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Hva rapporterer pasienter med 

hypersomni som mest 

funksjonsnedsettende symptomer?



Hypersomnipasienterforteller om͙͘�
Tretthet/søvnighet/apati på dagtid

� Ekstrem søvnighet ʹ uimotståelig søvntrang, søvnanfall, 

automatisk atferd, mikrosøvn, søvndrukkenhet

� I passive og aktive situasjoner - måltider, 

samtaler, bilkjøring, sosiale sammenkomster

� «Hjernetåke» - aldri riktig våkne

� Apati og initiativløshet

«Det verste er de dagene 

hvor jeg ikke kommer i 

gang med noe ʹ blir bare 

sittende apatisk i sofaen 

og klarer ingenting"



Hypersomnipasienter ĨŽƌƚĞůůĞƌ�Žŵ͙͘͘

Kognitive vansker som konsentrasjonsvansker, 

hukommelsesvansker, vansker med planlegging 

og organisering

Arbeidshukommelse    Planlegging/organisering

«Jeg føler meg mislykket 

som forelder, jeg 

glemmer avtaler 

med lærer, barne-

hage og helse-

stasjon hele tiden»

«Alle papirene mine ʹ
fra NAV, banken, 

sykehuset ligger strødd 

rundt i huset. Jeg finner

ingenting»



Hypersomnipasienter ĨŽƌƚĞůůĞƌ�Žŵ͙͘͘

«Det første 

jeg merket av sykdommen

var nesten en personlig

hetsforandring: veldig sinne/

Irritasjon, særlig når xx var 

trøtt/ble vekket»

� Irritabilitet/humørsvingninger/mindre positive 

følelser/depressive symptomer



Misforståelser og feiltolkninger

� Søvnighet på skolen tolket som dårlige søvnvaner

� Apati tolket som manglende vilje

� Fallende skoleprestasjoner skyldes latskap

� Irritabilitet/humørsvingninger tolket som atferdsvansker/trass

� Kognitive vansker blir ikke erkjent som symptomer på sykdommen

� Forventninger fra en selv, familie, venner, lærere og overordnede om 

samme prestasjonsnivå som tidligere

H1N1 pandemi

Vaksinasjon høst 2019
Diagnose

Diagnostisk forsinkelse



Sover pasienter med 

hypersomni/narkolepsi «for mye»?

- Oftest ikke lengden på søvnen som skaper 

problemene ʹde fleste sover ikke mer enn andre

- Det er søvnighet på dagtid som kjennetegner 

hypersomniene

- Sovner på feil sted til feil tid

- Vansker med å våkne

fra søvn - søvndrukkenhet

- Mange har dårlig kvalitet på søvn med mye 

oppstykking/fragmentering



Ikke-fungerende søvnregulering 
ʹ ustabil søvn og våkenhet dag og natt    

Xu X, et al. Sleep Med 2017



Hva skjer når vi blir søvnige?

͞EŽƚŚŝŶŐ�ƐĞĞŵƐ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ��ĂƐ�ŵƵĐŚ�ĐůĂƌŝƚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�
function of sleep as spending a night without it»

Søvnighet

Søvnanfall

Mikrosøvn



Økt søvntrykk

og konsentrasjonsevne                 

Vi «slås av gradvis» ʹ dvs at 

konsentrasjonen svikter før vi kjenner 

vi er trette 



Kognitive funksjoner ved 

søvnmangel

� Redusert oppmerksomhet (sustained 

attention)

� Lengre reaksjonstid

� Eksekutive funksjoner påvirkes: 
a. evnen til å ta rasjonelle valg reduseres: økt

impulsivitet og redusert evne til å vurdere konsekvenser

b. redusert kognitiv fleksibilitet

� Redusert læring/hukommelse

� Reduserer problemløsningsferdigheter



Regulering av følelser og søvnmangel

1. Etter søvndeprivasjon fyrer amygdala

kraftigere  - høyere emosjonell 

reaktivitet (gasser på)

2. Reduserer fronto limbisk nevral 

konnektivitet (svakere brems)

Yoo Curr Biol 2007

1. Evnen til å rekruttere alternative 

strategier reduseres ʹ står på sitt!

2. Impulsiv aggressivitet øker ʹ kort lunte

3. Spiller ut negative affekter i relasjon til 

andre



Hvorfor er dette så viktig?

Den reduserte mengden kvalitativt god søvn

sammen med ustabil våkenhet forklarer helt eller 

delvis symptomene slitenhet/tretthet/kognitive 

vansker/følelsesmessige vansker

I tillegg er hypokretin ʹ signalstoffet som mangler 

helt eller delvis ved narkolepsi type 1 ʹviktig for 

mange funksjoner i hjernen ʹ bl.a. motivasjon 

(motsatt av apati), oppmerksomhet og følelser

Hypersomnipasienter er ikke late, men bruker mye energi på å 

holde seg våkne, kompensere for sine sykdomsspesifikke vansker og 

klare det samme de gjorde før de ble syke ʹ i så stor grad at de 

risikerer å bli utbrent.


