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SIRI WAAGE 
Foto: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB

D
et er både utfordrende, spennende, og inspirerende å overta jobben 
som redaktør for tidsskriftet SØVN. Utfordrende fordi man står overfor 
nye arbeidsoppgaver, og fordi man overtar stafettpinnen til det som i 
løpet av 10 år har blitt et respektabelt faglig tidsskrift innen vårt fagfelt. 

Spennende og inspirerende fordi det å få lov til å være med å bidra til å formidle 
fagområdet søvn til fagfeller over hele landet er et viktig og motiverende arbeid, 
og fordi formidling er en av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer 
sine viktigste oppgaver. 

I denne utgaven av SØVN kan du blant annet lese om ny og avansert radar-
teknologi for måling av søvn. Denne målemetoden blir blant annet testet ut 
på Østmarka i Trondheim, der pasienter innlagt for psykiske lidelser nå får 
behandling med et blåblokkert lysmiljø. Det nye sykehusbygget på Østmarka 
integrerer både behandling, innovasjon og søvnforskning og dette kan du lese 
mer om på side 22. 

For å sikre norske pasienter god og likeverdig diagnostikk på tvers av medisinske 
faggrupper, har en gruppe leger fra ulike fagfelt utarbeidet en norsk anbefaling 
for søvndiagnostikk med objektive metoder med utgangspunkt i internasjonale 
anbefalinger. Denne kan du lese i forkortet versjon i dette nummeret av SØVN. 
Søvnregistrering og behandling av søvnrelaterte lidelser hos barn skiller seg 
dessuten fra voksne. Artikkelen om søvnregistrering hos barn tar for seg tekniske 
utfordringer knyttet til søvnundersøkelse hos barn, og hvordan søvnregistreringer 
hos barn skal tolkes. Som vanlig finner du også informasjon om nye søvnrelaterte 
doktorgrader, relevante møter og kongresser siden sist, og oppdatert kurs- og 
konferanseliste for søvnrelatert aktivitet. 

Som redaktør vil jeg takke alle som har bidratt til at SØVN blir et flott tidsskrift. 
Tidsskriftet er helt avhengig av frivillige skribenter, fotografer, annonsører, 
designer og trykkeri. Tusen takk! Dersom du har innspill til artikler til fremtidige 
numre, eller kunne tenke deg å bidra med en artikkel til SØVN, ta gjerne kontakt. 

Ønsker deg en riktig god lesning!

SIRI WAAGE 
REDAKTØR
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Hvordan ivaretar Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
søvnsykdommer sitt mandat? 
 

SOVno bygger opp og formidler kompetanse innen søvnmedisin basert på utdanning av 
helsepersonell, undervisning av pasienter/pårørende og andre tjenesteytere/brukere, og 
forskning.

D
et undervises i grunn-, videre- og etter-
utdanningen. I fjor ga medlemmene av 
SOVno over 100 forelesninger på kurs 
for helsepersonell fra hele landet. I tillegg 

gis det undervisning kun beregnet på helseper-
sonell i egen eller andre regioner (totalt 61 timer). 
Både allmennleger, psykiatere, nevrologer, klinisk 
nevrofysiologer, lungeleger, ØNH-leger, barneleger, 
arbeidsmedisinere, psykologer, tannleger, sykepleiere, 
helsesøstre og fysioterapeuter deltar på slike søvnkurs. 
SOVno besvarer mange telefoner og eposter både fra 
helsepersonell, pasienter og pårørende. I 2018 var fler-
tallet av telefonhenvendelsene fra helsepersonell fra 
andre helseregioner enn Helse Vest (77 % mot 23 %). 
Samme gjaldt telefonhenvendelser fra pasienter (88 %  
 mot 12 %) og eposthenvendelser. SOVno utgir tids-
skriftet du nå sitter og leser to ganger årlig. Tidsskriftet 
er et viktig formidlingsorgan for helsepersonell i alle 
helseregioner. ”SØVN” formidles også til media og 
helsemyndigheter. Det trykte opplaget er på 2.200 
per nummer, og formidles gratis til abonnenter og 
for nedlastning fra www.sovno.no. SOVno har laget 4 
brosjyrer for pasienter om søvn og søvnsykdommer. 
Disse formidles gratis til helsepersonell over hele 
landet, og er populære brosjyrer på venterommet 
både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Over 8800 
brosjyrer ble sendt ut i 2018, en økning på over 1000 

fra året før. SOVno sender ukentlig ut nyhetsepost til 
nesten 300 abonnenter i hele landet. Vi har forfattet 
kapitler om søvn og søvnlidelser i lærebøker innen 
psykiatri, psykologi, allmennmedisin, nevrologi, syke-
pleie, lungemedisin og odontologi. I tillegg brukes 
lærebøkene «Søvnsykdommer» og «Ungdomssøvn» 
av helsepersonell i hele landet. Pasienter kan bruke 
selvhjelpsboken for insomni («Bedre Søvn») og 
nettsidene.  

SOVno formidler også aktivt gjennom aviser, TV, 
radio og internett, slik at kunnskap når ut til personer 
i hele landet. Mye av kunnskaps- og kompetan-
sespredningen til publikum (og helsepersonell) skjer 
gjennom nettsidene til SOVno (www.sovno.no). 
Dette gir likeverdig tilgang til kompetansetjenesten 
nasjonalt. Hjemmesidene er svært godt besøkt, og 
blant dem med flest treff i Helse Vest. Antall treff 
på hjemmesidene i 2018 var 126.250. I tillegg har vi 
ansvar for en rekke behandlingssider (revidert i 2018) 
på www.helse-bergen.no, hvor antall treff i fjor var 
22.105 (brukes av sykehus i hele landet). SOVno bidrar 
også med sider på helsenorge.no, hvor antall treff var 
86.573. Antall treff viser at SOVno sprer kompetanse 
til et stort antall personer nasjonalt. Hjemmesidene er 
det viktigste organet for å spre informasjon om kunn-
skapsbasert praksis, og sidene oppdateres jevnlig. 

Bjørn Bjorvatn
Professor dr.med. 
ved Institutt for global 
helse og samfunns-
medisin, Universitetet 
i Bergen

Senterleder ved 
SOVno og Senter 
for søvnmedisin 
ved  Haukeland 
universitets sjukehus

Behandler pasienter 
med søvnsykdommer 
ved Bergen Søvn-
senter

Somnologist
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En interaktiv 
spørreundersø-
kelse om de forskjellige 
søvnsykdommene ble lagt ut på 
hjemmesidene i februar 2012. Så langt har 
over 113.000 personer deltatt i undersø-
kelsen fordelt mellom de ulike fylkene i 
landet. Her får deltakerne automatisk til-
bakemelding med forslag til diagnose 
og råd om behandling. Vi 
jobber nå med flere publi-
kasjoner fra denne under-
søkelsen. Overvåkning 
av behandlingsresultater 
fra vitenskapelige studier 
skjer regelmessig og 
formidles på hjemme-
siden. SOVno presenterer 
1-2 nasjonale søvnrelaterte 
nyhetssaker hver uke. 

Det er økende forskningsaktivitet innen 
søvn i Norge. SOVno sine medlemmer 
forfattet 126 publikasjoner i 2018, hvorav 
42 er registrert i PubMed. I tillegg til egne 
publikasjoner fant vi i alt 62 søvnrelaterte 
artikler i Pubmed av norske forskere i 2018. 

SOVno stimu-
lerer aktivt til økt 

forskningsaktivitet i 
alle helseregionene, 

bl.a. ved å bidra i flere 
forskernettverk og gi øko-

nomisk støtte til forskningsprosjekter i 
alle helseregioner. Det publiseres artikler 

innen mange ulike fagområder 
(basalfag, klinikk, epidemiologi, 

translasjonell forskning). 
Det gis veiledning på dok-

torgrads-, mastergrads- 
og bachelorgradsnivå. 
S OVn o  av h o l d e r 
månedlige forsknings-

møter. SOVno har bidratt 
til opprettelse av et kvali-

tetsregister (Søvnregisteret) 
og biobank ved Senter for 

Søvnmedisin, Haukeland sykehus. Flere 
andre sykehus benytter nå samme spørre-
skjema som oss, og dataene skal inngå i et 
samlet kvalitetsregister. Målet er på sikt at 
registeret skal kunne brukes til å overvåke 
behandlingsresultater nasjonalt. 

Til tross for dette har Helsedirektoratet i 
sin tilbakemelding til de nasjonale kom-
petansetjenestene påpekt at tjenestene 
(inkludert SOVno) ikke er f linke til å 
dokumentere at virksomheten fører til økt 
kvalitet. Videre påpekes det at kompetan-
setjenestene mangler et system for å måle 
om ny kunnskap blir mottatt og tatt i bruk 
av målgruppen. Det er ikke lett å doku-
mentere resultatoppnåelse, men direkto-
ratet anbefaler spørreundersøkelser blant 
brukerne. I tråd med Helsedirektoratets 
ønske prøver vi derfor å dokumentere 
effekten av SØVN – tidsskriftet du nå leser. 

Vi håper derfor at du som leser SØVN 
spanderer et par minutter på å besvare 
spørsmålene som sendes ut på epost til 
våre abonnenter.  

SOVno 
formidler også 

aktivt gjennom aviser, 
TV, radio og internett, 
slik at kunnskap når ut 

til personer i hele 
landet
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Ny doktorgrad innen søvn
Siden siste nummer av SØVN er det avlagt en ny søvnrelatert doktorgrad. 

REM-søvn adferdsforstyrrelse 
gir ikke raskere kognitiv svikt
Luiza Jadwiga Chwiszczuk disputerte torsdag 17. 
januar 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet 
i Bergen med avhandlingen: «Demens med 
Lewylegemer: søvn, kognisjon og nevropatologi»

REM-søvn adferdsforstyrrelse (RBD) er en tilstand 
der muskelaktiviteten ikke er slått av under REM-søvn. 
Dette gjør at man kan «leve ut» sine drømmer i stedet 
for å være helt avslappet i muskulaturen som er det 
normale.

RBD har vist seg å være et tidlig tegn på at man 
kan utvikle synuklein-relaterte sykdommer som for 
eksempel demens med Lewylegemer (DLB). I sitt 
arbeide undersøkte Chwiszczuk om RBD førte til 
raskere forverring av kognitive funksjoner hos pasi-
enter med mild demens. Hun fant ingen forskjell hos 
dem som hadde RBD og de som ikke hadde det etter 
å ha fulgt pasientene over 4 år.

Søvnsykdommer er vanligere hos eldre enn hos yngre, 
og vanligere hos eldre personer med demens enn de 
uten. Søvnforstyrrelser er også hyppigere hos per-
soner med DLB enn for eksempel Alzheimers sykdom. 
Det er dessuten betydelig flere pasienter som lider av 

RBD i pasientgruppen med DLB. Chwiszczuk fant og 
at var det en sammenheng mellom søvnforstyrrelser 
og psykiatriske symptomer som blant annet angst, 
depresjon og apati på gruppenivå.

Pasientpopulasjonen i dette arbeidet er fra 
Demensstudien på Vestlandet (DEMVEST) som 
ble startet i 2005, og har fulgt personer med mild 
demens med årlige kontroller. Pasientene som 
ble inkludert i studien donerte hjernene sine til 
obduksjon, og man undersøkte om det var overen-
stemmelse mellom de kliniske demensdiagnosene 
som var stilt ved inklusjon i studien og den type 
hjernesykdom man fant ved obduksjon. Man fant at 
det var god overensstemmelse mellom de kliniske 
og patologiske diagnosene, og blandingspatologi var 
vanlig.

Kandidatens avhandling viser at det er viktig å være 
oppmerksom på søvnforstyrrelser og mulige negative 
konsekvenser hos personer med mild demens, spe-
sielt hos personer med demens med Lewylegemer. I 
denne pasientgruppen fant man at er det er vanlig å 
ha REM-søvn adferdsforstyrrelse, men at det førte ikke 
til raskere forverring av kognitive funksjoner. 

NY DOKTOR
GRAD

Luiza Jadwiga 
Chwiszczuk
Nevrolog ved 
alderspsykiatrisk 
poliklinikk, Hauge-
sund sjukehus, Helse 
Fonna

Avhandlingen utgår 
fra Klinisk Institutt 1, 
Universitetet i Bergen
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SKIFTARBEID OG SØVN  

Slik mestrer du nattarbeid og 
uregelmessig arbeidstid av Bjørn Bjorvatn 

AV ANETTE HARRIS

E
n av fire ansatte i Norge arbeider 
skift eller turnus og mange av 
disse sliter med søvnproblemer 
og tretthet. En bok som fokuserer 

på mestring av nattarbeid og uregelmessig 
arbeidstid er derfor svært viktig for en stor 
andel av den norske arbeidsstyrken. 

Hovedfokus i boken er mestring av 
nattarbeid og uregelmessig arbeidstid, 
men for at leser skal forstå betydningen av 
de praktiske tiltakene tilbyr forfatteren først 
en teoretisk introduksjon til tematikken. 
Boken er delt i tre deler. 

Del 1 starter med et eksempel. Hilde som 
jobber tredelt turnus på sykehus, og som 
sliter med å sove når hun har jobbet natte-
 vakt - et problem som har blitt verre de 
siste årene. Mange lesere vil nok kjenne 
seg igjen i historien til Hilde, og dermed 
bli trigget til å lese mer for å forstå hvorfor 
det er slik. Hva er det som gjør at de fleste 
sover dårlig etter en nattevakt til tross for 
at de har vært våken hele natten? Hvilken 
betydning har døgnrytme og individuelle 
preferanser? I denne første delen av 
boken forklarer forfatteren på en enkel 
måte hvordan søvnen varierer gjennom 
natten, hvorfor søvn er så viktig, og ikke 
minst hvordan søvnen reguleres i samspill 
mellom døgnrytme, søvnbehov og atferds-
faktorer. Hvorfor A- og B-mennesker har 
ulike toleranse for de ulike arbeidstids-
ordningene forklares også. Språket er 
enkelt og når fagtermer benyttes blir disse 

forklart. En liste med ordforklaringer er 
også beskrevet bakerst i boken. 

Del 2 omhandler negative helsekonse-
kvenser som kan følge av å arbeide skift. 
Denne delen tar for seg umiddelbare 
effekter som søvnighet og risiko for 
ulykker, men omfatter også alvorlige lang-
tidskonsekvenser som kreft og hjerte- og 
karsykdommer. For skiftarbeidere som 
ikke tidligere har tenkt særlig over alle 
negative konsekvenser som kan følge med 
skiftarbeid kan dette være skremmende 
lesing. Selv om forfatteren er nokså 
tydelig på at dette er konsekvenser som 
bare oppstår hos svært få og at de fleste 
av oss takler skiftarbeid, og derfor ikke blir 
syk, hjelper det kanskje ikke så mye siden 
boken henvender seg til nettopp de som 
sliter.

Del 3 beskriver hvordan vi kan mestre 
skiftarbeid. I denne siste delen presen-
terer forfatteren en rekke ulike tiltak som 
kan benyttes for å mestre skiftarbeid og 
uregelmessig arbeidstid. Her får leser 
en innføring i hvordan skiftarbeidere kan 
justere og tilpasse døgnrytmen raskt ved 
bruk av lys og/eller melatonin, hvordan 
søvnighet kan redusere når du er på jobb, 
og hvordan søvnen kan bedres etter/før 
jobb. I tillegg til generell søvnhygiene 
får leser også informasjon om hvordan 
søvnrestriksjon, stimuluskontroll, 
kognitiv terapi for insomni, 
avspenningsteknikker 
og medikamenter 
kan benyttes for å 
få bedre søvn og 
tilpasning til uregel-
messig arbeidstid. 

Detaljert informasjon om noen av disse 
tiltakene er også lagt ved som vedlegg 
bakerst i boken. Den mest nyttige delen 
av boken kommer helt til slutt i denne 
delen. Her benytter forfatteren ulike his-
torier for å skissere de store variasjonene 
av utfordringer og mestringsteknikker som 
er knyttet til ulike arbeidstidsordninger. Er 
utfordringen at du har flere nattskift på 
rad og trenger rask tilpasning til en ny 
døgnrytme? Har du en og annen nattevakt 
som er utfordrende? Er det tidlig morgen 
vakter som er utfordrende, eller er det for 
kort hviletid mellom to vakter – typisk 
sein-tidlig vakter? Etter hvert av disse his-
toriene følger det gode eksempler på tiltak 
som leser kan benytte seg av.

Alt i alt er teksten lettlest og har god flyt. 
Artige faktabokser og gode illustrasjoner 
bidrar også til å gjøre boken lettlest. På 
slutten av hvert kapittel kan leseren også 
teste sine kunnskaper ved å svare på en 
kort quiz. Dette er en fin måte å få repetert 
noen av poengene i det foregående kapit-
telet. Dersom leser ønsker å kartlegge 
sine søvnvaner, teste om de er A- eller 
B-menneske, har søvnproblem (insomni) 
eller skiftarbeidslidelse finner de også 
skjema for dette som vedlegg bakerst i 
boken.  Selv om noen av leserne kanskje 
kan oppleve den midterste delen av boken 
som noe skremmende lesing synes jeg at 

dette er en nyttig og viktig bok om 
skiftarbeid som kan anbefales 

til dem som sliter.

BOKOMTALE

ISBN:9788245025231  
Fagbokforlaget 2019  
174 sider Pris 329,-
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Norsk forening for søvnmedisin
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Norsk nevrologisk forening

Anders Alme
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Harald Miljeteig
Norsk forening for otorhinolaryngologi, 
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Stine Knudsen
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Solfrid Indrekvam
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respiratorbehandling

Kristian Bernhard Nilsen
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Det originale dokumentet ligger på hjemmesiden til Norsk Forening for Søvnmedisin 
(NOSM) - http://nosm.no/  og ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere 
utpekt av de ulike fagmedisinske foreningene i Den norske legeforening, samt 
representanter fra de nasjonale kompetansetjenestene som arbeider med søvn og 
søvnsykdommer og NOSM. Her følger en forkortet versjon.
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Vi har erfart at det er stor forskjell på 
hvordan objektive søvnundersøkelser 
gjennomføres, og at det kan ha stor 
betydning for resultatet av undersø-
kelsen. Norsk forening for søvnmedisin 
tok derfor initiativ til å opprette gruppen 
med økonomisk støtte til arbeidet fra 
Legeforeningens fond for kvalitet og 
pasientsikkerhet. Helsedirektoratet har 
ikke egne planer om å utarbeide nasjonale 
retningslinjer for undersøkelse av søvn, 
men oppfordrer relevante fagmiljøer til å 
lage slike. Våre anbefalinger er basert på en 
kritisk sammenstilling av informasjon fra 
internasjonale anbefalinger på området (i 
hoved sak anbefalinger fra det amerikanske 
søvnakademiet AASM). 

Anbefalingen er begrenset til søvndiag-
nostikk med objektive metoder. Det er en 
viktig forutsetning for god og likeverdig 
pasientbehandling at det på tvers av fag-
medisinske grupper i Norge er en enhetlig 
diagnostikk. 

Indikasjoner
Polysomnografi (PSG)
PSG er aktuell ved mistanke om søvn-
relaterte respirasjonsforstyrrelser og 
atypiske hendelser i forbindelse med søvn 
(periodiske beinbevegelser under søvn, 

unormale bevegelser) samt visse typer av 
parasomnier, for å kontrollere effekten av 
behandling og i forkant av multippel søvn-
latenstest (MSLT) som et ledd i utredning 
av hypersomnier. 

Respiratorisk polygrafi (RPG)
RPG brukes ved mistanke om søvnrelaterte 
respirasjonsforstyrrelser. 

RPG vs. PSG 
Ved mistanke om søvnrelaterte respira-
sjonsforstyrrelser ansees RPG i mange 
Europeiske land å være førstevalg ved 
typiske symptomer på søvnapné med 
høy pretest sannsynlighet for søvnapné 
[1]. Pga. manglende mulighet til objektiv 
bestemmelse av søvnstadier/søvnlengde 
vil apné-hypopné-indeks (AHI) ved RPG 
(antall respiratoriske hendelser delt på 
registreringstid/lys-av til lys-på; inkluderer 
våkentid) alltid underestimeres i forhold 
til PSG (antall respiratoriske hendelser 
delt på søvnlengde –  uten våkentid). Pga. 
overestimering av søvnlengde og man-
glende evne til å påvise hypopnéer som 
gir arousals i elektroencephalogrammet 
er RPG dermed mindre sensitiv enn PSG. 
Tydelige respiratoriske funn ved RPG har 
derfor stor diagnostisk/prediktiv verdi for 
sykdom, mens manglende funn ved PSG 
vil ha stor diagnostisk/prediktiv verdi ved 
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å utelukke søvnapné. Særlig ved under-
søkelse av unge lungefriske personer kan 
respirasjonsforstyrrelser under søvn bli 
oversett.

Aktigrafi 
Aktigrafi kan brukes som supplement 
til anamnese og søvndagbok ved diag-
nostikk av døgnrytmelidelser og for å 
vurdere døgnrytme og evt. søvndepri-
vasjon i forkant av PSG og MSLT under-
søkelser. Døgnrytme som ikke passer 
med tidspunktene for MSLT innen vanlig 
«kontortid» kan gi falsk positiv MSLT,   
dvs. at objektiv søvnighet påvises uten at 
det foreligger en behandlingstrengende 
hypersomni. 

Multippel søvnlatenstest (MSLT)
MSLT brukes for å vurdere objektiv 
dagtidssøvnighet ved mistanke om 
hypersomni/narkolepsi. 

Måling av CO2
Brukes i denne sammenheng til å påvise 
underventilasjon (hypoventilasjon). 
Hypoventilasjon manifesterer seg oftest 
først under søvn før en får hypoventilasjon 
også på dagtid. Både dagtids blodgass og 
CO2 måling om natten er spesielt aktuelt 
ved adipositas (BMI>30), nevromuskulære 
sykdommer, kronisk obstruktiv lunge-
sykdom og noen lidelser i brystveggen.

Registrering av søvnstadier
Elektroencephalografi (EEG) 
EEG brukes for å bestemme søvnstadiene. 
Det er vanligvis relativt få EEG-elektroder 
og få montasjemuligheter ved PSG. 
Informasjon om epileptiform aktivitet 
og asymmetrier etc er derfor begrenset i 
forhold til vanlig EEG-undersøkelse.

Elektrooculografi (EOG) 
EOG brukes særlig til å vurdere innsovning 
(langsomme øyebevegelser) og våkenhet 
og REM-søvn (raske øyebevegelser, Rapid 
Eye Movement, REM). 

Submentalt elektromyografi (EMG) 
Submental EMG brukes for å bestemme 
muskeltonus som reduseres fra våkenhet 

til søvn, og er på det laveste i forbindelse 
med REM-søvn (muskelatoni). 

Registrering av respirasjonsvariabler 
Luftstrøm gjennom munn og nese 
Luftstrøm kan måles med termistor og 
trykkmåler. Vi anbefaler at begge deler 
brukes. Termistorer måler luftstrøm 
fra begge nesebor og munn samtidig 
og bestemmer apné pålitelig selv ved 
munnpusting. Trykkmåler er mer sensitiv 
for hypopné-deteksjon enn termistor. 
Dersom man kun bruker trykkmåling kan 
det gi høyere AHI, bl.a. fordi episodisk 
munnpusting feilaktig kan klassifiseres 
som apné, og apneer har ikke krav til led-
sagende arousal/desaturasjon [2]. Måling 
av luftstrøm fra nesen ansees likevel som 
tilstrekkelig, men konsekvensen bør være 
kjent for dem som skårer undersøkelsen 
[3, 4]. Trykksensorer som dekker både 
munn og nese er nå kommersielt tilgjen-
gelig, men er foreløpig lite i bruk. Under 
pågående behandling med cpap/bi-level 
cpap måles luftstrøm med enkel pneu-
motachograf koblet inn mellom maskin 
og maske eller ved å integrere flowsignal 
fra maskinen i registreringen.

Respirasjonsarbeid 
Måling av respirasjonsaktivitet brukes til 
å karakterisere respiratoriske episoder 
som sentrale, obstruktive og blandete. 
Respirasjonsaktivitet kan måles ved 
EMG av diafragma eller overflate EMG 
av intercostal-muskulatur, intrathorakal 
trykkendring målt med øsofagus mano-
metri eller med sensorer i belter som 
måler utvidelse og reduksjon av thorax- og 
abdomen-omkrets. Belter er mest brukt i 
klinisk praksis og respiratorisk induktans 
pletysmografi (RIP) belter er anbefalt fordi 
signalene i motsetning til de andre typene 
reflekterer endring i hele belteoverflaten.

Oksygenmetning 
Nattlig kontinuerlig ikke-invasiv måling av 
oksygenmetning i % brukes for å vurdere 
natten som helhet og eventuelle fall i 
oksygenmetning i forbindelse med respi-
ratoriske episoder. 

Måling av PCO2 
PCO2 kan måles på ulike måter, men 
måling av CO2 som diffunderer via huden 
med en sensor som festes på øreflippen 
eller overkroppen er den vanligste 
metoden for å påvise hypoventilasjon 
under søvn [5]. Måling av PCO2 kan 
inngå i de fleste PSG og RPG systemer. 
Endetidal CO2 kan utføres ambulant mens 
transkutan CO2 vanligvis kun gjøres på 
inneliggende pasienter. 

Registrering av andre variabler 
Elektrokardiogram (EKG) 
EKG er nødvendig for å påvise hjertea-
rytmi, men kan også påvise pulsendring 
relatert til andre søvnrelaterte hendelser. 

Kroppsposisjon og ekstremitetsbevegelser 
Kroppsposisjon kan disponere for f.eks. 
søvnapné og derfor bør også kropps-
posisjon registreres kontinuerlig som en 
del av PSG. 

Dersom man har anamnestiske holde-
punkter for periodiske ekstremitetsbeve-
gelser under søvn bør PSG gjennomføres. 
Eventuelle beinbevegelser kan da kvanti-
fiseres ved å registrere EMG-aktiviteten i 
f.eks. m. tibialis anterior (leggene). Video-
opptak kan også være nyttig. Periodiske 
beinbevegelser ses ofte hos pasienter med 
rastløse bein (restless legs). Rastløse bein 
kan diagnostiseres anamnestisk/klinisk 
uten PSG.

Aktivitetsregistreringer (aktigrafi) 
Aksellerometre i f.eks. et armbåndsur 
liknende format og typisk brukt på 
non-dominante arm kan registrere og 
lagre bevegelser (aktigrafer) over lange 
perioder. Inaktivitet og aktivitetsperioder 
gir et estimat av søvn og våkenhetsrytmer. 
Aktigrafi anbefales som supplement 
til søvndagbok siste 1-2 uker før PSG/
MSLT for å kunne utelukke opparbeidet 
søvnunderskudd og uvanlig døgnrytme 
som sannsynlige forklaringer på kort inn-
sovningstid og tidlig REM-søvn ved MSLT. 
Aktigrafi sammen med søvndagbok i en 
uke kan også brukes for å diagnostisere 
idiopatisk hypersomni. Aktigrafer kan også 
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være nyttige ved utredning og behandling 
av pasienter med døgnrytmelidelser. 

Pulsbølgeregistreringer 
Søvn og søvnforstyrrelser kan estimeres 
ved å måle trykkendringer i perifer 
blodstrøm, som f.eks. WatchPat som 
kombinerer pulsbølgeregistreringer med 
oksymetri og aktigrafi. AASM anser 
pulsbølgeregistreringer som adekvat for 
diagnostikk av OSA uten komorbiditet. 
Arbeidsgruppen mener det er for tidlig at 
slik registrering kan erstatte tradisjonelle 
søvnundersøkelser. 

Ambulante registreringer 
Ambulante søvnregistreringer i pasientens 
hjemmemiljø gir som regel et godt resultat 
[6], selv  om det kan bli noen re-under-
søkelser   pga. manglende korrigering av 
teknisk feil. Mange pasienter sover lenger 
og bedre hjemme enn på sykehus [7]. 

Dersom det er kort transport-tid mellom 
hjemmet og søvnlaboratoriet kan 
ambulant polysomnografi gjøres hjemme 
natten før MSLT. Korrekt tolkning av MSLT 
forutsetter minimum 6 timers nattesøvn 
av rimelig kvalitet (skal dekke normalt 
søvnbehov), at den første testen starter 
1,5-3 timer etter at pasienten har stått opp, 
og at pasienten har en døgnrytme tilpasset 

start-tidspunktet for MSLT-undersøkelsen. 
Dersom søvnlengden er over minimum-
skravet, men søvnen likevel er avsluttet 
uvanlig tidlig for pasienten, kan MSLT bli 
falsk positiv. Det er få studier av MSLT i 
hjemmet [6], men en studie har vist økt 
sannsynlighet for SOREM ved MSLT sam-
menliknet med på sykehus [8]. Inntil videre 
anbefaler vi at MSLT utføres på sykehus. 

Ambulant registrering uten video er det 
vanligste i Norge. Apne-hypopné indeks 
(AHI) er funnet å være sammenlignbar ved 
PSG i hjemmet og i søvnlaboratorium [7]. 
Ambulant PSG er også brukt til utredning 
av periodiske beinbevegelser som årsak 
til dårlig søvnkvalitet [9, 10]. Det mangler 
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studier som kritisk har vurdert bruken av 
ambulant PSG for diagnostisering av andre 
søvnsykdommer enn søvnapnésyndrom og 
periodiske beinbevegelser [7]. 

Vi har ikke funnet anbefalinger for når 
ambulante registreringer bør inkludere 
video, men ved utredning av parasomnier 
er video av de aktuelle hendelsene uansett 
svært verdifullt.

Terminologi og teknikk
Vi anbefaler at søvnskåring i Norge 
baseres på AASM retningslinjer som har 
vært oppdatert årlig siden april 2015 og er 
tilgjengelig på AASM sine hjemmesider; 
AASM.org.

Det understrekes at bruk av automatisk 
skåring av søvn og hendelser uten at skå-
ringene kvalitetssikres og skåres manuelt 
ved behov ikke anses som forsvarlig 
praksis. 

Søvnstadieskåring 
Der AASM-kriteriene er uklare eller har 
alternativer har vi gjort noen presiseringer 
i de følgende avsnittene. 

Det er svært arbeidskrevende å skåre aro-
usals, og det er så langt ikke framkommet 
klar klinisk nytteverdi av arousal-indeks. 
AASM har sin definisjon av arousals, men 
det er faglig uenighet om den definisjonen 
er den eneste riktige. Det er helt nødvendig 
å kjenne AASM sin arousal definisjon for 
å kunne skåre søvnstadier og hypopnéer 
korrekt. Vurdering av arousals kan også ha 
betydning for å vurdere relevans av perio-
diske beinbevegelser.  

Skåring av søvnrelaterte 
respirasjonshendelser
Vi anbefaler at respirasjon under søvn 
måles med termistor og trykksensor. 
Noen bruker kun trykkmåler-sensor (og 
ikke termistor i tillegg) til å skåre apné, 
men ellers er det lite diskusjon om hvordan 
apnéene skal skåres. Hva som skåres 
som en hypopné i en søvnregistrering 
kan variere betydelig. AHI hos en pasient 

kan bli helt forskjellig avhengig av hvilken 
hypopné-definisjon som brukes. Det 
såkalte Chicagokriteriene er mest liberale 
og innebærer at man kan skåre en hypopné 
dersom fallet i luftstrøm er over 50 %, 
uten hensyn til oksygensaturasjon eller 
arousal. Et noe strengere kriterium er at i 
tillegg til et fall i luftstrømsmålet på mer 
enn 30 % bør det være en etterfølgende 
3 % desaturasjon eller arousal i EEG. Det 
strengeste hypopné-kriteriet krever en 
etterfølgende desaturasjon på minst 4 % 
etter en flowmålsreduksjon på minst 30 %. 
Jo mer liberale kriterier jo bedre samsvar er 
det mellom faktisk respirasjon og AHI. Jo 
strengere kriterier jo sikrere er man på at 
AHI reflekterer klinisk sykdom. 

Vi har valgt å anbefale den moderate 
definisjonen hvor en hypopné defineres 
som et fall i luftstrøm på minimum 30 % 
med en etterfølgende 3 %-desaturasjon 
eller arousal. Dette synes vi er et godt 
diagnostisk kompromiss. Det vil imidlertid 
føre til øket AHI ved de laboratorier i Norge 
som i dag benytter 4 %-desaturasjon 
som grense. Vi fraråder et ensidig fokus/
en sortering av pasienter på bakgrunn av 
AHI. AHI må vurderes i sammenheng med 
brukt metode, skåringskriterier og klinikk. 
I tillegg vil endring til 3 %-desaturasjon/
arousal øke tolketiden av PSG betydelig 
(pga. arousalvurderingen), noe som igjen 
kan gå utover tolkekapasiteten.

Rapportering av oksygendesaturasjons-
indeks (ODI) med 4 % kan vurderes lagt til 
i rapporten fra søvnundersøkelsen, dersom 
den kan bestemmes på en enkel måte. 

Skåring av andre hendelser
Ved utregning av PLM-indeks telles 
antall beinbevegelser som inngår i PLM 
sekvenser (ikke antallet PLM sekvenser), 
og disse rapporteres som totalantall/time. 

Spesielt om barn og unge under 18 år
Barn – også de minste – kan ha behov for 
de samme objektive undersøkelsene som 
voksne. Vi anbefaler å bruke de samme kri-
teriene som er skissert for voksne, med de 

tillegg som AASM anbefaler for vurdering 
av PSG for barn og nyfødte. 

Ved en del tilstander anbefales – også hos 
de minste barna - lav terskel for RPG eller 
PSG. 

Indikasjonen for søvnundersøkelse med 
PSG/RGP er god ved mistenkt behand-
lingstrengende OSA der halstonsillene 
er klinisk små – eller når klinikken er 
uttalt, men vanskelig å tolke – og ved 
kontroll etter operasjon der det er vedva-
rende symptomer. Det bør også utføres 
søvnundersøkelse ved sykelig overvekt 
og når det ved moderat overvekt er tegn 
til søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. 
PSG/RPG anbefales også ved kraniofaciale 
utviklingsforstyrrelser, noen medfødte 
syndromer som bl.a. Down syndrom og 
mukopolysakkaridoser, mulige alvorlige 
epileptiske anfall som er vanskelige å 
avklare, ved hjemmerespiratorbehandling 
hos barn med nevromuskulære syk-
dommer og ved noen definerte tilstander 
hos nyfødte. 

Noen respiratoriske definisjoner 
Apné
Obstruktiv apné gir redusert luftstrøm 
(≥90 %) gjennom ≥2 respirasjonssykler, 
kombinert med inspiratoriske bevegelser 
gjennom hele perioden. 

Sentral apné har redusert luftstrøm   
(≥90 %) i ≥20 sekunder - eller gjennom ≥2 
respirasjonssykler – med tillegg av arousal. 
Alternativt kan det være ≥3 % O2-fall eller 
pulsfall til under 50/min i minst 5 sekunder 
(hos spedbarn <1 år til under 60/min i 
minst 15 sekunder) - kombinert med man-
glende respirasjonsbevegelser. 

Blandet apné viser redusert luftstrøm  
(≥90 %) gjennom ≥2 respirasjonssykler, en 
del av perioden er med respirasjonsbeve-
geler og en del er uten. 

Hypopné har redusert luftstrøm (≥30 %) 
gjennom ≥2 respirasjonssykler, kombinert 
med ≥3 % oksygenmetningsfall eller 
arousal.  
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Gradering av OSA hos barn (gradvis 
overgang til voksne kriterier mellom 13 og 
18 år):

Ved mild grad er 1<AHI≤5, ved moderat 
grad er 5<AHI ≤10 og ved alvorlig grad er 
AHI>10. 

Rapportering 
Rapporteringen bør være kort, konsis 
og med oppsummering av relevante 
observasjoner. Rapporten bør kun inne-
holde verdier som er kvalitetssikret. Alle 
rapporter fra søvnundersøkelser bør 
inneholde informasjon om bakgrunnen 
for undersøkelsen, en teknisk beskrivelse 
av hva som er gjort og funn, samt en 
vurdering med klinisk tolkning. Rapporten 
bør inneholde henvisningstekst med 

tilstrekkelig informasjon om bakgrunnen 
for undersøkelse og medikasjon. 

Rapporten bør inneholde angivelse av den 
eksakte registreringstiden, de fysiologiske 
variablene og et resymé av de viktigste 
søvnvariablene med vurdering selv om 
nøyaktige grenser for hva som er unormalt 
kan være vanskelig å angi [11]. 

Det å bruke apné-hypopné indeks (AHI) 
målt med PSG og RPG om hverandre er 
egentlig helt urimelig. En måte å tyde-
liggjøre forskjellen på kan være å bruke 
begrepet «respiratory event index (REI)» 
ved RPG, slik som det er beskrevet i AASM 
sin skåringsmanual. Begrepet har foreløpig 
ikke vært mye brukt i Norge og i hvert fall 
i en overgangsperiode kan man f.eks ved 
RPG rapportere: REI (AHI). 

Periodiske bevegelser fra ekstremitetene 
bør rapporteres med frekvensangivelse og 
eventuelt i hvilke perioder under søvnen 
de særlig forekommer, og om de eventuelt 
etterfølges av oppvåkning. 

En bør forsøke å finne en sannsynlig årsak 
til alle oppvåkninger i forhold til respira-
sjonsforstyrrelser, ekstremitetsbevegelser, 
etc. Fravær av påvisbare årsaker bør også 
noteres spesielt i de tilfeller der pasienten 
har hyppige oppvåkninger. 

Rapporten bør inneholde en klinisk 
tolkning av resultatene som kan være til 
hjelp for pasientens lege og eventuelt 
andre som er involvert i problemstillingen. 
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Norsk forening for 
søvnmedisin

Norsk forening for søvnforskning og søvnmedisin (NSSRSM) ble stiftet i Bergen i 1998. 
Det opprinnelige navnet var langt og dekket bredt, men framsto tungvint og vanskelig å si 
fullt ut. I april 2016 ble navnet derfor endret til Norsk forening for søvnmedisin (NOSM). 
Vedtektene i NOSM sier bl.a. at vi skal fremme søvnforskning, representere Norge i inter-
nasjonale fora og bidra til kontakt mellom ulike søvnforskningsmiljøer. Det har vi prøvd 
å etterleve, men har tidvis også engasjert oss i mer kliniske problemstillinger som for 
eksempel i forhold til de nye helsekravene for førerkort og i arbeidet med nasjonale anbe-
falinger for utførelse av søvnundersøkelser. Vi har også en hjemmeside (http://nosm.no) 
og en Facebook-side (https://www.facebook.com/nosm.no).

AV MORTEN ENGSTRØM, LEDER NOSM

NOSM ønsker å være foreningen for alle 
helsefaglige disipliner som driver med 
søvn og forskere! Styret består for tiden av 
8 personer med ulike medisinske spesiali-
teter (allmennmedisin, barne- og ungdoms 
psykiatri, klinisk nevrofysiologi, lunge, 
nevrologi, pediatri og øre-nese-hals) og 
en basalforsker. De fleste av dagens styre-
medlemmer har tilhold i Helse Sør-Øst og 
Helse Vest, mens det er en representant 
fra Helse Midt-Norge og for tiden ingen fra 
Helse Nord. Vi har vanligvis 5-6 styremøter 
over internett per år.

Foreningen har ikke faste inntekter, bare 
faste utgifter…
Inntektene til NOSM har bestått i å 
arrangere søvnrelaterte kurs der forele-
serne (de fleste fra styret) har donert fore-
lesningshonoraret sitt til foreningen. Det 
har så langt vært gratis å være medlem, 
men for at foreningen skal være knyttet 
til den Europeiske søvnforeningen må 
vi betale en avgift på 2 EUR per medlem 
(et personlig medlemskap i ESRS som 
gir rabatt på konferansedeltagelse og så 
videre er noe annet). Nasjonal kompetan-
setjeneste for søvnsykdommer (SOVno) 

har i mange år betalt den avgiften for oss, 
og også betalt reisen for en person til det 
årlige møtet for Assembly of National 
Sleep Societies (ANSS). I mars 2019 
arrangerte SOVno et nasjonalt søvnmøte 
på Solstrand utenfor Bergen. SOVno 
subsidierte møtedeltakerne økonomisk 
og møtet i 2019 var det 3. i rekken (tid-
ligere i 2015 og 2017. Når en stor del av 
Norges søvnforskere og søvnmedisinere 
var samlet på et slikt møte, var det flere 
fordeler ved å ha vår generalforsamling der 
– og det var første gang at vi prøvde dette 
i 2019. På lang sikt kunne det av hensyn til 
rekruttering til foreningen være ugunstig 
alltid å ha generalforsamling i Bergen, 
men vi vil evaluere fordeler og ulemper 
med det etter hvert. Så langt har vi ingen 
andre gode alternativer. 

Fra 2016 har samarbeidet med Nasjonalt 
kompetansesenter for nevroutviklings-
forstyrrelser og hypersomnier (NevSom) 
blitt styrket betydelig. I samarbeid med 
NevSom ble det høsten 2017 arrangert 
et barnesøvnkurs med ca. 80 deltagere. 
Videre har NOSM sammen med NevSom 
forberedt den 18. nordiske søvnkongressen 
(NSC) som arrangeres i Oslo 23. til 25. mai 

2019 (www.nsc2019.no). NevSom bidrar 
betydelig økonomisk og ressursmessig til 
denne konferansen. Vi håper selvfølgelig 
at f lest mulig søvnfaglig interesserte 
fra Norge og Norden kommer til konfe-
ransen - så vi ber alle medlemmer om å 
være gode ambassadører og reklamere 
for konferansen! I planleggingen har det 
også vært med en bruker-representant, 
og enkelte representanter fra pasientfo-
reningen er også planlagt å delta som en 
del av det faglige programmet. Ved forrige 
NSC i Tallinn i 2017 var Norge det landet 
som bidrog med flest deltagere etter vert-
slandet Estland, og det norske miljøet var 
tungt inne i de fleste faglige sesjonene. 
Vi har ambisjoner om at det norske søvn-
miljøet fortsatt skal være sterkt synlig på 
NSC i 2019. 

Antall medlemmer i foreningen øker sakte, 
men sikkert. Uten årlig medlemsavgift er 
det tidvis noe utfordrende at medlemmene 
glemmer å oppdatere kontaktinforma-
sjonen sin. En del e-poster kommer derfor 
i retur ved utsending av medlemsinfor-
masjon. På sikt kunne vi ønske oss et 
enkelt system der medlemmene hvert år 
betalte en liten avgift, og selv oppdaterte 
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medlemsinformasjonen/e-post-adressen 
sin som en bekreftelse på fortsatt med-
lemskap. Foreløpig har vi tenkt at det blir 
mer arbeid enn nytte ved manuelt å kreve 
inn en medlemsavgift.

Alt foreningsarbeidet foregår som utgangs-
punkt på kveld og helg, og det er derfor 
noe begrenset hva vi kan klare å håndtere 
av arbeidsoppgaver. Samtidig ønsker vi 
å være en synlig aktør i søvnfeltet både 
nasjonalt og internasjonalt. For å oppnå 
den ambisjonen må vi antagelig organisere 
ulike arbeidsgrupper som også inkluderer 
medlemmer som ikke er i styret. Vi har 

diskutert saker som å gi innspill til myndig-
hetene om takstsystemet for søvnlidelser, 
samt relevante undersøkelser og hvordan 
søvn kan bli en egen spesialitet eller 
kompe tanseområde for leger. Foreløpig 
har vi ikke hatt krefter eller anledning 
til å gjøre noen særlig forskjell på disse 
områdene. 

Både av historiske, faglige og økonomiske 
grunner har det som nevnt vært tette 
bånd mellom vår forening og SOVno. I 
statuttene fra 1998 har det også stått at en 
av styrerepresentantene bør ha tilknytning 
til SOVno. Vår forening har stor glede av 

det samarbeidet og ønsker at det skal fort-
sette, men teksten i statuttene fremstår 
diskriminerende, først og fremst i forhold 
til NevSom. Vår forening har en opplagt 
interesse av å være på lag med våre søvn-
relaterte kompetansetjenester/sentre. På 
generalforsamlingen 2019 ble det fremmet 
forslag om å endre teksten om tilknytning 
for styrerepresentanten(e) slik at den blir 
mer generell og også inkluderer NevSom. 
Så håper vi at de relevante kompetanse-
tjenestene også fortsatt ønsker å være på 
lag med oss!
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Hvordan kan man måle søvn?
Hver eneste dag har alle mennesker en subjektiv 
oppfatning av hvor godt de har sovet. Og alle 
som noensinne har hatt en dårlig natts søvn har 
kjent på kroppen hvor ødeleggende det kan være. 
Sammenhengen mellom søvn og helse føles åpenbar, 
og får stadig mer oppmerksomhet. For et fenomen 
som er så universelt er det en viktig problemstilling 
som viser seg overraskende vanskelig: hvordan kan 
man måle søvn objektivt?

Av og til føles det som om alle artikler jeg leser 
begynner med en parafrase over det samme avsnittet. 
Dere har kanskje hørt det før: «Gullstandarden for 
objektive søvnmålinger er polysomnografi (PSG). 
Dette er en mangekanals monitorering av fysiologiske 
signaler over natten som gir det mest detaljerte bilde 
av personens søvn som man kan oppnå. Det er likevel 
ikke en helt uproblematisk prosedyre. Undersøkelsen 
involverer mange sensorer festet på subjektets kropp 
og kan derfor virke forstyrrende – for noen grupper 
kan det gjøre at undersøkelsen er vanskelig, umulig, 
eller farlig å gjennomføre. Videre er det en ressurskre-
vende prosess - utstyret selv er kostbart, må monteres 
på subjektet av trent personell, og signalene tolkes 
manuelt av en eller f lere eksperter i epoker på 30 
sekunder.» [1].

Alternativet som gjerne benyttes i de (mange) til-
fellene der PSG ikke egner seg like godt er aktigraf. 
Der PSG er en tungvekter er aktigrafen det motsatte 
– et enkelt armbåndsur-liknende måleutstyr basert på 
bevegelsesmåling med akselerometer, og noen ganger 
ekstra sensorer (oftest lys). Tolkning skjer her ofte 
automatisk, med enkle algoritmer som utleder søvn/
ikke-søvn basert på bevegelsesmengde over tid. Den 
er lite slitsom for subjektene og lite ressurskrevende 
å bruke [2, 3].

Dette er hvor klinisk objektiv søvnmåling befinner 
seg i dag. Endring og utvikling skjer sakte. På samme 
tid har forbrukermarkedet for søvnsensorer og apper 
eksplodert. Utallige søvnmålingsapper for smart-
telefoner, smartalarmer som reklamerer med at 
de kan vekke deg på det mest gunstige tidspunktet 
basert på akkurat din søvnsyklus – kun ved å ligge 
på madrassen din! Smartklokker, smarte nattlamper, 

smarte madrasser, smarte sokker, alle med luftige 
lovnader om «vitenskapelig validering», men går du 
disse produktene etter i sømmene leder linkene oftere 
til en kort PowerPoint og noen flotte sitater enn til 
PubMed og klinisk valideringsarbeid (der de ikke leder 
i sirkel…). Kanskje er det nettopp derfor utviklingen 
på den kliniske siden går så sakte – i møte med en 
endeløs og overveldende strøm av undervaliderte 
produkter, hvordan kan man stole på noe annet enn 
det man vet er solid [4, 5, 6, 7, 8]?

Samtidig er det umiskjennelig at sensorteknologi 
utvikler seg i et rasende tempo. Sensorer blir billigere 
og bedre, databehandling, lagring og tolkning blir 
stadig kraftigere, raskere, og mer tilgjengelig, og helt 
nye teknologier dukker opp. All den tid det er lett å bli 
overveldet er det viktig å også se på dette som mulige 
ressurser. Potensialet til å finne faktisk klinisk nyttige 
nyvinninger innen objektiv søvnmåling er her – så 
lenge vi klarer å holde hodet på samme tid kaldt og 
over vannet. En kombinasjon av klinisk skepsis og 
innovativ optimisme er nødvendig.

Radar: en ny type sensor for objektiv søvnmåling?
For omtrent ti år siden begynte et lite norsk selskap 
kalt Novelda AS å utvikle en bitteliten og ekstremt 
sensitiv radar. Den ble gitt det fengende navnet 
XeThru, fordi den kan se gjennom ting. Den fungerer 
ved å sende ut korte pulser av svak elektromagnetisk 
stråling, og lese ekkoene av pulsene som reflekteres 
av objekter i omgivelsene. Avstand til reflekterende 
objekter måles i nanosekunder mellom sending og 
mottak, og hastigheten til objektene utledes fra fre-
kvensendringen i de reflekterte signalene, på samme 
måte som man kan høre om en bil med sirene er 
på vei mot deg eller fra deg på grunn av frekvens-
endringene i lydsignalene. Radaren er sensitiv nok til 
å se svært små bevegelser – for eksempel de rytmiske 
mekaniske bevegelsene til et bryst som puster. 

Når vi bruker denne radaren til å observere en sovende 
person igjennom natten får vi målinger av både store 
og svært små kroppsbevegelser, uten å være i fysisk 
kontakt med vedkommende i det hele tatt. Signalene 
blir ikke hindret av klær eller sengetøy, og sensoren er 
sensitiv nok til å utlede respirasjon fra målt mekanisk 
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bevegelse – og noen ganger kan man til og 
med utlede hjerterytme [9]!

Radaren kan bli plassert på et nattbord, 
eller den kan være bygd inn i tak eller vegg 
(for eksempel som del av innredningen 
i en sykehussetting). Det er ikke mulig å 
identifisere individer fra dataen, så man 
vil ikke møte samme personvernsproble-
matikk som ved bruk av f.eks. kamera. Med 
andre ord, vi sitter på en sensor som er 
enkel å bruke, og som kan gi forholdsvis 
mye informasjon uten å være plagsom 
eller invaderende. Spørsmålet er da om og 
hvordan vi kan bruke denne informasjonen 
på en måte som er klinisk nyttig i et søvn-
perspektiv. Kan denne radaren brukes for 
å få et objektivt søvnmål?

Enkel og grei bevegelsesmåling:  
Radar vs. aktigrafi
Det er kjent at kroppsbevegelser er relatert 
til søvn – det er dette prinsippet aktigrafi 
er basert på. Radaren kan også brukes til 
å observere disse bevegelsene, så for meg 

har det føltes naturlig å begynne med å 
sammenligne disse to. 

Aktigrafen kan følge en person kontinu-
erlig over tid og er derfor særlig egnet til 
overvåkning av sykluser med aktivitet og 
hvile over flere døgn. Radaren følger kun 
det rommet den er i og er derfor noe 
mindre egnet til akkurat dette, men har 
likevel noen fordeler på sin side. Begge 
målemetodene krever lite av subjektet 
som måles, men der aktigrafen krever 
noe krever radaren ingenting. Mulighet 
til permanent montering i tak eller vegg 
betyr at vi kan samle inn og analysere data 
både retroaktivt og i sanntid per rom i en 
sykehussetting. Dette vil kunne hjelpe per-
sonale med å for eksempel kunne evaluere 
søvn-våkenhet for en pasient i sanntid uten 
å risikere å forstyrre vedkommende ved å 
kikke inn i rommet. 

I motsetning til aktigrafen ser radaren 
bevegelsene i hele kroppen, ikke bare 
det ene håndleddet. Det kan være en 
styrke, da bevegelser som er skjult for 
aktigrafi vil være synlige for radaren. Det 

gjør dessverre også at metodene brukt til 
tolkning av aktigrafidata ikke blir direkte 
overførbare til radaren – det vil være nød-
vendig å tilpasse dem noe. Vi postulerer 
likevel at det vil være mulig å utlede svært 
lignende informasjon fra radarens beve-
gelsesdata som det som i dag utledes fra 
aktigrafi. 

De to sensorene vil altså kunne fylle for-
skjellige nisjer. Men siden de måler de 
samme fenomenene mener vi det skal 
være mulig å, med svært få tilpasninger, 
kunne benytte radaren som aktigraf. Dette 
mener jeg er den korteste veien til klinisk 
nytte. 

Høyere informasjonsrikhet: hva kan 
signalene fortelle oss?
Radaren har likevel høyere informa-
sjonsrikhet enn aktigrafi, og det vil være 
en kunstig begrensning å ikke benytte 
seg av dette. I tillegg til å se bevegelser 
aktigrafen ikke kan plukke opp, kan vi 
benytte informasjonen vi har om respi-
rasjon og hjerterate til å lære mer, fortsatt 

Aktivitetsdata fra en radar festet i taket i et sykehusrom på Østmarka sykehus i Trondheim, og aktigrafidata fra samme person over samme periode. 
Aktigrafen følger personen g jennom hele døgnet og gir derfor et tydeligere inntrykk av døgnrytme. Radaren gir kun målinger mens personen er i 
rommet, men krever ingen sensorer på kroppen og måler bevegelse fra hele kroppen. I tillegg måler den også respirasjon og (noen ganger) hjerterytme 
(upublisert f igur).
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uten å påvirke eller plage personen som 
måles. Disse signalene har i seg selv 
stor potensiell nytteverdi - i arresten ved 
Trondheim politistasjon har for eksempel 
radaren i forholdsvis lang tid nå blitt brukt 
til å monitorere pustefrekvens for innsatte 
på glattceller. En alarm er rigget for å gå 
dersom denne blir for lav, noe som kan 
være et tegn på at vedkommende trenger 
hjelp [10].

I et søvnperspektiv er det sannsynlig at vi 
kan bruke denne ekstra informasjonen til 
å lære mer om ikke bare søvn/våkenhet i 
et aktigrafisk perspektiv, men også om 
den underliggende søvnarkitekturen. Det 
har blitt systematisk observert at kropps-
bevegelse gjennomgår sykluser i løpet 
av natten – sykluser som korrelerer med 
søvnstadier [11]. Respirasjon, hjerterytme 
og hjerterytmevariabilitet har også blitt satt 
i sammenheng med søvnstadier [12]. Ved 
å kombinere denne informasjonen og tolke 
den riktig, hvor langt kan vi komme? Kan 
søvnstadier utledes fra radardataen?

Radar vs. polysomnografi
For å finne sammenhengene mellom 
det vi kan måle med radardataen og 

de underliggende søvnstadiene er det 
naturlig at man må sammenligne med 
gullstandarden. Prinsippet er enkelt: gjør 
opptak med PSG og radar samtidig, og 
undersøk hvordan og i hvilken grad man 
kan bruke radardataen til å nå de samme 
konklusjonene som man kom fram til med 
PSG.

Utfordringene er mange. Hvilke metoder 
skal man bruke til å tolke dataen? Det 
finnes veldig mange muligheter, i alle 
tenkelige grader av kompleksitet. Videre 
er søvn svært variabelt mellom pasient-
grupper – hvordan får man og når har man 
et representativt nok utvalg? Hva skal man 
gjøre med de pasientgruppene som ikke 
kan gjennomføre PSG, hvordan kan man 
sammenligne eller validere resultatene 
fra radaren for dem? Hvordan skal man 
forholde seg til interskårervariabiliteten 
i PSG – altså at forskjellige eksperter 
skårer samme PSG-opptak forskjellig? 
I disse tilfellene, hvordan kan man vite 
hvem som har «rett»? Burde man helau-
tomatisere tolkningsprosessen, eller burde 
man overlate noe til manuell tolkning slik 
PSG-data behandles i dag? Vi må ta stilling 
til alle disse spørsmålene og flere til hvis vi 

ønsker å sitte igjen med noe som er solid 
nok til å kunne være nyttig i klinikken.

Hvor hører radaren hjemme? 
Det er ikke lett å måle søvn objektivt, 
særlig hvis man ønsker å gjøre det på en 
klinisk eller forskningsmessig valid måte. 
Når man ser på de verktøyene som er 
tilgjengelig for klinikere og forskere i dag, 
er det tydelig at det er et gap mellom 
aktigrafi og PSG. Vi mener radaren hører 
hjemme i denne nisjen, såframt vi kan 
lykkes i å lage et system som er solid, vel 
validert, forståelig, og tilgjengelig for de 
som skal bruke det. Dette er en kompleks 
problemstilling som krever tett tverrfaglig 
samarbeid. 

Med ny teknologi og en kritisk-optimistisk 
tilnærming ønsker vi å bidra med et nytt 
verktøy, et nyttig hjelpemiddel som kan 
brukes til å objektivt måle søvn i andre 
settinger enn de som har vært tilgjen-
gelige tidligere. Vi mener radaren kan gi 
mer informasjon om søvn enn aktigrafi 
men fortsatt være mye enklere og billigere 
enn PSG, og på generell basis gjøre klinisk 
nyttig objektiv søvnmåling av høy kvalitet 
mer tilgjengelig for flere.
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Søvnregistreringer hos barn
Søvn hos barn
Søvn hos barn utvikles kontinuerlig og det er forskjell 
på søvnarkitekturen til et barn på 1 år og et barn på 
10 år. Dette er noe man må ta hensyn til når man 
gjør søvnundersøkelser av barn. Det er også store 
individuelle forskjeller. Hos noen barn skjer endringer 
i søvnen raskt, mens det for andre kan skje saktere. 
Barn med for eksempel ulike syndromer eller syk-
dommer kan ha en annen søvnutvikling og søvnarki-
tektur enn friske barn. 

Hos spedbarn som er yngre enn 3 måneder 
kjenne tegnes søvnen ved at det er REM-søvn som 
dominerer overgangen fra våken til søvn, mens 
det for eldre barn og voksne er NREM-søvn som 
dominerer overgang fra våken til søvn. REM-søvn 
utgjør rundt 50 % av søvnen hos spedbarn og 
fra barnet er tre måneder gammelt begynner 
mengden REM-søvn å synke. Når barnet er rundt 
1-2 år har mengden REM-søvn sunket til ca. 30 % 
og ved 2-5 årsalder utgjør REM-søvn 20 % av total 
søvntid. Hos yngre barn ser man at periodene med 
REM-søvn er like lange i løpet av natten, mens etter 
hvert utvikler dette seg til å få et mønster som er mer 
likt voksne der lengden på periodene med REM-søvn 
blir lengre utover natten. Mengden dyp søvn minker 
også med økende alder på barnet. En søvnsyklus hos 
nyfødte varer rundt 45-60 minutter og øker noe med 
alder. Ved 4-5 års alder varer en søvnsyklus i omtrent 
60-90 minutter, mens hos voksne varer en søvnsyklus 
rundt 90 - 100 minutter. Den totale søvntiden er også 
noe som utvikles gjennom barneårene. Total søvntid 
hos spedbarn som er under 3 måneder gamle ligger 

på rundt 16-18 timer per døgn. Etter hvert som barnet 
blir eldre blir søvnen konsentrert til natten og total 
søvntid synker fra omtrent 14 timer hos en 1-åring til 
rundt 9 timer i tidlig tenårene [1,2].

Indikasjon for søvnregistrering
Den vanligste årsaken til å gjøre søvnregistreringer av 
barn er mistanke om respiratorisk søvnforstyrrelse, 
dvs. søvnapné. Symptomene kan være mange. Barn 
kan være trette, irritable og hyperaktive, de kan også 
ha lærings- og atferdsvansker. Andre symptomer kan 
være morgenhodepine, gjentatte infeksjoner, vanske-
ligheter med å svelge og dårlig appetitt. Under søvn 
er de vanligste symptomene snorking og urolig søvn, 
barna er ofte svette og varme, og puster ofte med 
åpen munn og kan ha ekstendert nakkeleie. Det er 
ikke nødvendig å gjøre søvnundersøkelser på alle barn 
med mistanke om søvnapné, det gjøres oftest hos de 
aller yngste barna, og de som har tilleggsdiagnoser.

Søvnapné skyldes trange forhold i de øvre luftveier, 
og hos barn er ofte årsaken adenotonsillær hyperplasi. 
Barn med overvekt kan også ha en økt risiko for respi-
ratorisk søvnforstyrrelse. 

I tillegg har barn med kraniofaciale deformiteter, 
hypotone tilstander eller nevrologisk sykdom en økt 
risiko for søvnapné. Dette gjelder blant annet barn 
med Down syndrom, Akondroplasi og Prader Willi 
syndrom.
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I sjeldnere tilfeller har barn en annen 
søvnpatologi hvor symptomer på forstyrret 
søvn kan skyldes eksempelvis nattlig epi-
lepsi, nevromotorisk søvnforstyrrelse eller 
narkolepsi. En del barn med utviklings-
forstyrrelse har dessuten problemer med 
døgnrytmen.

Søvnregistreringer
Dersom man har mistanke om søvn-
sykdom hos barn kan det være aktuelt 
å gjennomføre en søvnregistrering. 
Prinsipielt bør typen av undersøkelse rette 
seg mot den mistenkte underliggende 
patologi.

Polysomnografi (PSG)
Ved undersøkelse av barns søvn er det 
anbefalt å gjennomføre en polysomnografi 
(PSG) med video. PSG gjennomføres van-
ligvis på søvnlaboratorier under oppsyn av 
en tekniker, og man kan undersøke både 
søvnkvalitet og søvnkvantitet ved hjelp av 
en slik registrering.

En polysomnografi registrerer flere ulike 
parametere under søvn. Dette inkluderer 
EEG, EMG og EOG for å måle søvnen, i 
tillegg registreres ofte luftstrøm, respira-
sjonsbevegelser, oksygenmetning i blodet, 
benbevegelser og EKG. Ut fra en slik 
søvnregistrering kan man få informasjon 
om søvnarkitektur, forstyrrelser i søvnen, 
respirasjonsforstyrrelser, nevromotoriske 
forstyrrelser, sovestilling og snorking.

Polygrafi (PG)
Polygrafi er en enklere form for søvnre-
gistrering sammenlignet med PSG og 
her måles kun respiratoriske parametere 
og ikke EEG. Denne typen undersøkelse 
gir ingen oppfattelse av søvnkvaliteten 
og brukes hovedsakelig for å undersøke 
respirasjonsforstyrrelser under søvn.

Pulsoksymetri
Måler variasjoner i oksygenmetning og 
puls. Kan brukes for raskt å få svar på 
hvor alvorlig en respirasjonsforstyrrelse 

er, mens man venter på en mer nøyaktig 
undersøkelse. 

Transkutan måling av CO2
Kan brukes som enkeltstående uspesifikk 
undersøkelse og ofte som tillegg under 
PSG eller PG. 

Aktigrafi
Dersom det er mistanke om forstyrrelser i 
døgnrytmen kan man ta i bruk en aktigraf. 
Dette er en indirekte metode som måler 
søvn/våkenhet over en lengre periode, 
gjerne 2 uker.

Scoring av polysomnografier og 
polygrafier
Etter kriterier fra American Academy of 
Sleep Medicine (AASM) om scoring av 
søvn kan man bruke scoringsregler for 
voksne når man tydelig kan se spesifikke 
EEG-karakteristika som K-komplekser og 
søvnspindler. Dette skjer hos barn fra ca. 

20    



2-3 måneders alder. Før dette anbefales 
det å score søvn ut fra REM-søvn og 
NREM-søvn. Da brukes det en rekke kri-
terier utfra observasjon av barnet og man 
er avhengig av videoregistrering. 

Når man vurderer respirasjonsparame-
terne skal man opp til 13 års alder bruke 
egne scoringsregler for barn. I alders-
gruppen mellom 13 - 18 år er det valgfritt 
om man bruker kriterier for voksne eller for 
barn. Man må gjøre en klinisk bedømming 
av barnets fysiske og psykiske utvikling ved 
søvnundersøkelser hos på barn mellom 
13-18 år [1]. 

Det er noen forskjeller ved scoring av 
respirasjon hos barn sammenlignet  med 
scoring av respirasjon hos voksne. En 
viktig forskjell er varighet på hendelser i 
respirasjonen. Hos barn skal man score 
en hypopné eller apné dersom hendelsen 
varer i minimum 2 respirasjonssykluser, 
mens for voksne skal den vare mer 
enn 10 sekunder. En annen forskjell er 
at scoring av sentrale apnéer hos barn 

krever at de følges av enten oppvåkning, 
fall i O2-metningen eller at apnéen varer 
lenger enn 20 sekunder, noe som ikke er 
et krav hos voksne. I tillegg vurderes også 
respirasjon ut fra andre tegn på trange luft-
veier som for eksempel paradoksale respi-
rasjonsbevegelser, ekstendert nakkeleie, 
munnpusting, snorking og sovestilling.

Grensen for diagnostisering av obstruktiv 
søvnapné hos barn er AHI ≥ 1 [3]. AHI på 
mellom 5 og 10 klassifiseres som moderat 
søvnapné, mens AHI ≥ 10 vurderes 
som alvorlig søvnapné hos 
barn. Det er viktig å vurdere 
barnets symptomer 
sammen med funnene 
fra en søvnregistrering 
når man vurderer en 
eventuell behandling [4].

Tekniske utfordringer ved 
søvnundersøkelser 
Vår erfaring er at man får best resultater 
fra polygrafi eller polysomnografi av barn 
når de er innlagt på sykehuset under 
overvåkning. Barn er ofte motorisk aktive 
når de sover, og utstyr har en tendens til 
å falle av i mye større grad enn det gjør 
hos voksne. Spedbarn skal ofte få mat og 
skiftes på i løpet av natten, noe som også 
lett forstyrrer registreringene.  

For å få til en vellykket søvnregistrering er 
det viktig å få foreldrene ‘med på laget’. 
Dersom foreldrene ikke er godt nok 
informert om hva som skal skje og ikke 
er positive til å få gjennomført en god 
undersøkelse, er det vanskelig å få barnet 
til å akseptere undersøkelsen. Det er også 
viktig at teknikerne som skal montere på 
utstyret, er erfarne, empatiske og har god 
tid. 

Tolkning av registreringene
En rigid tolkning av nominelle data, for 
eksempel av AHI, er i mange tilfelle ikke 
godt nok for korrekt å bedømme et barns 
grad av sykdom. Vi kan se barn som ifølge 
scoringsreglene har søvnapné, men som 
klinisk er helt upåvirkede. Og omvendt, 
barn som ifølge scoringsreglene ikke 

har søvnapné, men som har stor klinisk 
påvirkning. 

I analogi med dette ser vi barn som på 
tross av en alvorlig grad av søvnapné har 
normalt søvn-EEG og barn med lettere 
forstyrret respirasjon, men som har kraftig 
forstyrret søvn.

Derfor er det viktig ikke bare å forholde 
seg til objektive data, men også vurdere 
barnets funksjonsgrad og psykososiale 

situasjon. Dette er spesielt viktig 
når man overveier å starte 

behandling med CPAP, 
som kan gi utfordringer 
for både barn og familie.

Å jobbe med søvnregis-
trering og behandling av 

søvnrelatert problematikk 
hos barn er utfordrende, 

men samtidig tilfredsstillende 
og ofte med godt behandlingsre-

sultat. For å få gode resultater er det viktig 
med rutine, erfaring og interesse for feltet 
og det er vår erfaring dette kan oppnås 
med et tilstrekkelig pasientgrunnlag og 
regelmessig undersøkelsesaktivitet.
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Da det skulle bygges et nytt sykehusbygg 
for akuttinnleggelser i psykisk helsevern 
ved St. Olavs Hospital i Trondheim, ønsket 
vi å bruke kunnskap om søvn, døgnrytmer 
og ny teknologi til å lage et terapeutisk syke-
husbygg som samtidig er en infrastruktur 
for forskning. 

Akuttinnleggelser i psykisk helsevern
Pasienter som legges inn på en akuttpost i psykisk helsevern 
(heretter kalt akuttpost) har behov for øyeblikkelig behandling og 
observasjon av psykiske lidelser. Dette kan være alvorlige tilstander 
hvor pasientene ikke er i stand til å opprettholde grunnleggende 
funksjoner og én av fem pasienter er tvangsinnlagte. Det har 
vært liten grad av innovasjon og utvikling av nye behandlings-
tiltak og observasjonsmetoder for denne pasientgruppen siste 
50 år. Medisinene som brukes har ofte bivirkninger og medika-
mentfrie tiltak har vært etterspurt av både helseministeren og 
pasientforeninger. En utfordring har vært at det finnes få medi-
kamentfrie behandlingsmetoder som har dokumentert effekt for 
pasienter i den akutte fasen av en psykisk lidelse. Det er derfor 
et stort behov for utvikling av nye, fortrinnsvis medikamentfrie, 
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behandlingsmetoder som kan være 
tillegg til ordinær behandling for denne 
pasientgruppen. 

Søvn- og døgnrytmeforstyrrelser blant 
pasienter med psykiske lidelser
En fellesnevner for pasienter diagnostisert 
med psykiske lidelser er at mange også 
har søvn- eller døgnrytmeforstyrrelser (1, 
2). Forskning fra akuttposten på St. Olavs 
Hospital, Østmarka, har vist at pasienter 
som legges inn her ofte har søvnvansker 
og stor variasjon i søvnmønsteret sitt 
fra dag-til-dag (3). Disse søvnvanskene 
er assosiert med lange innleggelser og 
aggresjon dagen etter (3, 4), og vi tror 
derfor det kan være spesielt viktig å bedre 
søvnkvaliteten og stabilisere døgnrytmen 
til denne pasientgruppen. 

Effektene av lys og mørke på mennesker
Nesten alle levende organismer uttrykker 
en form for synkronisering til solens lys-
mørke syklus. Denne synkroniseringen er 
ofte omtalt som cirkadianske rytmer eller 
døgnrytmer. Lys og mørke er de viktigste 
tidsgiverne til menneskets døgnrytme, 
som sørger for at døgnrytmen hele tiden 
er optimalt justert i forhold til våre omgi-
velser. Effekten av lys og mørke på men-
nesker er imidlertid forskjellig til ulike tider 
på døgnet (5-8). Eksponering for lys på 
kvelden og mørke på morgenen kan gjøre 
oss til mer B-mennesker, mens mørke på 
kvelden og lys på morgenen kan gjøre oss 
til mer A-mennesker. 

Vi bruker øynene til mer enn å se
På 1990- og 2000-tallet oppdaget forskere 
at netthinnen i øyet, i tillegg til tapper og 
staver, også besto av en type fotosensitive 

celler (ipRGC) som er mest sensitive 
for den blå delen av lysspekteret (9). 
Disse fotosensitive cellene sender infor-
masjon til vår biologiske klokke i hjernen 
(suprachiasmatisk kjerne; SCN) om mil-
jøets lysforhold, og derfor også miljøets 
tid. Dersom den blå delen av lysspekteret 
blokkeres, vil dette kunne ha samme effekt 
på døgnrytmen som å oppholde seg i 
mørke (10). På denne måten kan vi skape 
et «kunstig» mørke gjennom å blokkere 
blått lys. Dette innebærer at øyet kan se 
omgivelsene samtidig som vår biologiske 
klokke «tror» det er mørkt.

Fra basalforskning til (krono)terapi
Intervensjoner der en forsøker å behandle 
psykiske lidelser gjennom påvirkning 
av søvn og døgnrytme kalles også 
«kronoterapi». De viktigste interven-
sjonene er lys, mørke, våkenterapi, og 

Oversiktsbilde som viser den nye akuttposten. De 40 sengerommene er plassert på utsiden mot bygget, mens 
fellesareal vender inn mot de to atriumene. Halve avdelingen (markert med oransje) er blåblokkert på kveldstid, 
den andre halvparten har normalt lys. De to halvpartene er ellers identiske.

Alle pasientrom og 
fellesareal på den ene 
halvdelen av akuttposten 
har et blåblokkert lysmiljø 
mellom kl 1830 og kl 0650. 
Samtidig går det ned en 
gardin med en blåblokke-
rende folie foran vindu på 
pasientrom for å hindre 
at blått lys fra dagslys 
kommer inn i avdelingen. 
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søvnfaseforskyvning. Det har lenge vært 
klart at lysterapi på morgenen er god 
behandling for depresjon (11, 12). Parallelt 
med forskning på de fotosensitive cellene 
har man også begynt å utforske betyd-
ningen av mørke om kvelden og natten 
for pasienter med alvorlig psykisk lidelse. 
Dette ble først gjort med beskrivelser av 
enkle kasus (13, 14), så gjennom en studie i 
Milano der pasienter innlagt for en manisk 
episode oppholdt seg i et helt mørkt rom 
fra kl 18:00 til kl 08:00 neste morgen (15). 
Denne «mørketerapien» hadde god effekt 
og allerede i løpet av tre dager opplevde 
flere av pasientene en betydelig bedring. 
Nylig viste forskere i Bergen at i stedet for 
å være i et helt mørkt rom, kan en brille 
som blokkerer blått lys benyttes. Etter bruk 
av slike briller fra kl 18:00 til kl 08:00, opp-
nådde pasienter med manisk episode en 
vesentlig bedring etter syv dager sammen-
lignet med kontrollgruppen som brukte 
blanke briller (16). Disse effektene blir til-
skrevet mindre stimulering av de fotosens-
itive ipRGC-cellene på kvelden og natten, 
noe som forsterker den biologiske klokkens 
oppfatning av at det er kveld og dermed 
også stabiliserer døgnrytmen. Å blokkere 
blått lys og dermed skape et «kunstig 
mørke», kan altså være terapeutisk for 
pasienter med alvorlige psykiske lidelser. 

Teknologiske muligheter Lysdioder 
(LED)
Moderne LED-lys teknologi består oftest 
av tre lysdioder med tre ulike farger – rød, 
grønn og blå – som lyser samtidig. Det er 
mulig å programmere dette slik at diodene 
lyser med ulik intensitet til ulike tider på 
døgnet. På bakgrunn av forskningen 
beskrevet ovenfor har lyskildene i akutt-
posten på Østmarka blitt programmert slik 
at den blå dioden skrus av og den grønne 
dioden reduseres på kvelden og natten. 
Dermed skaper vi et blåblokkert lysmiljø i 
hele avdelingen og alle innlagte pasienter 
vil potensielt kunne få behandling med 
mørketerapi gjennom å oppholde seg i 
avdelingen.

Sensorteknologi
Dagens praksis i en akuttpost er at natte-
vaktene går inn på pasientenes rom minst 
to ganger i timen, ofte hyppigere, gjennom 
hele natten for å gi tilsyn og eventuelt 
hjelp, samt avverge potensielt kritiske situ-
asjoner. Problemet med slike rutiner er at 
de kan være forstyrrende for pasientene 
og oppleves invaderende da de gjerne blir 
vekket to ganger i timen grunnet tilsyn 
som blant annet gis for å undersøke om 
pasienten sover (17). For å unngå dette har 
vi installert en ny sensorteknologi i taket på 

alle rom på akuttposten på Østmarka. Som 
del av et forskningsprosjekt undersøker vi 
om dette kan brukes til å avgjøre om pasi-
enter sover eller er våkne, uten at vi trenger 
å ha utstyr festet på kroppen til pasientene 
(les også Hanne Siri Heglum sin artikkel 
i denne utgaven av SØVN). Teknologien 
gir ikke et visuelt bilde av rommet, og det 
vil derfor ikke være mulig å se konkret hva 
som foregår på der, men teknologien kan 
potensielt brukes i sann tid og dermed 
gi personalet informasjon om en pasient 
sover eller er våken. Samtidig vil den 

Halve bygget har normal lysmiljø hele døgnet, den andre halvdelen har blåblokkert lysmiljø på 
kvelden. Når den blåblokkerte belysningen er aktivert, oppleves lyset som oransje.
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kunne gi informasjon til behandlende 
leger og psykologer om hvordan pasi-
entens søvnmønster utvikler seg i løpet av 
innleggelsen. 

Samarbeid med brukerrepresentanter
Utviklingen av sykehusbygget har foregått 
i samarbeid med brukergrupper fra tidlig 
planleggingsfase av bygget. Det har vært 
et spesielt fokus på at den blåblokkerte 
belysningen ikke skal være til ubehag for 
innlagte pasienter, og brukerrepresen-
tantene har deltatt i testing av lyset samt 
planlegging av forskningsprosjekter som 
gjennomføres i bygningen. Det ble også 
arrangert en åpen kveld der alle innbyggere 

i Trondheim og omegn som ønsket det 
kunne komme til avdelingen og oppleve 
hvordan det er å oppholde seg i det nye 
sykehusbygget. Brukerrepresentantene har 
fremhevet at sensorteknologien vil kunne 
gi økt trygghet til pasientene fordi den kan 
bidra til økt sannsynlighet for raskt å få 
hjelp ved behov og samtidig bedre mulig-
heter til å få sove uavbrutt. 

Forskningsinfrastruktur 
Akuttposten er utformet slik at det skal 
være mulig å undersøke effekten av de 
ulike lysmiljøene. Det er totalt 40 pasi-
entrom fordelt på to identiske avdelinger 
med 20 pasientrom hver (se figur 1). Med 

unntak av at en avdeling har normal syke-
husbelysning hele tiden og den andre avde-
lingen har blåblokkerte lyskilder på kveld og 
natt, er alt annet likt og personalet roterer 
mellom de ulike avdelingene. Sensorene er 
installert på alle pasientrom.

Forskningsprosjekter
Selv om installasjonen av blåblokkerte 
lyskilder er basert på den ovennevnte 
forskningen, er det fortsatt usikkert om 
dette faktisk bidrar til bedring for pasi-
entene når det brukes i stor skala slik 
som på Østmarka. Vi har flere pågående 
forskningsprosjekter som vi håper kan gi 
svar på hvordan den nye akuttposten, med 
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lys- og sensorteknologi, fungerer i praksis. 
Alle studiene er godkjent av regional etisk 
komité.

Prosjekt 1: Før den nye akuttposten ble 
åpnet for normal drift gjennomførte vi 
et randomisert overkrysningsforsøk med 
12 friske personer. Hovedformålet var 
å undersøke om det å oppholde seg i 
det blåblokkerte lysmiljøet påvirket søvn 
og døgnrytme, og om det eventuelt var 

bivirkninger knyttet til det blåblokkerte lys-
miljøet. Deltakerne bodde til sammen 10 
dager i akuttposten, 5 dager i det normale 
lysmiljøet og 5 dager i det blåblokkerte 
lysmiljøet. Vi målte deltakernes utskilling 
av melatonin før, under og etter oppholdet, 
i tillegg til søvnighet på kveldene og søvn 
gjennom natten. Vi undersøkte også bivirk-
ninger knyttet til oppholdene. Studien er 
registrert med identifikasjonsnummer 
ISRCTN12419665. 

Prosjekt 2: For å undersøke om det å 
være innlagt i den blåblokkerte avdelingen 
fører til bedre behandlingsresultat sam-
menlignet med avdelingen med normal 
belysning, gjennomfører vi nå en rando-
misert kontrollert behandlingsstudie. Ved 
innleggelse er det loddtrekning om pasi-
entene får rom i avdeling med blåblokkert 
eller normalt lys. Behandlingsstudien 
gjennomføres som del av ordinær klinisk 
drift og alle pasienter som legges inn 
blir spurt om deltakelse. Hovedformålet 
vårt er å undersøke om pasientene i 
blåblokkert avdeling har raskere bedring, 
blir raskere utskrevet, sover bedre og 
har mindre behov for medikamenter. 
Vi ønsker også her å undersøke om det 
er eventuelle bivirkninger knyttet til det 
blåblokkerte lyset. Målsetningen er at 
400-500 innleggelser blir inkludert i dette 
forskningsprosjektet. Studien er registrert 
på ClinicalTrials.gov med identifikasjons-
nummer NCT03788993 og forskningpro-
tokollen til studien er offentlig tilgjengelig 
(18).

Prosjekt 3: Alle sykepleierne som jobber på 
den nye akuttposten blir invitert til å delta 
i et forskningsprosjekt der vi undersøker 
hvordan det oppleves å arbeide i det blå-
blokkerte lysmiljøet og om dette påvirker 
de ansattes søvn og døgnrytme. Studien 
er registrert med identifikasjonsnummer 
ISRCTN21603406.

Prosjekt 4: Vi ønsker å undersøke hvor 
nøyaktig sensorene er målt mot eksis-
terende gullstandarder for søvnmåling. I 
prosjekt 1 brukte vi derfor polysomnografi, 
aktigrafi og sensorer til å måle søvn slik at 
vi kan teste hvor nøyaktige de er i forhold 
til hverandre. Vi ønsker også å undersøke 
hvor nyttig det å ha sanntidsmålinger av 
pasientens søvn er for nattpersonalet og 
for pasienter.

Mulige implikasjoner og fremtidige 
forskningsprosjekter
Vi ønsker å bruke tilgjengelig kunnskap 
om søvn og døgnrytmer sammen med 
ny teknologi for å bidra til innovasjon 
og utvikling av nye behandlingstiltak 
og observasjonsmetoder for pasienter i 

I utviklingen av bygget var det viktig at pasienter fortsatt skulle kunne ha utsyn fra rommene, 
men samtidig må blått lys fra omgivelsene filtreres for at det skal være en effekt. Løsningen ble en 
rullegardin med en blåblokkerende folie som automatisk går opp og ned samtidig som belysningen 
er blåblokkert. Tilsvarende er det folie på TVer og pasienter får tilbud om å feste blåblokkerende 
folie på mobiler, nettbrett og laptop.

26    

http://ClinicalTrials.gov


psykisk helsevern. Dette har i liten grad 
blitt gjort tidligere. Forskningsprosjektene 
som gjennomføres i den nye akuttposten 
på Østmarka vil derfor kunne bidra med 
informasjon om hvorvidt de teknologiske 
nyvinningene er nyttige for pasientene. 
Dersom det er mulig å bruke lys- og sen-
sorteknologi til å forbedre behandling og 
observasjon vil dette kunne være relevant 
også for andre deler av helsevesenet hvor 
dårlig søvn og nattlig tilsyn av pasienter 
også er en utfordring. 

I disse første prosjektene på Østmarka 
har vi fokusert på effekten av å lage et 
kunstig mørke på kvelden, men vi vil også 
undersøke effekten av andre eller f lere 
kronoterapeutiske tiltak samtidig. Det er 

installert en kraftig lysvegg i spisearealet 
(15.000 lux målt på 1 meters avstand) og 
det er mulig å justere LED belysningen 
til å bli mer lyssterk og ha et lysspekter 
som inneholder mer blått lys på dagtid. 
I fremtidige forskningsprosjekter vil en 
kunne undersøke øket lyseksponering på 
dagtid sammen med kunstig mørke om 
kvelden. Det er også mulig å kombinere 
våkenterapi med lys og mørketerapi. Vi tror 
forskningen på lys- og sensorteknologi vil 
kunne være en viktig vei videre i akuttbe-
handlingen av alvorlige psykiske lidelser.

Forskningsstøtte 
St. Olavs Hospital, NTNU, Extrastiftelsen 
Rådet for Psykisk Helse, SOVno.

Samarbeidspartnere
Selskapet som utvikler sensorteknologien, 
Novelda AS, har gitt oss alle enhetene som 
er installert på akuttposten som del av et 
forsknings- og utviklingsprosjekt. Elotec/
AH-tek utvikler programvaren som skal 
brukes av sykepleiere og behandlere på 
akuttposten for å lese av sensorteknolo-
gidata. Professor Barbara Mathusiak ved 
institutt for arkitektur NTNU har bistått 
med laboratorietesting av vindusfolier og 
lyskilder for å kontrollere at de er blåblok-
kerte. Prosjektet 3 ledes av Øystein Vedaa 
ved FHI / NTNU. Prosjekt 4 utføres i sam-
arbeid med Morten Engstrøm ved NTNU 
/ St. Olavs Hospital, avdeling for klinisk 
nevrofysiologi og og Hanne Siri Heglum 
ved NTNU / Novelda AS.
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Nasjonal 
søvnkonferanse 

I mars 2019 var Solstrand Hotell og Bad nok en gang 
samlingsplass for en stor andel av Norges forskere innen 

søvnfeltet. 

AV SIRI WAAGE

F
or tredje gang inviterte Nasjonal 
kompetansetjeneste for søvnsyk-
dommer til en todagers nasjonal 
konferanse innen søvnfeltet på 

vakre Solstrand Hotell og Bad utenfor 
Bergen. Det første møtet i 2015 var forbe-
holdt yngre forskere eller forskere som var 
i startfasen av sin forskerkarriere, mens på 
møtet i 2017 deltok i alt 60 deltagere fra 
hele landet med bakgrunn innen medisin, 
psykologi, basalfag og helsefag. På årets 
konferanse var deltagertallet ytterligere økt 
til 78 deltagere, og i forkant av konferansen 
var det nødvendig å opprette venteliste til 
de siste som meldte seg på. Man klarte 
til slutt heldigvis å få plass til alle på 
ventelisten. 

Svært passende, sammenfalt årets kon-
feranse med dato for verdens søvndag – 
«World Sleep Day» som i år var 15.mars. 
Verdens søvndag er en begivenhet som 
markeres årlig fredag før vårjevndøgn 
i søvnmiljøene over hele verden, og er 
utviklet for å øke bevisstheten om søvn. 
I tillegg til å være en feiring av søvn er 
hensikten med denne markeringen å bidra 
til å redusere byrden av søvnproblemer på 
samfunnet gjennom bedre forebygging 
og behandling av søvnforstyrrelser. Med 
andre ord, rett og slett å sette søvn på 
agendaen, noe som et nasjonalt søvnmøte 
må sies å oppfylle! 

Programmet på konferansen var spen-
nende og variert. Etter en kort velkom-
mentale og presentasjon av kompetanse-
tjenesten ved leder Bjørn Bjorvatn, startet 
den første av fire tettpakkete sesjoner, med 
totalt over 40 presentasjoner av forskning 
fra deltagere fra de fleste søvnforsknings-
miljøene i Norge. Forskere fra Tromsø i 
nord, til Kristiansand i sør, Bergen i vest 
og Oslo i øst delte erfaringer fra sine 
forskningsprosjekter. Søvnmedisin er et 
bredt fagfelt, noe som også variasjonen 
i presentasjonene gjenspeilet. Fire av de 
6 hoveddiagnosegruppene var omtalt, 
fra studier på insomni, søvnrelaterte 
respirasjonsforstyrrelser som søvnapné, 
døgnrytmeforstyrrelser, til søvnrelaterte 
bevegelsesforstyrrelser som rastløse 
ben. Forskning på alle aldersgrupper var 
også representert, fra søvn hos ekstremt 
premature barn, søvn hos barn og unge, 
til søvn hos eldre sykehjemsbeboere 
med demens. Det var forskning på 
skiftarbeidene rotter og mennesker, 
søvn hos friske idrettsutøvere, til mer 
kliniske problemstillinger og søvn i ulike 
pasientpopulasjoner. Blant annet ble det 
presentert flere studier knyttet til søvn og 
psykisk helse, som har foregått på den nye 
akuttposten ved Østmarka i Trondheim 
som du kan lese mer om i dette nummeret 
av SØVN. I denne artikkelen presenteres 
ellers noen smakebiter fra konferansen. 

FORTSETTER SIDE 30 »28    
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Obstruktiv søvnapné (OSA) forekommer hos en av 
seks voksne i Norge. Hele seks av presentasjonene 
på konferansen hadde fokus på OSA og behandling 
av denne lidelsen. Blant annet presenterte Ulrik 
Leidland Opsahl fra Universitetet i Bergen prosjektet 
akustisk pharyngometri for å forbedre behandling av 
obstruktiv søvnapné med apnéskinne. Britt Øverland 
fra Lovisenberg Diakonale Sykehus snakket om 
obstruktiv søvnapné hos barn som er henvist for 
fjerning av mandlene. Et annet spennende innlegg 
innen søvnapnéforskning var konferansens eneste 
kvalitative forskningsprosjekt om pasienters erfaringer 

med OSA og bruk av CPAP av Margareta Møkleby, 
også fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.  

I Norge jobber ca. en tredjedel utenom ordinær 
dagtid, og ca. 24 % har en eller annen form for skift- 
eller turnusarbeid.  Det er ingen tvil om at skiftarbeid 
er assosiert med negativ helse, og søvnforstyrrelser 
er blant de helseplagene som er hyppigst rapportert. 
Forskning på døgnrytme og søvn relatert til skiftarbeid 
var tema for hele ni presentasjoner på konferansen. 
Også innen dette feltet var det stor spredning i 
forskningen som ble presentert. Ingvild Saksvik-
Lehouillier fra NTNU presenterte en spennende 

Det ble presentert 
over 40 korte foredrag 
av søvnrelatert 
forskning i løpet av 
søvnkonferansen på 
Solstrand.  
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Alice NightOne 
Søvnovervåkingsapparat fra Philips

Designet for å gi - enkelhet, trygghet og pålitelighet 

idé til en innovativ applikasjon for mobil 
(app) som inkluderer et tverrfaglig per-
spektiv for å finne ny kunnskap som kan 
forklare hvilken rolle psykologiske faktorer 
spiller i døgnrytme- og søvnregulering, 
og effekten på helse. Ved å bruke en slik 
app kan deltakere i fremtiden fullføre korte 
spørreundersøkelser, føre søvndagbok, og 
få tilpassede instruksjoner enten når de 
selv har lyst eller til bestemte tider satt av 
forskerne. De vil også kunne få personlige 
elektronisk genererte tilbakemeldinger og 
resultater fra forskergruppen. I tillegg til 
skiftarbeid hos mennesker, presenterte 
Andrea Marti fra Universitetet i Bergen 
spennende forskning på skiftarbeidene 
rotter og hvilken effekt det å jobbe i 
hvilefasen har på hjernen og kognitiv 
prestasjon.  

I tillegg til forskning på ulike pasient-
grupper og negative effekter av dårlig eller 
lite søvn, drives det også forskning på søvn 
i mer friske populasjoner. På konferansen 
fikk vi blant annet høre flere foredrag om 
søvn blant unge toppidrettsutøvere. Både 

Anette Harris fra Universitetet i Bergen og 
Maria Hrozanova fra NTNU og Senter for 
Toppidrettsforskning presenterte spen-
nende data fra denne kanskje ekstra friske 
gruppen mennesker. Unge toppidrettsut-
øvere rapporterer søvnvaner og kartlegges 
i forhold til døgnrytmepreferanse, fysisk 
aktivitet og treningsmengde, humør, 
stress, skadeforekomst med mer. I tillegg 
presenterte Ingunn Holden Bergh fra 
Folkehelseinstituttet i Oslo en pilotstudie 
om søvn, skjermbruk og foreldreregu-
lering og leggetid blant fotballspillende 
9- og 10-åringer knyttet til Eat Move Sleep-
prosjektet i regi av Fotballforbundet og 
Bama. 

Siste del av programmet den første dagen 
var viet til generalforsamling for den norske 
søvnforeningen (NOSM), som også er 
presentert med en egen artikkel i dette 
nummeret av SØVN. Hovedpunktene på 
programmet var å revidere vedtektene 
rundt foreningens formål, styresammen-
setning og medlemskap. Ved å samkjøre 
generalforsamlingen med den nasjonale 

konferansen, var det dette året langt flere 
medlemmer tilstede enn det som har vært 
vanlig på tidligere generalforsamlinger.

Det har vært en glede for kompetanse-
tjenesten å arrangere denne nasjonale 
konferansen, og se hvordan interessen for 
å samle det norske søvnforskningsmiljøet 
har økt fra det første møtet i 2015 frem til 
dette møtet i 2019. Konferansen har hatt 
som formål å være et møtepunkt for for-
skere innen søvnfeltet, først og fremst for 
å dele og spre kunnskap, men ikke minst 
også for å skape en arena der fremtidige 
prosjekter og samarbeid på tvers av 
profesjoner, helseregioner og miljø kan 
diskuteres og planlegges. Vi håper at den 
nasjonale søvnkonferansen kan kalles en 
tradisjon, som kompetansetjenesten har 
mulighet til å gjenta igjen i 2021. I så fall 
har norske søvnforskere noe å se frem til!    
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Søvn og bipolar lidelse
Hva er bipolare lidelser?
Allerede i antikken beskrev de gamle grekere sammen-
hengen mellom depresjoner og maniske episoder. 
Manisk-depressiv lidelse kalles i dag ofte bipolar 
lidelse, og nyere forskning har vist at 5-7 % av befolk-
ningen befinner seg innenfor det bipolare spektrum 
(Akiskal, H.S. et al. 2000, Angst, J. 1998). Selv om 
bipolare lidelser diagnostiseres ved at man finner 
tegn til oppstemthet i sykdomsbildet, er det i regelen 
depresjonene og ustabiliteten som preger bildet i 
hverdagen. Blandede episoder hvor symptomer på 
både oppstemthet og depresjon forekommer samtidig 
er ikke uvanlig, og kjennetegnes ofte av irritasjon og 
sinne.

Bipolare lidelser deles vanligvis inn i Bipolar I, II, III 
og cyclotymi. Ved bipolar I har man både manier og 
depresjoner. Ved bipolar II har man aldri hatt ekte 
manier, men har hatt minst en hypoman episode og 
minst en alvorlig depressiv episode, og ingen fore-
komst av blandede episoder. Ved bipolar III får pasi-
entene utløst hypomanier i forbindelse med inntak av 
rusmidler. Med cyclotymi mener man de som i minst 
to år har hatt flere episoder med hypomane symp-
tomer og flere episoder med depressive symptomer 
som ikke har oppfylt kriteriene for alvorlig depressiv 
episode (hos barn og ungdom må varigheten ha vært 
minst et år). Ved cyclotymi skal det ikke være noen 
forekomst av alvorlig depressiv, manisk eller blandet 
episode i løpet av de to første årene av lidelsen.

Søvnens betydning
Ved bipolare lidelser ser en ikke bare episodisk forløp 
av stemningssvingninger, men forstyrrelser i søvn, 
kroppstemperatur, hormonnivåer, matlyst, konsen-
trasjon og oppmerksomhet er også fremtredende 

(Harvey, A.G. 2008). Søvnvansker er de vanligste 
restsymptomer mellom sykdomsepisoder og ved 
ufullstendig bedring, og en rekke studier viser at 
søvnforstyrrelser både kan utløse og forutsi nye 
sykdomsepisoder. 

Til tross for fremgang i behandlingen av bipolare 
lidelser, har fortsatt en stor del av pasientene plag-
somme symptomer mellom sykdomsepisodene, og 
tilbakefallsprosenten er stor. Det er derfor viktig å 
kartlegge og forstå de faktorer som varsler, utløser 
og vedlikeholder tilbakefall for å utvikle effektiv 
behandling og profylakse.

Søvndybde og søvnlengde reguleres gjennom et sam-
spill mellom circadian faktor, homeostatisk faktor og 
vaner og atferdsfaktorer. Det er døgnrytmen (circadian 
faktor) som i hovedsak bestemmer hvor mange timer 
man sover. Det betyr at søvnlengden varierer etter når 
på døgnet man legger seg, nesten uavhengig av hvor 
lenge man har vært våken. Homeostatisk faktor bygger 
seg opp mens man er våken, og søvnen blir dypere jo 
lenger det er siden man sov sist (timeglassfunksjon). 
Samspillet mellom homeostatisk og circadian faktor er 
vesentlig for hvordan søvnen reguleres, og ikke sjelden 
kan begge være i ubalanse og asynkrone ved bipolare 
lidelser. Vaner og atferd kan fremme eller motarbeide 
den fysiologiske basis for god søvn (Bjorvatn, B. 2012).

Det er enighet om at biologiske rytmer spiller en 
avgjørende rolle for forstyrrelser i stemningsleiet, som 
er et kjernesymptom for bipolare lidelser (Murray, G. 
& Harvey, A. 2010). Særlig har man funnet mange 
sammenhenger mellom endringer i døgnrytme og 
stemningsleie. Medikamenter som litium og val-
proat påvirker døgnrytmen, og dette kan være en av 

Fred Holsten
Psykiater 
Behandler pasi-
enter med søvn-
forstyrrelser ved 
Bergen Søvnsenter
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Søvnvansker 
er de vanligste 

restsymptomer mellom 
sykdomsepisoder og ved 
ufullstendig bedring, og 
en rekke studier viser at 

søvnforstyrrelser både kan 
utløse og forutsi nye 

sykdomsepisoder 

mekanismene bak deres stemningsstabi-
liserende og beskyttende virkning ved 
bipolar lidelse.

Nye sykdomsepisoder 
ved bipolar lidelse 
starter ofte med 
insomni, hyper-
somni eller døgn-
rytmeforskyvning. 
Ohayon og Roth 
fant at i nærmere 
80 % av tilfellene 
kom søvnproblemene 
før eller samtidig med 
en ny episode av depresjon 
(Ohayon, M.M. & Roth, T. 2003).

Ved unipolar depresjon ser man ofte 
ufullstendig søvn (insomni), mens man 
ved bipolare depresjoner oftere finner at 
pasienten sover for mye (hypersomni). 
Ved manier og hypomanier er et av 

kjernesymptomene at pasienten føler 
mindre trang til søvn.

Årstidsvariasjoner kan 
være vanlig hos pasi-

enter med bipolar 
lidelse med for-
verring av depre-
sjonssymptomer 
i mørketiden og 
symptomfrihet 

eller lett opps-
temthet i den lyse 

årstid, noe som også 
knyttes til døgnrytme-

forstyrrelser (Harvey, A.G. 
2008).

Selv om man ikke helt ut forstår meka-
nismene bak sammenhengene mellom 
søvn, døgnrytme og stemningssving-
ninger,  har fokus på søvnregulering ved 
bipolare lidelser vist lovende resultater. 

Behandling av bipolare lidelser
Mange mener det er en kunstfeil ikke å 
bruke stemningsstabiliserende medika-
menter både akutt og profylaktisk ved 
bipolare lidelser. Lithium, lamotrigin og 
valproat har alle vist at de er effektive for 
stemningsleiet (Haver et al 2012).

Ikke-medikamentell behandling av 
bipolare lidelser
Søvndeprivasjon
Opptil 70 % av pasienter med depresjon 
blir bedre etter en natt med total søvnde-
privasjon (Riemann D. et al. 1999). 

Det ser ut til at bipolare depresjoner 
responderer mer robust på søvndepri-
vasjon enn unipolare (Barbini et al 2005). 
Symptomene kommer imidlertid tilbake 
etter neste søvnperiode. Tre teorier 
for dette er lansert: Enten at pasienter 
med depresjon sover på feil sted i deres 
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døgnrytme og søvndeprivasjon hindrer 
denne søvnen. Ved neste søvnperiode 
faller man tilbake. Eller at søvndeprivasjon 
øker det homøostatiske trykket og dermed 
motvirker arousal state i depresjon. Eller 
at serotoninsystemene stimuleres, slik at 
søvndeprivasjon og antidepressiver virker 
på samme måte (Harvey, A.G. 2011).

En rekke regimer er forsøkt for å holde 
på den antidepressive effekten av søvn-
deprivasjon, og det ser ut til at litium, 
lysbehandling og fasefremskynding av 
søvnen kan være effektive (Harvey, A.G. 
2008, 2011, Sikkens D. et al 2019). All 
antidepressiv behandling kan også frem-
kalle overslag til mani eller hypomani hos 
bipolare.  I en studie av 206 deprimerte 
bipolare pasienter behandlet med en natts 
søvnrestriksjon slo 5 % over til mani og  
6 % til hypomani (Wirtz-Justice, A. 2009).

Selv om søvndeprivasjon er den mest 
effektive og raskeste antidepressive 
behandling vi kjenner, har den foreløpig 
begrenset anvendelse på grunn av faren 
for omslag til mani eller hypomani, at 
man faller tilbake til depresjon neste dag, 
vansker med å tilpasse behandlingen 
i avdelingenes rutiner osv. Men det er 
fornyet interesse i studier av deprivasjon 
som en potent antidepressiv behandling 
også hos bipolare.

Sosial rytmeterapi
Ved interpersonlig og sosial rytmeterapi 
postulerer man at ustabilitet i biologiske 
rytmer er fundamentalt ved bipolare 
lidelser, og at pasienter med bipolar lidelse 
har en medfødt sårbarhet for å utvikle for-
styrrelser i døgnrytme og søvn. Positive 
og negative livshendelser som reiser over 
tidssoner, eksamenslesing, fødsel, per-
sonlige seire og nederlag og så videre kan 
utløse nye sykdomsepisoder hos bipolare 
ved at de ikke klarer å opprettholde en 
regelmessig sosial rytme, noe som igjen 
fører til ustabilitet i biologiske rytmer og 
søvnforstyrrelser. Sosial rytmeterapi foku-
serer på å lære pasienten til å være opp-
merksom på og mestre stress i hverdagen 
som kan utløse forstyrrelser i den sosial 
rytmen og derigjennom beskytte dem 
mot endringer i biologiske rytmer og nye 
sykdomsepisoder (Frank, E. et al. 2008).

Lysbehandling
Lysbehandling om morgenen frem-
skynder døgnrytmen, virker raskt antide-
pressivt ved vinterdepresjoner og over 
tid sannsynlig bedre ved bipolare enn 
unipolare depresjoner (Benedetti et al. 
2018). Lysbehandling kan også utløse 
hypomanier hos bipolare. Det kommer 
stadig data som viser at lys-mørketerapi er 
viktig ved bipolare lidelser (Wirz-Justice, 

A. et al. 2009). Barbini og medarbeidere 
viste at maniske pasienter fikk en tydelig 
nedgang i maniske symptomer etter at de 
levde og sov 14 timer i mørke (Barbini, B. 
et al. 2005). Nylig har Henriksen og med-
arbeidere vist at å blokkere det blå lyset på 
ettermiddag og natt har en god antimanisk 
effekt (Henriksen, T.E. et al. 2016).

Behandling av hypersomni
Bipolare pasienter har ofte hypersomni i 
depressive perioder. Det samme ser man 
ved vinterdepresjoner som er en del av 
det depressive spekteret. Vi vet ikke om 
hypersomni er tegn på økt søvn eller økt 
tid i sengen og slitenhet. Hvis det er økt 
tid i sengen, vil behandlingen mer gå ut 
på å regulere tiden i sengen og arbeide 
med døgnrytmen (McClung, C. 2007).  
Behandling av depresjonen vil ofte nor-
malisere tilstanden.

Selv om man ikke har noen fullstendig 
kartlegging av sammenhengen mellom 
søvn og bipolare lidelser, har fokusering på 
søvn og døgnrytme åpnet nye spennende 
forskningsmuligheter når det gjelder meka-
nismene bak og behandlingsmulighetene 
ved bipolare lidelser.
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KURS OG AKTIVITETER 2019

Polysomnografi (PSG) skåring av søvn og  
søvnrelaterte hendelser. For nybegynnere
13 – 14. mai 2019, BERGEN, NORGE www.sovno.no

16th European Narcolepsy Masterclass
17. mai 2019, BERN, SVEITS http://eu-nn.com/eventi/eu-nn-masterclass- 

narcolepsy-day/ 

10th European Narcolepsy Day  
(“Narcolepsy and its borderland”)
18 - 19. mai 2019, BERN, SVEITS http://eu-nn.com/eventi/eu-nn-masterclass- 

narcolepsy-day-2/

Nordic Sleep Conference 2019
23 – 25. mai 2019, OSLO, NORGE http://www.ccnorway.no/nordicsleep/

Sleep 2019 
8 - 12. juni 2019, SAN ANTONIO, USA http://www.sleepmeeting.org/ 

Søvnsykdommer, med fokus på utredning og 
behandling av søvnapné og hypersomnier
2 – 4. september 2019, BERGEN, NORGE https://beta.legeforeningen.no/

kurs/2018/11/33302/#tab1 

24th International Symposium on Shiftwork & 
Working Time
9 - 13. september 2019, IDAHO, USA https://www.eiseverywhere.com/ehome/363296/7

93502/?&t=077e71380c39cc2e6fb61330cc5f4c67

World Sleep 2019
20 – 25. september 2019, VANCOUVER, CANADA https://worldsleepcongress.com/worldsleep2019 

Søvn og søvnproblemer i klinisk praksis. 
Utredning og behandling
28 – 29. november 2019, BERGEN, NORGE https://beta.legeforeningen.no/

kurs/2019/1/33367/#tab1 
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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

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

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

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