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SØVN-SYGDOM KAN
Flere mænd end kvinder lider af søvnapnø. Men
til gengæld er det farligere for kvinderne, viser ny
forskning

Heidi Pedersen
hped@bt.dk
Torben Bagge
baggebt.dk

Depression. Koncentrationsbesvær.
Hjertesygdom. Blodpropper. For tidlig
død. Snorke-sygdommen søvnapnø kan
have meget alvorlige
konsekvenser, og især
kvinderne er i farezonen, fastlår et nyt,
videnskabeligt studie.
Søvnapnø, som gør, at man
snorker voldsomt og holder op
med at trække vejret mange
gange hver nat, er farligere
for kvinder end hidtil antaget.
Det viser den nye forskning
fra universitetet i Los Angeles.
De har nemlig større risiko for
at udvikle hjerte-kar-sygdomme end mændene, har det nye
studie påvist. Professor og
overlæge ved Dansk Center
for Søvnmedicin på Glostrup
Hospital Poul Jennum kender
ikke til det konkrete studie,
men siger:
- Søvnapnø er desværre
ofte overset hos kvinder. Måske fordi de ikke undersøges
lige så meget som mændene.
Det er forbundet med stor ri-
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siko for komplikationer, herunder blodpropper i hjernen
og hjerte-kar-sygdom. Derfor
er der grund til at være mere
opmærksom på sygdommen,
siger han.

Iltmangel

Når man lider af søvnapnø,
blokeres luftvejene i korte sekvenser på mellem 10 og 60
sek. Det bevirker, at der ikke
kommer tilstrækkeligt med ilt
til hjernen, og derfor vågner
mange gange i løbet af natten. Det formodes, at 150.000
- 200.000 danskere lider af
sygdommen. Men kun 40.000
er i behandling. Den typiske
behandling er med et såkaldt
CPAP-apparat og en tætsluttende ansigtsmaske, der via en
luftslange er koblet til en lille
luftblæser. Den hjælper med
at normalisere åndedrættet
og iltforsyningen, så man igen
kan sove uden snorkelyde og
vejrtrækningspauser. Når behandlingen fungerer, er fordelen, at man ikke - som ved så
mange andre sygdomme - skal
medicineres.
Dansk Søvnapnø Forening,
der arbejder for at udbrede viden om sygdommen, oplever
også, at kvinder er en overset
gruppe:

Et tabu
- Mange har den opfattelse, at
det er halvgamle, fede mænd,
der har søvnapnø. Jeg har hørt
fra adskillige kvinder, at deres
læge ikke har taget dem alvorligt. Heldigvis er der kommet
mere fokus på det i de senere
år, men det er et stort problem,
at der er så mange borgere, der
ikke kender til sygdommen,
og mange læger, der ikke er
opmærksomme på symptomerne, siger formanden for
foreningen, Ellinor Wolff.
- Jeg oplever, at hverken
mænd eller kvinder har lyst til
at fortælle, at de snorker højlydt. Derfor er det lidt en tabubelagt sygdom. Det er heller
ikke særligt sexet at sove med
en maske på, siger formanden.

Påvirker livskvaliteten

Når så mange danskere går
ubehandlet rundt, skyldes det
ikke kun, at det er svært at
tale om. Det kan også skyldes,
at symptomerne kommer snigende over en årrække. Det
fortæller læge og specialist i
øre-næse-hals-sygdomme og
søvnmedicin, Jan Ovesen:
- Mange finder på en undskyldning til at forklare deres
træthed, og så bliver de ikke
undersøgt. De skyder måske
skylden på, at de er blevet æl-

N VÆRE LIVSFARLIG
dre eller har travlt på arbejdet, siger
han.
Har man mistanke om, at man lider af søvnapnø, skal man opsøge en
øre-næse-hals-læge. Det kan også
være en god ide at få sin partner til at
observere, om man holder op med at
trække vejret om natten.
- En observation fra en pårørende
er som regel meget sikker, siger Jan
Ovesen.
Han påpeger, at sygdommen i den
grad kan påvirke livskvaliteten. Søvn
er nemlig meget vigtigt, hvis man vil
fungere optimalt i hverdagen.
- Det påvirker i den forstand, at du
altid er træt, du har ingen energi, og
du præsterer dårligere end dit potentiale. Når man er træt, har man
sjældent lyst til at være social, man
har en kort lunte og får tendens til
depression. Det kan være farligt, hvis
man skal ud at køre bil, og man måske falder i søvn undervejs, siger Jan
Ovesen.
Han understreger, at man ikke kan
dø af sygdommen, men af de komplikationer, man risikerer at få, som
f.eks. en blodprop.

SØVNAPNØ

SYMPTOMER:

150.000-200.000 danskere lider af
søvnapnø, hvor mange ubevidste
opvågninger om natten fører til kronisk træthed om dagen. Mange har
sygdommen uden at vide det. Ca.
40.000 er i behandling for sygdommen.
Søvnapnø øger risikoen for bl.a.
hjerte-kar-sygdom, tidlige blodpropper og død.

Hyppige vejrtræknings-pauser under
søvnen, typisk 10-15 sekunder ad gangen.
Kraftig snorken.
Nattesved.
Hyppige toiletbesøg.
Stærk træthed om dagen, hovedpine,
koncentrationsbesvær.
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Mit åndedræt
gange i timen
Torben Bagge
bagge@bt.dk

Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Kroppen føltes tung som bly hver
dag. Kun sjældent vågnede hun
med følelsen af at være rigtig udhvilet. At tage sig sammen til at stå
op var en evig udfordring.
Tove Eriksson lider af svær søvnapnø, der indebærer, at hun adskillige gange i timen får
pludselige stop i vejrtrækningen. Den urolige,
afbrudte søvn gør, at hun ofte er uhyggelig træt
om dagen og har problemer med at koncentrere
sig og tænke klart.
- I seks år løb jeg ofte til læge, fordi jeg altid
var træt og uden energi. Jeg arbejdede på kontor på det tidspunkt, og hvis jeg sad lidt alene,
kunne jeg falde i søvn hen over tastaturet til
min computer. Der blev taget et hav af blodprøver, men lægen kunne ikke finde ud af, hvad jeg
fejlede, siger Tove Eriksson, Taastrup, der i dag
er pensioneret.
Det var først sent i forløbet, hvor hun også
fortalte om sin voldsomme snorken, at lægen
valgte at sende hende videre til søvnklinikken
på Glostrup Hospital. Her kunne diagnosen
hurtigt stilles.
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- Min mand vågnede konstant ved min voldsomme snorken og var meget bekymret, og
min voksne datter afviste konsekvent at sove
i samme rum. Ved den grundige undersøgelse
på søvnklinikken viste det sig da også, at jeg
udover at snorke voldsomt havde 30 vejrtræknings-stop i timen. Det er rigtig meget. Jeg
havde svær søvnapnø. Samtidig fandt man ud af,
at min næse var skæv, og at det tilsyneladende
forværrede min situation, siger Tove Eriksson, der efter operationen bedre kunne trække
vejret gennem næsen. Det betød, at antallet af
vejrtræknings-stop faldt til 18 gange i timen
hver nat.
Det var dog ikke nok til, at hun kunne slippe for hver nat at skulle sove med en såkaldt
CPAP-maske, der sikrer lufttilførsel til svælget,
så man sover bedre.
- Masken har givet mig et nyt liv. Jeg magter
meget mere nu. Men det har ikke været let at
vænne sig til den. Når man skal vende sig i sengen, forskubber masken sig let, og nogle gange
flår jeg den af i søvne. Det er ikke så rart altid
at have mund og næse spærret inde. Den tørre
luft fra CPAP-maskinen udtørrer også mine
slimhinder, så halsen er som sandpapir, når jeg
vågner. Så SKAL jeg bare have noget vand. Men
ulemperne står dog i skyggen af gevinsten. Nu
sover jeg endelig igennem og har fået meget
mere energi om dagen til at dyrke min store lidenskab - golfspil.

t stoppede 30
n
I seks år løb jeg
ofte til læge,
fordi jeg altid var træt
og uden energi. Jeg
arbejde på kontor
på det tidspunkt, og
hvis jeg sad lidt alene,
kunn ejeg falde i søvn
hen over tastaturet
på min computer. Der
blev taget et hav af
blodprøver, men lægen kunne ikke finde
ud af, hvad jeg fejlede
Tove Eriksson
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GUIDE: Red din søvn

VÆLG DEN RETTE PUDE: Er
din pude for stor, kan halsen blive
udsat for så stort tryk, at luften
får sværere ved at passere. Prøv
dig evt. lidt frem med forskellige
puder.

SMID NOGLE KILO: Det er veldokumenteret, at overvægtige oftere
snorker og lider af søvnapnø. Blot
nogle få kilos vægttab kan ofte få
problemet til at aftage.
SKIFT SOVESTILLING: At sove
på ryggen er det første, man skal
forsøge at vænne sig af med. De
fleste snorker mere, når de ligger
på ryggen. At sy en tennisbold ind
i pyjamasjakkens ryg er en ’klassiker’, men rådet fungerer faktisk.
VIGTIGT AT TRÆKKE VEJRET
GENNEM NÆSEN: Har man ofte tilstoppet næse - eller en skæv næse
med dårlig luftgennemstrømning
- bør man blive undersøgt. En
næsekorrektion er en mulighed.
Måske har du brug for midlertidig
behandling med en kortisonspray
(dog ikke i mere end ca. 10 dage).
Det kan hjælpe at hæve sengens
hovedgærde.
8

KVIT RØG OG ALKOHOL:
Rygning irriterer slimhinderne og
medvirker til hævelser i svælget.
Alkohol gør musklerne slappere.
Begge vaner øger risikoen for
snorken.
SNORKEBÆLTE: Bælte til overkroppen med plastik-klodser på
ryggen. Tvinger dig til at fravælge
rygleje under søvnen - den stilling,
hvor de fleste snorker allermest.
Snorkebælter sælges af bl.a. netbutikker.
NÆSEPLASTER: Nogle føler sig
hjulpet ved at anvende næseplaster. En fjedrende plastskinne med
tape under anbringes på næsen for
at udvide den og forbedre luftindtaget.

få og isolerede tilfælde. Operationen med især laserteknik bestod i
at mindske polypper, drøbel og den
bløde gane. Kun hos under halvdelen af de opererede har man kunnet måle små forbedringer, og de
fleste har oplevet bivirkninger.

BIDESKINNE: Tandstillingen kan
have betydning for, om du snorker.
Få en faglig vurdering af, om en
bideskinne kan medvirke til at løse
problemet. En bideskinne kan også
presse underkæben fremad, så
passagen i svælget bliver bedre

OPERATION: Søvnapnø- og
snorkeoperationer, som var særlig
populære i 1990erne, er nu stærkt
omdiskuterede og foretages kun i

SNORKESPRAY: Mundspray
med æteriske olier, som hævdes at
opstramme vævet i svælget. Usikker videnskabelig dokumentation,
men en del hævder at være blevet
hjulpet. En del føler sig hjulpet af
dråberne Asonor.

CPAP: Lider man af søvnapnø,
er den mest effektive behandling
en såkaldt CPAP-maske, som puster
luft ind i mundhulen og svælget,
mens man sover. Masken er forbundet med en kompressor, der
skaber et overtryk, så luftvejene
holdes åbne. Hvis du mindst 15
gange i timen har vejrtrækningspauser, har du behandlingskrævende søvnapnø.
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Gode råd mod snorken
●● Undgå at drikke alkohol eller tage sovemedicin nogle timer
før sengetid.
●● Tab dig – det kan betyde meget for din snorken, hvis du
bare taber dig få kilo.
●● Prøv næseplaster eller en snorkespray med olie, der smører
svælget. Der er ganske vist kun foretaget få undersøgelser, og
ingen viser, at de har god effekt på alle. Men det kan jo aldrig
skade at prøve…
●● Undgå at ligge på ryggen. Sy en tennisbold i din natskjorte
midt på ryggen mellem skuldrebladene, så du ikke kan ligge
på ryggen.
●● En tandskinne, hvor underkæben bliver ført lidt frem,
hjælper mange snorkende. De billigste får du i Matas eller via
internettet. Selv om de kan varmes op og formes efter dine
tænder, er de ubehagelige og kan skade tænderne, så du får
løse tænder og måske kæbeledsproblemer. De går desuden
let i stykker. Prøv en billig tandskinne et par uger for at se, om
den hjælper, og gør den det, kan du få lavet en hos din tandlæge, der ganske vist er dyrere, men som er mere behagelig
og holder længere. Du skal påregne en udgift på 4000-6000 kr.
hos tandlægen. Du kan dog også med en god skinne få smerter i kæbeleddene, og hvis du har dårlige tænder i forvejen, er
en tandskinne ikke en god idé.
●● Prøv en ergonomisk pude, selvom der ikke foreligger undersøgelser, der viser, at de hjælper mod snorken.
●● Styrketræning for snorkere: Sangere snorker sjældent,
fordi de har veltrænede åndedrætsmuskler og muskler i
ansigt, mund, svælg og hals. Muskeltræning kan hjælpe
alle - uanset hvor godt de synger. Tal evt. med en ekspert i
sangøvelser om, hvordan du bør gribe det an.
●● Træn munden og ganen: Syng et vers af en sang, mens
du sender lyden bagud mod ganen, så du mærkler ganen
løfte sig.Hvis du ikke bryder dig om sang, kan du sige “ho-hoho”, mens lyden går bagud mod ganen, så du har en “rund”
fornemmelse inde i munden.
●● Træn ansigtet: Smil bredt, så mundvigene går mod ørerne,
samtidig med at du løfter øjenbrynene og spiler næsen ud.
Slip spændingen, så ansigtet bliver udtryksløst.
●● Træn mellemgulvet: Træk vejret ind 7-8 gange i træk med
små, hurtige hiv gennem næsen - som om du snuser til en
dejlig blomst.Ånd ud gennem spidsede læber, så det kun kommer lidt luft ud ad gangen.
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Hvad kan din sengepartner gøre:
●● Få ham til at tabe sig og prøve de øvrige råd ovenfor.
●● Hvis alt er afprøvet uden gode resultater, må du gå i seng før din mand, så du falder først i
søvn.
●● Brug ørepropper eller skift soveværelse.

KAN LÆGEN HÆLPE?
Gå til en øre-næse-halslæge med dit snorkeproblem, for det kan også være polypper, en meget
skæv næseskillevæg eller en knude i svælget, der er årsag til dine plager. Her vil en operation
hjælpe.
Kilde: Netdoktor

Ingefær mod snorken
Ingefær er et gammelkendt middel,
der trækker slimhinderne sammen og
dermed nedsætter snorken. Kom det i
maden - og drik ingefærte.
Te-forslag: Riv frisk ingefær og hæld
kogende vand over. Lad teen trække
et par minutter. Drik min. et par kopper om dagen.

Akupunkturbehandling
De små nåle kan ofte hjælpe snorkere, viser flere underøgelser. Med akunktur-behandling kan
man skabe bedre, mere fri luftpasse, så man undgår afbrydelser i søvnen. Meget ofte får man
ikke tilbagefald i lang tid bagefter.
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