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Agenda

• Obstruktiv søvnapne

• Kort om CPAP-behandling

• Gjennomgang masterstudie

• Veien videre



Hva er søvnapne?

• https://www.youtube.com/watch?v=Wm-TZ-

dO_rQ

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-TZ-dO_rQ


Obstruktiv søvnapne

• Obstruktiv søvnapne er en obstruksjon i luftveiene 

som gir dårlig ventilasjon

• Obstruksjonene kan være enten delvis blokkering 

(hypapne) eller fullstendig blokkering (apne) og må 

ha en varighet på 10 sekunder eller mer, og 

respirasjonen må være så svak at oksygenet i blodet 

påvirkes

• Diagnosen stilles etter objektiv registrering av 

respirasjonen under søvn (søvnregistrering)



Normal luftvei 



Lukket luftvei



Diagnostiske kriterier for obstruktiv

søvnapnesyndrom



Apne- hypopne-indeks (AHI)



Utredning på poliklinikk

• Søvnregistrering

• ØNH-vurdering og vurdering av behandling

• CPAP-tilpasning

• CPAP-kontroll



Epworth søvninghetsskala



Tilleggsspørsmål

• Har du forårsaket trafikkuhell grunnet egen 

søvnighet?

Nei Ja Har ikke førerkort

• Har du tendens til å døse av eller sovne når du kjører 

bil?

Nei Ja, av og til Ja, ofte

Har ikke førerkort



Søvn 
• https://helse-

bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Sovn%201%202018.pdf

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/Sovn 1 2018.pdf


Viktig med behandling for å:

• Redusere dagtretthet og utmattelse (og dermed øke 

livskvalitet)

• Minke risiko for utvikling eller forverring av 

hjerte/kar sykdommer



Redusere snorking



Viktig med behandling for å:

• Hindre relaterte ulykker



Historikk

• Oppfunnet i 1980 av Dr.Sullivan i Australia. Testet 

på hunder (English bulldog og Mops)

• Tildligere kun kirurgi, i ytterste konsekvens 

tracheostomi

• Mye har skjedd siden (god hjelp fra produktutviklere)



Airsense 10 autoset

Airsense 10 autoset for her



CPAP

Continous positive airway pressure
• Kontinuerlig overtrykksventilering

• Overtrykksventilering som åpner øverst i halsen og 

frigjør luftveiene

• Trykket innstiller seg automatisk etter pasientens 

behov (vanligvis innstilt 4-15/20 cmH2O)

• CPAP-behandling har best dokumentert effekt



Bakgrunn for studien

• Obstruktiv søvnapne er en årsak til søvnproblem

• Obstruktiv søvnapne er et økende problem nasjonalt 

og internasjonalt og en viktig årsak til det er økende 

vekt blant befolkningen

• I Norge har rundt 100.000 mennesker denne lidelsen, 

forekommer hos 1 av 6 voksne

• Store plager for individet



Bakgrunn for studien

• Obstruktiv søvnapne øker risikoen for dødelig hjerte-

og karsykdom

• Økende behov for behandling på poliklinikken 

• Lange ventelister 

• Vi behøver mer kunnskap om denne pasientgruppen  



Tidligere forskning

• Lite artikler med kvalitativ tilnærming

• Forsket mye på fenomenet obstruktiv søvnapne

• Lite forskning som beskriver personers opplevelse av 

å leve med syndromet obstruktiv søvnapne

• På bakgrunn av tidligere forskning, egen erfaring og 

undring ble det valgt en studie med et kvalitativt, 

eksplorerende design



Hensikt 

• Dypere innsikt i og ny kunnskap om hvordan det er å 

leve med syndromet obstruktiv søvnapne for bedre å 

kunne tilpasse helsetilbudene til deres behov

• Bedre forståelse av hvordan OSAS påvirker 

dagliglivet

• Økt kunnskap kan være med å bidra til forståelse for 

fenomenet og være til hjelp i utarbeidelse av 

helsetilbudene til denne pasientgruppen



Problemstilling og 

forskningsspørsmål

• Hvordan oppleves det å leve med søvnforstyrrelse 

forårsaket av obstruktiv søvnapnesyndrom? 

• Hvordan påvirker obstruktiv søvnapnesyndrom 

dagliglivet?

• Hvordan oppleves møtene med helsevesenet?



Utvalg av informanter
inklusjonskriterier 

• Pasienter som hadde fått diagnosen OSAS og som var under 

behandling

• Menn og kvinner i aldersgruppen 18 – 67 år

• Moderat grad av søvnapne, AHI mellom 15-30

• Norsktalende for å sikre god kommunikasjon

• Pasienter fra poliklinikken



Utvalg av informanter 

• Totalt 9 informanter

• Alder 25- 57 år

• Gift eller kjæreste

• Alle hadde barn, enten hjemmeboende eller utflyttet

• De fleste var i 100% jobb

• CPAP- behandling fra 1 dag til 3 år

• Intervju hadde en varighet fra 35-50 minutt





Et tema og fire subtema

• Å være fullstendig utkjørt

• Manglende energi

• Utilstrekkelighet

• Usikkerhet

• Lang ventetid uten innhold



Manglende energi

• Gjennomgående tema

• Påvirket dem fysisk

• Vanskelig å komme i gang med noe

• All energi gikk med til arbeidsdagen



Manglende energi

• Trøtthet, manglende energi gjør at det er vondt for å komme i 

gang.

• Har ikke den samme gnisten som før. Var en veldig aktiv 

mann, men kjenner jeg mangler energi. Når jeg må tar jeg meg 

selv i nakken.

• Det er slitsomt å ikke fungere.



Manglende energi

• Tok kontakt fordi jeg var så vanvittig trøtt hele tiden. Uansett 

hvor mye jeg sov var jeg alltid ”dautrøtte”.

• Var alltid trøtte, alltid veldig trøtte.

• Like trøtt når jeg våkner som når jeg la meg.

• Når jeg fikk svar på søvnregistreringa, fikk jeg svar på 

hvorfor jeg var så trøtt.



Manglende energi

• Når jeg blir trøtt utover dagen har jeg en rar følelse, akkurat 

som bruspulver i hodet.

• Føler meg gjennomtrøtt og har hodeverk om morgenen.

• Kjennes som bakrus hver morgen. Veldig skallebank om 

morgenen, desidert verst da, men har vondt i hodet døgnet 

rundt.



Manglende energi

• Har også sovnet på kino. Det hemmer meg.

• Sovner akkurat hvor som helst. Ingen problem med å sovne i 

stolen her. Kan ikke sette meg ned når jeg kommer hjem fra 

jobb for da sovner jeg.

• Sleit med å kjøre bil fordi jeg ville sovne. Øynene bare datt 

igjen

• Har hatt kjøreturer hvor jeg bare må stoppe og sove fordi jeg 

nesten har kjørt ut av veien.



Manglende energi

• Glemmer å sette på platene, eller glemmer at du har skrelt 

grønnsakene. Setter på platen, men glemmer å legge 

grønnsakene oppi.

• Mistet hukommelsen. Glemte hvilke fag jeg skulle ha. Alt 

bare datt ut. Glemte å gå hjem om ettermiddagen.

• Hukommelsen er fryktelig. Vil hukommelsen komme tilbake 

igjen? Jeg ønsker å kunne lese igjen.



Utilstrekkelighet 

• Kom til uttrykk på flere måter

• Alle informantene kjente på utilstrekkelighet enten i 

forhold til familie eller venner. Det var ofte i forhold 

til partneren



Utilstrekkelighet

• Snorkinga, en jevn dur gjør at det ikke er levelig for kjæresten. 

Hun har prøvd alle mulige slags ørepropper.

• Kjæresten ser fram til å få en hel natts søvn. Det er hun det 

går ut over.

• På turen delte jeg soverom med døtrene mine. Den eldste 

dattera ble holdt våken på grunn av snorkinga mi. Det er 

ikke kjekt at jeg ikke skal kunne dele rom med døtrene fordi 

jeg snorker slik.



Utilstrekkelighet

• Snorkinga er gradvis blitt verre. Først snorket jeg bare når jeg 

lå på ryggen og kona kunne dunke i meg. Så snorket jeg 

uansett hvordan jeg lå. Snorkinga har ført til at kona og jeg 

har hver vårt soverom. Når vi er ute og reiser må vi ha to 

soverom.

• Bestemte meg for et års tid siden at kona og jeg skulle ha et liv 

sammen hvor vi kunne dele soverom.

• Ønsker at kona skal få sove igjen, og vi kan dele soverom.



Utilstrekkelighet

• Hun hører når jeg snorker i naborommet, men det verste hun 

vet er når det blir helt stille, før jeg starter å puste igjen.

• Hun er god som har holdt ut.

• Mannen bemerket først at jeg snorket og deretter at jeg sluttet å 

puste. Når jeg sluttet å puste ble han jo bekymret. Han lå og 

ventet på at jeg skulle trekke pusten igjen.



Utilstrekkelighet

• Føler du ikke får vært med og lekt med barna slik du skulle. 

Jeg hviler istedenfor å leke med barna.

• Det ble nesten som en konflikt når jeg ikke orket å være med. 

Det ble lettere å sette en strek over hele foreningen. Har noen 

få fra kameratgjengen som jeg fremdeles har noe kontakt med.



Usikkerhet 

• Usikre på hva det var

• Ulike symptom kunne være mange ulike tegn på 

sykdom

• Mange runder med utredninger

• Engstelig for at det kan være noe alvorlig som feiler 

deg



Usikkerhet

• Trodde at det muligens kunne være kreft i hodet, fikk tatt 

MR av hodet. Ikke funnet noe.

• Datter min studerer demens og ut fra hvordan de har det med 

demens, føler jeg nesten som en som begynner å få demens. 

Dette er blitt verre og verre.

• Jeg har også sjekket hjertet med ultralyd i denne forbindelse.

• At jeg var så trøtt, trodde jeg hadde med astmaen å gjøre.



Lang ventetid uten innhold

• Lang tid fra første gang hos fastlegen til de ble 

henvist til spesialisthelsetjenesten

• I ventetiden ingen form for informasjon eller 

oppfølging

• Ikke alle visste hva de var henvist til

• Hjelp til å komme i aktivitet



Lang ventetid uten innhold

• Det går lang tid fra du er henvist til du kommer til 

behandling.

• Etter søvnregistreringa ringte jeg inn for å høre hvordan det lå 

an. Fortalte at jeg nå hadde blitt kastet ut i vedskjulet, og at 

de måtte gi gass.

• Det gikk lang tid før jeg fikk noe brev. Dette var dårlig. 

Burde stått noe om ventetid i brevet.



Lang ventetid uten innhold

• Ved å få oppfølging i ventetiden tar du brodden av irritasjonen 

som bygger seg opp.

• Jeg visste ikke hva jeg skulle til og følte meg som en gammel 

mann da jeg kom til søvnregistreringa.

• Lurer på hvorfor vi får obstruktiv søvnapne. Savner 

informasjon om at vekten virker inn på det.



Lang ventetid uten innhold

• Motiverende for meg å vite at det kan hjelpe i forhold til 

søvnapneen å gå ned i vekt.

• Tok av 20kg en periode. Hadde jeg vært lettere hadde det nok 

ikke vært like mye snorking.

• Vært i grupper med likesinnede………..Kanskje fått meg i 

aktivitet sammen med andre.



Lang ventetid uten innhold

• Når du mister energi er det en del ting du ikke er så opptatt 

av, og det er faktisk kosthold. Kommer hjem om ettermiddagen 

og kona ikke er hjemme, da er ikke mat det første jeg tenker 

på, men hvile. Når jeg våkner, spiser jeg alt for mye og alt for 

seint. …..Skulle ønske noen ristet i meg og fortalte at det 

henger sammen. Søvn, kosthold og mosjon henger sammen, 

men her (poliklinikken) er det bare søvnen.



Å være fullstendig utkjørt

• God overordnet beskrivelse av informantenes 

opplevelse av å leve med OSAS

• OSAS defineres som en kronisk sykdom og forskning 

viser at konsekvensene er omfattende og påvirker 

dagliglivet på en eller annen måte

• Hvordan hver enkelt takler sykdommen kan variere



Å være fullstendig utkjørt

• De tre første sub-tema ”Manglende energi”, ”utilstrekkelighet”
og ”usikkerhet” beskriver personers individuelle opplevelse 
av å ha en kronisk sykdom samtidig som et vanlig liv skal 
leves. Informantene kan selv iverksette tiltak som 
livsstilsendringer og andre egenomsorgs strategier dersom 
de har kunnskap og energi til dette. 

• Sub-tema ”lang ventetid uten innhold” beskriver 
informantenes opplevelse av et system på godt og vondt.  
For å få til forbedringer her må helsevesenet selv stå for 
endringen. Det er derfor viktig at brukerne av 
spesialisthelsetjenesten melder sine gleder og frustrasjoner 
tilbake til systemet, men det er like viktig at 
spesialisttjenesten etterspør slike tilbakemeldinger og 
forholder seg til dem.  



Å være fullstendig utkjørt

• Hvilke sub-tema informantene mente var viktigst 

varierte, men ”manglende energi” i form av trøtt eller 

søvnig, ”utilstrekkelighet” i forhold til partner og ”lang 

ventetid uten innhold” hvor manglende informasjon 

spesielt ble vektlagt, ble nevnt i alle intervjuene som 

svært viktige faktorer.



Å være fullstendig utkjørt

• Ved å gripe fatt i pasientens egen historie og rette 

fokuset mot det som er mulig, kan det bli lettere å 

leve med sin kroniske sykdom

• Studien beskriver behov for tjenester som er mer 

systematisk, brukerrettet, evaluerende og mindre 

fragmentert

• Informantene savner informasjon og forutsigbarhet



Implikasjoner for pasienter og 

praksisfeltet
• Pasientgruppen får oppfølging i forhold til CPAP-

behandling

• Trenger bedre oppfølging når det gjelder kosthold og 

veiledning

• Systematisere tiden fra de oppsøker lege til de 

kommer til behandling

• Få ned ventetiden og fylle ventetiden med noe 

meningsfullt



Hva har vi fått til?

• Redusert ventetiden for CPAP-tilpasning fra 24 uker 

til 16 uker

• Kurs om hvordan det er å leve med søvnapne 

sammen med Lærings- og mestringssenteret og 

Frisklivssentralen



Kurs om søvnapne ved Lærings-

og mestringssenteret

• To dages kurs som arrangeres 4 ggr per år

• For dem med moderat OSAS

• Samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører



Dag 1: 19.06.18

Søvnapne, medisinske aspekter

09.30 Velkommen til kurs 
LMS – Lærings og mestringssenteret, 
informasjon 
Forventningsrunde

10.00 Medisinske aspekter v/ overlege ØNH

11.30 Lunsj

12.00             Brukerinnlegg 

12.30 Erfaringer fra søvnapneprosjekt 
v/sykepleier ØNH

13.10 Pause

13.20 Å leve med-mestring og målsettinger
v/vernepleier LMS

14.00 Avslutning

Dag 2: 21.06.18

Søvnapne - å leve med og behandling

09.30 Hvilke tilbud har Frisklivssentralene?
Fysisk aktivitet og endring 
v/fysioterapeut Frisklivssentralen i 
Klepp

10.30 Pause

10.45 Gruppesamtaler

11.30 Lunsj

12.00 CPAP behandling med praktisk 
gjennomgang av utstyr
v/sykepleier ØNH

13.00 Spørretime med lege og sykepleier

13.30 Evaluering og avslutning



Etter oppstart av kurs

• Bedre forståelse av sin sykdom og hvorfor 

behandling er viktig

• Bedre innsikt i bruk av CPAP-behandling

• Møter bedre forberedt til kontrollene

• Vet hva de skal spørre om

• Ønskelig å gjøre en brukerundersøkelse



Veien videre

• Alle med OSAS blir henvist til kurs om søvnapne ved 

Lærings-og mestringssenteret fra høsten-18

• Ønskelig å starte gruppetilpasning

• Avslutte kontroller for fungerende CPAP-brukere, 

overlate oppfølging til fastlegen

• Kontinuerlig jobbe for å finne bedre løsninger for å 

redusere ventetid
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Pasient

• Kvinne født-95, søvnproblem, mye trøtt

• Søvnregistrering april-14 viste AHI 103, ODI 68,7, 

BMI 51

• Oppstart CPAP-behandling juli-14

• God effekt ved bruk av CPAP, AHI 1,3

• Vektreduksjon etter slankeoperasjon september-16

• Ny søvnregistrering februar-17, AHI13,4

• Juni-17 gått ned ytterligere i vekt, avslutter CPAP-

behandling



Pasient

• Mann født-56, henvist mye trøtt

• Søvnregistrering juli-16, AHI 15, ODI 7,6 BMI 27,8

• Oppstart CPAP-behandling, desember-16

• God effekt av CPAP-behandling, AHI 0,9

• Ikke trøtt etter oppstart behandling

• Kontroll august-18, veldig godt fornøyd med 

behandling, ikke lenger trøtt 



Pasient

• Mann født 57, henvist økende dagtrøtthet og 

ektefelle bemerket pustestopp og snorking

• Søvnregistrering juni-14, AHI 38,7, ODI 39,9, BMI 

30,1

• Oppstart behandling, oktober-14

• God effekt av CPAP-behandling, AHI 1,5

• Vanskelig å venne seg til behandling i starten, men 

han sammenlignet det med det å bruke bilbelte-dette 

var noe han måtte

• Kontroll augsut-18, veldig godt fornøyd med 

behandling



Pasient

• Kvinne-61, henvist grunnet dagtrøtt

• Søvnregistrering-08, AHI 10,8

• Oppstart CPAP-behandling januar-09

• Vanskelig tilvenning i starten, men etter hvert godt 

fornøyd med behandling

• Nytt problem august-18 da hun har fått påvist MRSA

• Kan ikke bruke CPAP-behandling i 

saneringsperioden, fremdeles positiv etter to runder 

med sanering
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