 timer i forhold til lys) er det best
dokumenterte behandlingsalternativet [20].
En ny meta-analyse viser at det å unngå
lys før nadir (bunnpunkt) for kroppstemperatur synes å ha en tilleggseffekt

til lyseksponering etter nadir [21]. En slik
behandling er ikke en kur, da pasienten vil
falle tilbake til forsinket døgnrytme dersom
lysbehandling på riktig timet tidspunkt
opphører [22] og behandlingen må opprettholdes over tid.

Hvem kan ha nytte av søvnskolen
ved Bjørgvin DPS?
Når det skal skrives søvndagbøker i opptil
8 uker, registreres daglig i en app og følge
klasseromsundervisning i gruppe, kan
man tenke seg at dette er svært krevende
for personer med psykiske lidelser. Man
kan tenke seg at det er de friskeste på et
DPS som kan delta her og få utbytte av
søvnskolen. Søvnskole er helt klart noe

og egen behandling og gir større følelse av
kontroll over symptomer.

Forskning på søvn i psykisk
helsevern (SIP)
Basert på våre erfaringer fra søvnskolen
ved Bjørgvin DPS, har vi utviklet et
forskningsprosjekt med tre delprosjekter. Vi håper å kunne presentere resultater fra disse
I forvernssamtalen
forskningsprosjektene i
gjøres det en diagnostisk
tidsskriftet SØVN når de
vurdering av søvnlidelse og
er gjennomført. Her
kommer en kort predet avgjøres om pasienten skal
sentasjon av de ulike
begynne i insomnigruppen eller
prosjektene.

i døgnrytmegruppen avhengig
av hva slags søvnproblem
pasienten har eller hvilken
behandlingstilnærming som
vurderes å kunne hjelpe
pasienten best.

Prosjekt
1.
Ran d o mis e r t ko n trollert studie (RCT):
Insomni med 80 deltakere, 40 i hver gruppe.
Intervensjonsgruppe: 8 ukers
søvnskole kombinert med vanlig
behandling ved DPS. Kontrollgruppen
får «treatment as usual» ved DPS mens de
venter på søvnskoledeltakelse.

Primære forskningsspørsmål:
Hvilken effekt har søvnbehandling på
søvn og vanlige psykiatriske symptomer
hos personer med DSWPD og komorbid
psykisk lidelse?

Sekundære forskningsspørsmål:
a) Vil bruk av bb-briller kunne forsterke
effekten av behandlingen for DSWPD?
b) Hvilken effekt har søvnbehandling på
HRV, melatoninutskillelse og på ulike psykiatriske og nevropsykiatriske mål?

Prosjekt 3. Tverrsnitts- observasjons
studier med 215 deltakere.
Primære forskningsspørsmål:
Hvordan skiller pasienter med søvnlidelse
komorbid med psykisk lidelse (n=150) seg
fra friske kontroller (n=65) på søvnmål, psykiatriske symptomer, rus, emosjonsregulering (selvrapport og HRV), personlighet,
nevropsykologiske tester og evnenivå?

Sekundære forskningsspørsmål:
Er det forskjeller mellom dem med psykisk
lidelse og insomni og dem med psykisk
lidelse og DSWPD på de nevnte områdene?

Primære forskningsspørsmål:
Hvilken effekt har søvnbehandling på søvn
og psykiatriske symptomer hos personer
med insomni og komorbid psykisk lidelse?
pasientene selv må velge og ønske selv.
Samtidig har vi erfaring med at personer
som er innlagt i døgnavdelinger i psykisk
helsevern (frivillig), som nylig har vært
innom psykiatrisk akuttmottak (PAM),
som står i livskriser, som har psykoselidelser, bipolaritet, mennesker med svært
alvorlige traumelidelser og alkoholavhengighet, kan ha stor nytte av søvnskolen. Vi
forventer det samme av alle som deltar,
og har erfaring med at også moderat og
alvorlig psykisk syke mennesker kan ha
nytte av søvnskole. Vi har flere ganger sett
at det å mestre noe, å gjøre jobben selv,
å behandle seg selv etter instruksjoner fra
oss styrker selvfølelsen og gjør at mange
opplever en større deltakelse i egen helse

Sekundære forskningsspørsmål:
a) Vil bruk av bb-briller kunne forsterke
effekten av behandlingen for insomni?
b) Hvilken effekt har søvnbehandling på
hjerte-rate-variabilitet (HRV) og på ulike
psykiatriske og nevropsykiatriske mål?

Prosjekt 2. Randomisert kontrollert
studie (RCT): DSWPD med 70
deltakere, 35 i hver gruppe.
Intervensjonsgruppe: 6 ukers søvnskole
kombinert med vanlig behandling ved
DPS. Kontrollgruppen får «treatment
as usual» ved DPS mens de venter på
søvnskoledeltakelse.

Hva kan denne forskningen føre til?
Når prosjektet er gjennomført, vil vi ha en
stor mengde ny kunnskap som kan brukes
for å skreddersy, men også effektivisere
behandling for personer med psykisk
lidelse komorbid med søvnlidelse på DPS.
Forskningen vil formidles nasjonalt og
internasjonalt. Det kan bli aktuelt å manualisere behandlingen og lære opp flere
behandlere ved DPS til å lede søvnskolegrupper basert på dette prosjektet. På sikt
vil det kanskje være mulig å finne ut hvem
som kan ha nytte av kun gruppebasert
søvnrettet behandling dersom søvnen
synes å ha ført til den psykiske lidelsen. På
den måten kan prosjektet potensielt bidra
til å effektivisere behandlingen på Bjørgvin
DPS, men også på andre DPS både regionalt og nasjonalt.
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Vi har flere
ganger sett at det
å mestre noe, å gjøre
jobben selv, å behandle
seg selv etter instruksjoner fra
oss styrker selvfølelsen og gjør
at mange opplever en større
deltakelse i egen helse og egen
behandling og gir større
følelse av kontroll over
symptomer.
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Finansiering

tilbakemeldinger. Søvnteamet består
av undertegnede som leder, psykiatrisk
sykepleier Veronika Alice Vågenes med
lang erfaring med gruppebehandling og
innen psykisk helsevern, lege og PhD Nils
Magerøy som jobber på døgnavdelingene,
og Einar Bredeli, psykolog med kompetanse og erfaring innen søvnforskning.
Det er kun undertegnede og psykiatrisk
sykepleier Vågenes som driver gruppene,
mens ukentlige søvnteam-møter brukes
til organisering og til å diskutere kliniske
problemstillinger. Søvnskolen driftes til
sammen på omtrent 0,55 årsverk eller
0,75 årsverk hvis man regner med den
planlagte forskningen. I 2020 hadde søvnskolen nærmere 60 pasienter gjennom
behandlingen. Søvnteamet er takknemlige
for at klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh
og seksjonsleder ved Allmennpsykiatrisk
poliklinikk Rune Løvold, ser nytteverdien

i å ha et søvnteam og en søvnskole ved
Bjørgvin DPS og vi ser at det kommer
mange pasienter til gode.
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Undertegnede mottok 100.000 NOK fra
Nasjonal Kompetansetjeneste for søvnsykdommer til søvnrelatert forskning i
Helse Vest for 2020. For disse midlene er
det kjøpt inn nødvendig utstyr for å kunne
gjennomføre datainnsamlingen. For øvrig
finansieres forskningen av de eksisterende
stillingene de involverte har uten eksterne
forskningsmidler (det er søkt om midler
uten å få tilslag).

Organisering
Søvnteamet ved Bjørgvin DPS er det
eneste søvnteamet i Helse Vest innen
psykisk helsevern for voksne i spesialisthelsetjenesten. Vi får derfor sekundærhenvisninger fra andre DPS og fra
avdeling for rusmedisin (AFR), samt at
vi har hatt undervisning om søvn ved
andre DPS og ved AFR med svært positive

Dagens utfordringer
Psykologer som driver med søvnforskning havner ofte i akademiske stillinger.
Det er ikke så rart, da forskning i klinikk
innen psykisk helsevern er mindre vanlig
enn forskning i somatiske klinikker, og
forskningsfordypning er vanskelig å kombinere med kliniske stillinger. Det er derfor
en stor og viktig jobb å gjøre innenfor
dette feltet og jeg utfordrer først og fremst
psykologer, men også annet helsepersonell
som forstår søvnens betydning for psykisk
helse og uhelse til å kombinere forskning
med klinikk. Videre vil jeg utfordre ledere
i psykisk helsevern til å gi rom for stillinger der behandling og forskning kan
kombineres.
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Søvn, rus og
psykiske lidelser
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Søvnen er ofte forstyrret ved rusmiddelmisbruk. Bruk av forskjellige typer
rusmidler gir forskjellig virkning, også på søvnen. Samtidig er bakgrunnen for
misbruk mangefasettert: noen misbruker rusmidler først og fremst for å oppnå
rus, andre for å døyve angst eller smerter, eller rett og slett for å oppnå bedre
søvn. Overlappingen mellom rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser er betydelig,
samtidig som misbrukere og personer med psykiske lidelser er mer utsatt for alle
typer søvnproblemer.

V

ed behandling av søvnproblemer hos personer
med rusproblemer er det i tillegg til å diagnostisere søvnlidelsen nødvendig å kartlegge og
diagnostisere hvilken type rusproblem som foreligger,
hvilke rusmidler som brukes og når de tas, og ta
hensyn til komorbide psykiske lidelser. Tidligere anså
man ofte søvnproblemene som sekundære i forhold

til rus og psykiatri, og man trodde at hvis rusproblemet
og/eller den psykiske lidelsen ble behandlet, ville
søvnen falle på plass av seg selv. I dag vet vi at det i
de fleste tilfeller ikke er slik, og at søvnproblemene ofte
er komorbide og må behandles for seg sammen med
rusproblemet og/eller den psykiske lidelsen.
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Noen rusmisbrukere har i perioder så store
søvnproblemer at de forsøker å regulere
livet med sederende midler på natt og
våkenstimulerende midler på dagtid i en
runddans som ofte forsterker problemene.

De forskjellige søvndiagnosene
Ved søvnvansker må man skille mellom
de seks vanligste søvndiagnosene fordi
de alle trenger forskjellig tilnærming og
behandling: insomni, døgnrytmelidelser,
søvnrelaterte bevegelseslidelser (for
eksempel restless legs), søvnrelaterte
respirasjonslidelser (for eksempel
søvnapné), hypersomnilidelser og
parasomnier (for eksempel søvngjengeri,
natteskrekk osv.). Skal man lykkes med
behandlingen er det derfor viktig å bruke
tid på å diagnostikken av både søvnforstyrrelser, psykiske lidelser og rusmisbruk.
Ved kronisk insomni har man innsovningsvansker, nattlige oppvåkninger
og tidlig morgenoppvåkning eller en
blanding av symptomene. Pasienter med
insomni tilbringer ofte lang tid i sengen,
men har dårlig søvnkvalitet. De er heller
ikke søvnige på dagtid, men er ekstremt
slitne. Som behandling anbefales CBTi
(kognitiv atferdsterapi for insomni) som
førstevalg. Bruk av en liten dose sederende
antidepressivum før sengetid kan være til
god hjelp, spesielt mot oppvåkninger om
natten og tidlig morgenoppvåkning hos
de rusmisbrukere som har komorbide
depresjoner eller angstlidelser, eventuelt
en liten dose antipsykotikum hos de som
har psykoser eller bipolare lidelser. Det er
viktig med en så lav dose som mulig for å
unngå tretthet neste morgen (hangover).
Søvn som ikke gir opplagthet på dagtid er
lite verd. Slik kombinert CBTi og lavdose
sederende antidepressivum kan gjøre det
lettere å trappe ned på unødvendig bruk av
angstdempende preparater, sovemidler og
andre rusmidler [1].
Forsinket søvnfase er den vanligste døgnrytmelidelsen hos ungdom og mange
rusmisbrukere. De har ofte store innsovningsvansker og enda større problemer
med å våkne til rett tid om morgenen. Ved
døgnrytmelidelser anbefales lysbehandling
og/eller korttidsvirkende melatonin etter
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individuelt tilpasset skjema [2]. Det har
også blitt hevdet at noen av de medikamentene som er virksomme ved affektive
lidelser, for eksempel stemningsstabiliserende midler, har noe av sin virkning
ved at de hjelper til med å gjenopprette
døgnrytmen.
Ved søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser
(mest vanlig er restless legs), er det viktig å
kartlegge samtidig bruk av medikamenter.
Sederende antidepressiver og en rekke
antipsykotiske midler kan både skape og
forverre plagene som kan være invalidiserende. Behandling med dopamin-agonister
virker ofte raskt og effektivt [3].

Noen
rusmisbrukere
har i perioder så store
søvnproblemer at de
forsøker å regulere livet med
sederende midler på natt og
våkenstimulerende midler
på dagtid i en runddans
som ofte forsterker
problemene.

Ved søvnapné har man mange pustestopp
om natten som forstyrrer søvnen, og pasientene plages ofte av sterk dagtretthet.
Diagnosen obstruktiv søvnapné (OSA)
stilles etter objektiv måling av pustemønsteret om natten. Vektreduksjon kan
være gunstig. Sovemedisiner, alkohol og
tobakksrøyking forverrer sykdommen og
bør derfor unngås. Best dokumentert er
behandling med pustemaskin (CPAP).
Apnéskinne kan også være et alternativ [4].
Hypersomnier preges av sterk søvnighet
på dagtid. Den mest kjente formen er
narkolepsi, men stadig flere får også
diagnosen idiopatisk hypersomni, altså
hypersomni uten kjent årsak.

Alkohol og søtsaker kan forverre søvnigheten. Behandling med sentralstimulerende midler er mest vanlig [5].
Parasomnier, som det å gå i søvne forverres av alkohol og sederende midler. I
abstinensfaser kan man få mareritt eller
livlige drømmer.

De forskjellige rusmidlene og søvn
Alkohol
Inntak av alkohol vil hos de fleste lette
innsovningen. Alkohol er også vist å kunne
øke mengden av den dype søvnen i første
halvdel av natten, men deretter blir søvnen
mer urolig og oppstykket. I siste halvdel av
natten ses økende grad av søvnfragmentering, våkenhet, urolig søvn, reduksjon
av dyp søvn og økning av REM-søvn med
levende og angstladede drømmer. Ved
kronisk alkoholbruk reduseres gradvis den
sedative effekten av alkohol. Søvnvansker
rapporteres hos rundt halvparten av
alkoholavhengige, og søvnproblemer kan
vedvare i uker og måneder etter at man
er tørrlagt. Alkoholavhengige med uttalte
søvnforstyrrelser har betydelig økt sjanse
for tilbakefall av sitt alkoholmisbruk. Både
perioden under og etter seponering av
alkohol er preget av ganske uttalte søvnvansker med søvnfragmentering og livlige
og ubehagelige drømmer. Selv om disse
plagene er avtakende, kan de vedvare
i opptil et år etter tørrlegging – hvilket
bekreftes av søvnregistrering, som viser
vedvarende reduksjon av mengden med
dyp søvn og økt søvnfragmentering.

Sentralstimulerende midler
Amfetamin er i likhet med kokain og
ecstasy et sentralstimulerende stoff som
blant annet innebærer at søvnbehovet
under tr ykkes. Sentralstimulerende
stoffer kan føre til at brukeren har lange
perioder med våkenhet, fulgt av perioder
med uttalt tretthet, som igjen kan
motivere til nytt inntak av slike stoffer.
Abstinenssymptomer etter seponering av
sentralstimulerende stoffer dukker gjerne
opp i løpet av noen timer og kan vare
noen dager. Symptomene kjennetegnes
av dysfori, asteni, ubehagelige drømmer,
insomni eller hypersomni, økt appetitt,
paranoiditet og redusert kognisjon.
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Søvnregistrering ved akutte overdoser av
sentralstimulerende stoffer viser økt søvnlatens, redusert total søvnlengde, økt antall
oppvåkninger med motorisk uro, forlenget
REM-søvnlatens og redusert REM-søvn.
Seponering etter langvarig bruk av slike
stoffer er assosiert med redusert innsovningstid og økt søvnlengde.

ofte akutt insomni og angst. Kronisk bruk
av angstdempende midler og sovemidler
fører vanligvis til toleranseutvikling og
behov for doseøkning, som igjen kan gi
tretthet (hangover) og nedsatt funksjon
på dagtid. Disse legemidlene kan også forverre søvnapné, fordi de virker avslappende
på muskulaturen i hals- og svelgområdet.

bipolare svingninger kan man med fordel
anvende en lettere tillempning av behandlingsprinsippene inntil pasienten blir bedre
av sin psykiske lidelse. Ved rusmisbruk
og affektive lidelser er det vist at tidlig
behandling av søvnforstyrrelsene kan være
god forebygging mot nye sykdomsepisoder
og mer misbruk.

Cannabis

Ved komorbid misbruk og insomni brukes
kognitiv atferdsbehandling ved insomni,
og man starter ikke gradvis reduksjon
av misbruket før søvnbehandlingen har
begynt å virke.

Enkelte pasienter med restless legs
syndrom har komorbid depresjon. Hvis
depresjonen kom etter restless legsplagene, kan urolig nattesøvn på grunn
av uroen i beina være en mulig utløsende
faktor til både misbruk og depresjon.
Effektiv behandling av restless legs
syndrom med for eksempel dopaminagonister vil da kunne ha god effekt også på
depresjonen. Ved komorbid restless legs
syndrom og depresjon kan også kombinert
antidepressiv behandling og dopaminagonister benyttes. En slik kombinasjon er ikke
uvanlig i klinisk praksis. Det er viktig å være

Den akutte effekten av cannabis viser kun
liten forstyrrelse av søvnen, mens langvarig
bruk tydelig bidrar til mindre dyp søvn.

Angstdempende midler og sovemidler
Misbruk av angstdempende midler og
sovemidler kan føre til søvnproblemer og
søvnighet. Søvnregistrering av pasienter
med kronisk bruk av slike legemidler viser
ofte forstyrret søvnmønster med økning av
lett søvn og redusert mengde dyp søvn.
Ved brå seponering av slike preparater ses

32

Komorbide psykiske lidelser
Ved misbruk, angstlidelser og lette til
middels alvorlige depresjoner er det
relativt lett å administrere behandling av
komorbid insomni og døgnrytmelidelser.
Ved rusmisbruk og alvorlige psykotiske
depresjoner, andre psykoser, og alvorlige

oppmerksom på at de fleste sederende
antidepressiver og nyere antipsykotika
samt antihistaminer kan gi restless legs
som bivirkning.
Ved ikke- organisk hypersomni vil
behandling av den psykiske lidelsen ofte
bedre søvnproblemene og redusere
søvnigheten, og lett søvnrestriksjon,
stimuluskontroll og søvnhygiene kan
forsøkes. Samtidig behandling med sentralstimulerende midler som modafinil kan
være aktuelt, og må overvåkes i forhold til
misbruk.
Rusmisbrukere med søvnapné kan
utvikle eller ha psykiske plager. Ved slik
komorbiditet vil vi anbefale at alle sykdommer behandles samtidig. Søvnapné
gir urolig søvn og tretthet på dagtid.
Effektiv behandling av søvnapné vil ofte
bedre humøret og gjøre rusbehandlingen
lettere. På samme måte vil alvorlig
depresjon kunne påvirke rusbruken og
søvnapnéplagene, og ikke minst etterlevelse med CPAP. Samtidig er det viktig å
unngå antidepressiv behandling som kan
gi vektøkning og dermed forverrelse av
søvnapné.

behandles hver for seg. Søvnlidelser
gir i likhet med psykiske lidelser plager
gjennom hele døgnet. Bortsett fra hos
pasienter med alvorlige psykoser, dype
depresjoner og alvorlige bipolare lidelser er
samtidig behandling av søvnproblemene

Flere studier viser

Søvnlidelser er vanlige ved
at søvnproblemer kan
misbruk og de fleste psykiske
komme før en episode av
lidelser, og mange tenker
psykisk sykdom, og at forstyrret
på søvnproblemene som
sekundære symptomer
søvn er en av de sterkeste
som går over dersom den
risikofaktorer for senere
psykiske lidelsen behandles.
utvikling av depresjon, angst,
I mange tilfeller skjer ikke
bipolare lidelser, psykose
det, og effektiv behandling av
og misbruk.
den psykiske lidelsen bedrer ikke
nødvendigvis søvnlidelsen. Dette
er spesielt vist ved affektive lidelser,
angstlidelser og schizofreni, men gjelder
sannsynligvis for de fleste psykiske lidelser.
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SOVno har laget fire
informasjonsbrosjyrer
til pasienter om søvn
og søvnsykdommer.
Disse er gratis for
helsepersonell og
kan bestilles på
sovno@helse-bergen.no

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og
behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. En viktig del av vårt arbeid er å gi veiledning/
rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til hele landet.

KURS OG AKTIVITETER 2021
Sleep and Breathing
15.–17. april 2021, PRAHA, TSJEKKIA

Nordic Sleep Conference 2021

https://esrs.eu/events/sleep-andbreathing-2021/

Mer informasjon kommer

27.–29. mai 2021, HELSINKI, FINLAND

Sleep 2021
12.–16. juni 2021 SEATTLE, USA
https://www.sleepmeeting.org/about/

Nasjonal søvnkonferanse
15. – 16. november 2021, OS, NORGE

Søvn og søvnproblemer i
klinisk praksis. Utredning
og behandling.
18. – 19. november 2021, BERGEN, NORGE

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/
Documents/til%20websiden.pdf

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/
sovnkurs2021%20%28002%29.pdf

Klinisk emnekurs i
søvn og insomni
Nettkurs fra Norsk Helseinformatikk

https://kurs.nhi.no/lege/klinisk-emnekurs/sovn-oginsomni/c86ffbb2-85a8-5243-bf8e-026afffd2ace

RETUR:
HELSE BERGEN

Nasjonal kompetansetjeneste
for søvnsykdommer
Postboks 1400
5021 Bergen

Dersom du ønsker å motta
fremtidige numre av SØVN,
ønsker vi at du gir oss beskjed
på sovno@helse-bergen.no

9
Tr ykksak 6

IL J
M

24

1

Tlf: 55 97 47 07
sovno@helse-bergen.no
www.sovno.no

9

Postadresse:
HELSE BERGEN
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer
Postboks 1400
5021 Bergen

ØM ERK E
T

| Grafisk produksjon: Bodoni

Du kan velge om du ønsker å
motta tidsskriftet i papir- eller
PDF-versjon.

