
❙ ❙ Snarkning och dagsömnighet är de
klassiska symtomen vid obstruktivt
sömnapnésyndrom (OSAS). Flera studi-
er har påvisat en ökad risk för trafik-
olycksfall hos OSAS-patienter medan
risken för andra typer av olycksfall är då-
ligt belyst. 

I en populationsbaserad, prospektiv
studie besvarade 2 451 män i åldern 30–
64 år ett frågeformulär åren 1984 och
1994. Uppgifter om snarkning (= snar-
kar högt och störande ibland, ofta eller
mycket ofta) och dagsömnighet (= som-
nar ofrivilligt under kortare tid på dagen
ibland, ofta eller mycket ofta) samt BMI
inhämtades från frågeformulär 1984. 

Uppgifter om yrke, yrkesexponering
och andra störfaktorer inhämtades från

formuläret 1994. Männen kategorisera-
des i »blue«- och »white-collar work-
ers« enligt Nordisk Yrkesklassificering
(NYK 82). Uppgifter om arbetsskador
under 10-årsperioden inhämtades från
Arbetsmiljöverkets Informationssystem
om Arbetsskador (ISA). Belastnings-
skador och skador under transport till el-
ler från arbetet exkluderades.

Under 10-årsperioden hade 345 ar-
betsolycksfall rapporterats för 247 av
männen. Jämfört med män utan rappor-
terade olycksfall var män med minst ett
arbetsolycksfall oftare blue collar work-
ers (71 vs 32 procent, P<0,0001), de
hade oftare varit exponerade för buller
(P<0,001), lösningsmedel (P<0,05), av-
gaser (P<0,001) och helkroppsvibratio-
ner (P<0,05). Kombinationen snarkning
och dagsömnighet var vanligare i grup-
pen med arbetsolycksfall (9,4 vs 5,6 pro-
cent, P<0,05). Däremot skilde sig inte
förekomsten av snarkning utan dagsöm-
nighet eller dagsömnighet utan snark-
ning mellan grupperna.

Vid multivariat analys med korrige-
ring för samtliga faktorer ovan samt för
ålder, BMI, rökning, alkoholkonsum-
tion, grad av fysisk aktivitet, natt- och
skiftarbete hade män som 1984 rappor-
terat både snarkning och dagsömnighet
en fördubblad risk att rapportera arbets-
olycksfall under 10-årsperioden (korri-
gerad oddskvot 2,2; 95 procents konfi-
densintervall; 1,3–3,8). 

Resultatet tyder på att tidig identifiering
och behandling av sömnapnésyndrom är
ett viktigt led i arbetet att reducera anta-
let arbetsplatsolyckor.
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Medelålders män som snarkar och är dagsömniga 
löper ökad risk att råka ut för arbetsolycksfall

Svensk frontlinjeforskning

❙ ❙ Wilsons sjukdom (WS) är en recessivt
ärftlig kopparomsättningsrubbning med
svåra skador på lever och hjärna. Muta-
tionen finns på kromosom 13.

Sjukdomen är ovanlig, ca 20 drabba-

de per 1 miljon invånare. Sjukdomsbil-
den kan vara ytterst varierande. I barn-
domen debuterar WS vanligen med le-
versymtom. Senare är debutsymtomen
ofta neurologiska eller psykiska.

Obehandlad är sjukdomen dödlig.
Rapporterna i litteraturen angående psy-
kiska symtom är inkonsistenta. I sam-
band med utvecklingen av ett regionalt
kunskapscentrum för WS vid medicin-
kliniken, Akademiska sjukhuset i Upp-
sala, startades ett samarbete med all-
mänpsykiatriska kliniken. I den aktuella
undersökningen ingick 29 patienter med
WS, vilket är ca 60 procent av den kän-
da svenska populationen. Patienterna
undersöktes med hjälp av läkarskattning
(comprehensive psychopathological 
rating scale, CPRS), CPRS egenbedöm-
ningsformulär, Uppsala sömninventori-
um (USI), Karolinska sjukhusets per-
sonlighetsschema (KSP) och ett datori-
serat neuropsykologiskt testbatteri
(APT).

Sammanfattningsvis visar patienter med
WS måttlig till svår psykopatologi.
Symtomprofilen inkluderar symtom
från många olika syndrom, t ex depres-
siva och ångestsyndrom eller schizofre-
niliknande symtom. WS-patienterna

uppvisade störningar i basala och exeku-
tiva neuropsykologiska funktioner och
rapporterade även relativt påtagliga
sömnstörningar. WS-patienterna har en
tendens att underskatta sina psykiska
symtom, vilket kan resultera i att symto-
men inte uppmärksammas vid vanlig lä-
karundersökning. 

Sammantaget är det påfallande att
WS-patienterna, trots adekvat kopparre-
ducerande behandling och trots att de
själva inte märker det fullt ut, har måttli-
ga till svåra psykiska symtom och be-
gränsad neuropsykologisk funktion, vil-
ket kan resultera i nedsatt arbetsförmåga
och kan förklara många av de psykoso-
ciala svårigheter som dessa patienter
har.
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