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Artiklar utmärkta med r-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskriptsker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

S ymtomgivande sömnapnéer är vanliga
hos män. De påverkar livskvaliteten (och
samlivet) och ökar dessutom risken för

hjärt–kärlsjukdom. Den hittills effektivaste be-
handlingsmetoden med övertrycksandning
(CPAP) lämpar sig bara för de svåraste fallen.
Fler metoder behöver därför utvecklas. 

Att träning i att spela det australiska musik-
röret didgeridoo skulle vara en effektiv terapi
låter väl fantasifullt, men resultaten har inget
av fiktion över sig [BMJ 2006;332:266-70].

Den kontrollgrupp av män som fick instru-
mentlektioner under fyra månader förbättra-
des nästan lika mycket avseende somnolens
dagtid och livskvalitet som CPAP-patienter
brukar göra.

Det är inte musicerandet i sig utan den and-
ningsteknik som krävs för att spela instrumen-
tet som förklarar förbättringen. 

F ör att spela didgeridoo måste man kunna
blåsa ut luft kontinuerligt – även under
inandningen. Tekniken att använda mun-

nen som en bälg för utandning samtidigt som
man andas in kallas cirkulär andning. Den som
behärskar tekniken tillägnar sig samma grad av
kontroll över luftvägens många samverkande
muskelgrupper som konsertpianisten eller kir-
urgen får över handens motorik.

G rundproblemet vid sömnapnéer, att de
muskelgrupper som skall hålla luftvä-
gen öppen inte klarar att hålla emot det

negativa tryck som skapas vid en kraftig inand-
ning, kan alltså i viss utsträckning tränas bort.

Att skicka snarkpatienter till didgeridoo-in-
struktörer är troligen ingen praktiskt fram-
komlig tillämpning av de nya kunskaperna. Så
många musiklärare finns nog inte – utom möj-
ligen i Australien. 

Men tekniken för cirkulärandning går fak-
tiskt att lära sig själv med hjälp av webbsidor
som exempelvis
http://didjeridoo.boustedt.com/ 

Sömnapnéer kan tränas bort med musik
»Att träning i att
spela det australis-
ka musikröret
didgeridoo skulle
vara en effektiv te-
rapi låter väl fanta-
sifullt, men resulta-
ten har inget av fik-
tion över sig.« 
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PATIENTSÄKERHET
Practicum är en topp-
modern träningsan-
läggning vid Universi-
tetssjukhuset i Lund.
Den utgör ytterligare
ett led i satsningen på
att förbättra patient-
säkerheten. Sidan
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