
Professor og spesialist i søvnmedisin

Søvnproblemenes kostnader for samfunnet 
Børge Sivertsen



Hvor vanlig er søvnproblemer?
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Hvor vanlig er søvnproblemer?
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Fanges ikke opp i helsesystemet
Insomni

Selvrapport: svært vanlig
Pasientjournaler: kun unntaksvis

«Søvnproblemer blir så godt som aldri gitt en egen diagnose. 
Vi undersøkte  diagnosene til 42 000 pasienter, og 34 hadde fått en diagnose på søvnproblemene»



Risikofaktor for uhelse







Psykiske lidelser
Anslått å koste det norske samfunn 60-70 mrd. 
kroner per år i trygde-, behandlings- og 
sosialutgifter



Australia - Populasjon: 25.7 millioner
Kostnader knyttet til 3 ulike søvnsykdommer (søvnapne, insomni og RLS)
14.4 mrd (Aus$) (samlet for søvnlidelser)
29.5 mrd (Aus$) (for lite søvn)

Justert for folketall: 19-38 mrd NOK

Forskjellige søvnsykdommer:



Hva koster så søvnproblemer?
Quebec ʹ Populasjon: 8.7 millioner
Forskjellige kostnader forårsaket av insomni
6.6 mrd (Cdn$)
Justert for folketall: 27 mrd NOK
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USA - Populasjon: 330 millioner
Kostnader knyttet til redusert produktivitet forårsaket av insomni
63.2 mrd (US$) ʹ med komorbiditet
91.7 mrd (US$) ʹ justert for komorbiditet

Justert for folketall: 9-12 mrd NOK



Oppsummering

Svært vanlig og økende 
Fanges ikke opp i helsesystemet
Økt risiko for å utvikler andre sykdommer og lidelser
Økt risiko for frafall fra arbeidslivet
Ingen norske estimater, men basert på andre land:
trolig i milliardklassen (årlig) 


