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Sammendrag  

Forfattere: Malene Myhrer og Anders Thingstad 

Tittel: Søvn og mental helse blant menn med Klinefelter syndrom 

Veileder: Krister Fjermestad 

 

 

Bakgrunn: Det er begrenset med studier som har undersøkt søvn og mental helse ved 

sjeldne genetiske syndromer. Slik forskning kan ha viktige diagnostiske og terapeutiske 

implikasjoner for helse- og forskningsfeltet, samt pasientene det gjelder. Vi ønsker derfor å 

undersøke søvn og mental helse blant et utvalg av menn med Klinefelter syndrom (KS), 

sammenliknet med en kontrollgruppe. 

KS er en kjønnskromosomforstyrrelse med en prevalens på omtrent én per 660 menn. 

Menn med KS har et arvemateriale med ett eller flere ekstra X-kromosomer, hvorav karyotype 

47 XXY er den vanligste. KS medfører redusert testosteronproduksjon, som kan føre til forsinket 

pubertet, atypisk utvikling og infertilitet. Til tross for stor individuell variasjon, kjennetegnes 

menn med KS av enkelte kroppslige karakteristikker, noe nedsatte kognitive evnemål, samt en 

sårbarhet for utvikling av flere somatiske sykdommer og psykiske lidelser. I to tidligere studier 

rapporterte menn med KS om mer søvnproblemer enn kontroller. Vår studie er imidlertid den 

første til å undersøke søvn blant menn med KS med objektive søvnmål, og søvnens eventuelle 

sammenhenger med mental helse. 

Metode: Vi undersøkte to hovedproblemstillinger: 1) Er det noen sammenheng mellom 

objektivt målt søvn og mental helse for hele utvalget? og 2) Er eventuelle sammenhenger mellom 

søvn og mental helse ulike for deltakere med KS og deltakere uten KS? Utvalget i studien bestod 

av 51 menn. Tretti deltakere hadde KS, mens de resterende 21 utgjorde en kontrollgruppe uten 

KS. Objektiv søvn ble målt ved bruk av en aktigraf som registrerte deltakernes søvn- og 

våkenhetsperioder over én uke. Informasjon om deltakernes psykiske helse ble innhentet ved 

bruk av Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R), et mye brukt selvrapporteringsskjema for 

psykiske plager. For å undersøke sammenhenger mellom deltakernes søvn og mentale helse, 

gjennomførte vi separate korrelasjonsanalyser for KS-gruppen, kontrollgruppen og det totale 
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utvalget. Videre utførte vi åtte regresjonsanalyser, hvor åtte aktigrafiske søvnmål ble predikert ut 

ifra gruppe (KS eller ikke), yrkesstatus (i arbeid eller ikke), angst, depresjon og somatiske plager. 

Resultater: Resultatene viste at det var færre signifikante sammenhenger mellom 

aktigrafiske søvnmål og psykiske symptomskalaer i KS-gruppen enn i kontrollgruppen. I KS-

gruppen fant vi signifikante korrelasjoner mellom tilleggsskalaen SCL-90-R-Annet og 

søvnmålene total søvntid, leggetid og antall oppvåkninger. I kontrollgruppen fant vi syv sterke 

signifikante korrelasjoner. I regresjonsanalysene fant vi at det å ha KS predikerte økt antall 

oppvåkninger i løpet av natten, kontrollert for yrkesstatus, angst, depresjon og somatiske plager.  

Konklusjon: Vi fant færre signifikante sammenhenger mellom søvn og mental helse i 

KS-gruppen enn i kontrollgruppen. Å ha KS predikerte flere nattlige oppvåkninger i 

regresjonsanalysene, noe som tyder på at det kan være spesifikke kvaliteter ved søvnen som er 

affisert ved kjønnskromosomavvik. Flere studier med et større utvalg, som inkluderer flere 

variabler, er nødvendig. Dette for å utelukke at sammenhengene kan forklares av variabler som 

vi ikke har kontrollert for i denne studien.   
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Forord 

Denne hovedoppgaven leveres inn som avslutning på profesjonsstudiet i psykologi og er 

en del av pilotprosjektet XXY Nordic – Den Nordiske Klinefelterstudien. Prosjektet ble startet 

opp høsten 2018, og er et samarbeid mellom Universitet i Oslo, Frambu kompetansesenter for 

sjeldne diagnoser, Norsk Klinefelterforening, Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Århus Universitetssykehus, Århus 

Universitet og Karolinska Institutet. Klinefelterforeningen, ved leder Skaale Johansen, har vært 

aktivt deltakende i utformingen og gjennomføringen av prosjektet. 

I samarbeid med andre studenter fikk vi muligheten til å delta som forskningsassistenter 

under datainnsamlingen for denne studien. I dette arbeidet lærte vi mye om KS, 

måleinstrumenter og forskningsarbeid generelt. Menn med KS har vært aktive bidragsytere i 

hovedoppgaven vår. Dette gjelder både som deltakere i studien og i diskusjoner med oss på 

Klinefelterforeningens landsmøter i 2019 og 2020, hvor vi presenterte oppgaven vår. Vi håper at 

deltakerne i studien og medlemmene fra Klinefelterforeningen har satt pris på det arbeidet som 

nå gjøres, som i sin tur vil bidra til mer kunnskap og oppmerksomhet rundt KS.  

Vi ønsker å gi en stor takk til alle som deltok i studien for deres interesse, motivasjon, 

samarbeidsvillighet og tålmodighet. En stor takk gis også til medlemmene av 

Klinefelterforeningen, for deres engasjement og kloke innspill. Takk til alle forskningsassistenter 

og andre ansatte i forskningsprosjektet for deres fantastiske innsats og arbeidsevne. Vi ønsker her 

å gi en ekstra takk til professor Rene Huster, førsteamanuensis Anne-Kristin Solbakk og 

stipendiat Christina Thunberg, for deres samarbeid, hjelp og innspill ved innsamlingen av data 

og under utformingen av oppgaven. Det har vært fint å jobbe med dere.  

Avslutningsvis ønsker vi å takke vår veileder, Krister Fjermestad. Takk for god og 

fleksibel veiledning, og for kloke råd og innspill til hovedoppgaven. Takk for ditt engasjement 

for oppgaven vår, for prosjektet i sin helhet og for de med KS. Du har vært en enorm støttespiller 

og inspirasjonsgiver i denne prosessen, og det har vært flott å bli kjent med deg! 

 



 
 

VIII 
 

Innholdsfortegnelse 
1 Introduksjon ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Søvnens funksjon .............................................................................................................................. 1 

1.2 Søvn og mental helse ........................................................................................................................ 4 

1.3 Klinefelter syndrom (KS) .................................................................................................................. 6 

1.3.1 Somatisk profil ved KS .............................................................................................................. 7 

1.3.2 Nevrokognitiv profil ved KS ...................................................................................................... 7 

1.3.3 Psykologisk profil ved KS.......................................................................................................... 8 

1.3.4 Diagnostisering av KS................................................................................................................ 8 

1.4 KS og søvn ........................................................................................................................................ 9 

1.5 Problemstillinger og hypoteser........................................................................................................ 10 

2 Metode .............................................................................................................................................. 12 

2.1 Utvalg ............................................................................................................................................. 12 

2.2 Rekruttering .................................................................................................................................... 13 

2.3 Etiske betraktninger ........................................................................................................................ 14 

2.4 Måleinstrumenter ............................................................................................................................ 15 

2.4.1 Mål på søvn: Aktigraf .............................................................................................................. 15 

2.4.2 Mål på mental helse: Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) .......................................... 16 

2.5 Prosedyre ........................................................................................................................................ 17 

2.6 Analyseplan .................................................................................................................................... 18 

3 Resultater .......................................................................................................................................... 20 

3.1 Korrelasjonsanalyser ....................................................................................................................... 20 

3.2 Regresjonsanalyser ......................................................................................................................... 23 

4 Diskusjon .......................................................................................................................................... 26 

4.1 Sammenhenger mellom objektiv søvn og mental helse blant menn med KS og kontroller ............. 26 

4.1.1 Sammenhenger mellom KS og søvn, kontrollert for mål på mental helse ................................ 26 

4.1.2 Sammenhenger mellom søvn og mental helse blant menn med KS ......................................... 29 

4.1.3 Sammenhenger mellom søvn og mental helse i kontrollgruppen ............................................. 34 

4.2 Metodologiske vurderinger ............................................................................................................. 36 

4.2.1 Metodologiske vurderinger av utvalg og rekruttering .............................................................. 36 

4.2.2 Metodologiske vurderinger av måleinstrumentene ................................................................... 38 

4.3 Implikasjoner for forskning og klinisk praksis ................................................................................ 39 



IX 
 

4.3.1 Implikasjoner for forskning ...................................................................................................... 39 

4.3.2 Implikasjoner for klinisk praksis .............................................................................................. 40 

5 Oppsummering og konklusjon .......................................................................................................... 42 

Litteraturliste ............................................................................................................................................ 44 

Vedlegg – Symptom Checklist 90 Revised ............................................................................................... 59 

 

 





1 
 

1 Introduksjon 
Denne oppgaven undersøker søvn og mental helse blant menn med Klinefelter syndrom 

(KS) sammenliknet med kontroller. Majoriteten av utvalget består av menn med KS, et 

kjønnskromosomavvik assosiert med flere somatiske, kognitive og psykososiale plager.  

Til tross for at flere studier har vist sterke korrelasjoner mellom søvn og mental helse 

(Baglioni et al., 2016; Bjorvatn, 2016), er det begrenset med litteratur om sammenhengen 

mellom disse faktorene blant personer med sjeldne diagnoser. Målsetningen med denne 

oppgaven er å bidra til økt kunnskap om slike sammenhenger ved KS.  

I introduksjonen vil vi først diskutere søvnens funksjon, før vi deretter gir en oversikt 

over tidligere forskning om sammenhengen mellom søvn og mental helse. Videre gir vi en 

generell innføring i KS, inkludert somatiske, psykologiske og kognitive kjennetegn. 

Avslutningsvis i introduksjonen skal vi gjennomgå forskning på søvn blant menn med KS, før vi 

presenterer problemstillingene og hypotesene for denne hovedoppgaven. 

1.1 Søvnens funksjon 

Vi sover nærmere en tredjedel av livet. Dette kan virke lite hensiktsmessig fra et 

evolusjonsperspektiv, ettersom søvn er en tilstand som gjør en sårbar for rovdyr og farer. Videre 

kan mennesker verken skaffe mat, reprodusere seg eller inngå i sosiale interaksjoner under søvn 

(Abel et al., 2013). Søvn er imidlertid et biologisk behov, og innebærer et komplekst system av 

prosesser som evolusjonen har utviklet over millioner av år (Walker, 2018). Vi vet ikke alt om 

hvorfor og på hvilken måte søvn er viktig for oss. I det følgende vil vi kort redegjøre for de ulike 

søvnfasene, hvordan søvn måles og noen konsekvenser av utilstrekkelig søvn, før vi deretter 

belyser to sentrale hypoteser om søvnens funksjon.  

I forsøket på å forstå hvorfor vi sover, må vi ha kjennskap til hvordan søvnens ulike 

funksjoner er assosiert med ulike faser og prosesser under søvnen. Søvn deles inn i «rapid-eye-

movement sleep» (REM-søvn) og «non-rapid-eye-movement sleep» (NREM-søvn). REM-

søvnen kjennetegnes av periodiske raske øyebevegelser, autonom aktivering, avslappet 

skjelettmuskulatur, hyppige drømmer, samt raske desynkroniserte hjernebølger som likner de 

man ser i våken tilstand (Carskadon & Dement, 2017). NREM-søvnen består av fire stadier. 

Søvnstadiene skilles fra hverandre på bakgrunn av distinkte og veldefinerte mønstre av elektrisk 
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hjerneaktivitet som kan måles med elektroencefalografi (EEG; Stickgold, 2016). NREM-søvnens 

fire stadier kjennetegnes av progressivt økt søvndybde og langsom synkronisert 

hjernebølgeaktivitet, der de to dypeste søvnstadiene (stadium tre og fire) utgjør «slow wave 

sleep» (SWS; Kropotov, 2009). 

Polysomnografi er dagens gullstandard for å måle ulike søvn- og våkenhetstilstander. Her 

inngår EEG som ett av flere fysiologiske parametere, i tillegg til målinger av muskelaktivitet, 

hjertefysiologi, respirasjonsfunksjon og øyebevegelser (Marino et al., 2013). Et annet objektivt 

mål på søvn er aktigrafi, som ble brukt i studien oppgaven vår er en del av. En aktigraf er en 

form for søvnklokke som estimerer søvn og våkenhet ut i fra registrering av bevegelse (Marino 

et al., 2013). 

Søvnens viktighet blir tydelig når man ser på hvilke konsekvenser utilstrekkelig søvn har 

for fysisk og psykisk helse. Mellom halvparten og to tredjedeler av mennesker i industrialiserte 

land sover regelmessig mindre enn de anbefalte 8 timene hvert døgn (National Sleep Foundation, 

2013). Kort søvnvarighet, definert som under 7 timer søvn hvert døgn, har dokumenterte 

sammenhenger med en rekke uheldige fysiologiske prosesser som høyt blodtrykk, aktivering av 

det sympatiske nervesystemet, svekkelse av glukoseregulering og mer betennelser (Alvarez & 

Ayas, 2014). Utilstrekkelig søvn er videre assosiert med overvekt, diabetes, hjerte- og 

karsykdommer, og tidlig død (Jike et al., 2018). Det er også knyttet til økt psykologisk stress 

(Glozier et al., 2010), angst (Roberts & Duong, 2017), depresjon (Zhai et al., 2015) og 

suicidalitet (Chiu et al., 2018). Sammenhenger mellom søvn og psykisk helse blir ytterligere 

redegjort for i neste delkapittel (1.2).  

Det finnes to hovedhypoteser om sentrale søvnfunksjoner (Frank & Heller, 2019). Den 

første hypotesen inkluderer gjenopprettende funksjoner («restitusjon») og detoksifiserende 

funksjoner («rengjøring»). Den andre hypotesen omhandler søvnens rolle for høyere-ordens 

kognitive funksjoner.  

Søvnens gjenopprettende eller restituerende funksjoner innebærer ideen om at man «lader 

batteriene» i løpet av natten og våkner opp uthvilt og klar for en ny dag. Nøyaktig hva som blir 

gjenopprettet under søvn er imidlertid uklart. Sammen med melatonin (hovedansvarlig for 

døgnrytmen) er den organiske forbindelsen adenosin sentral i reguleringen av søvn (Frank & 

Heller, 2019; Walker, 2018). Adenosin-nivåene i hjernen vil øke jo lenger man er våken, noe 

som vil skape et større søvntrykk (Walker, 2018). Videre er adenosin knyttet til energiomsetning, 
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og en hypotese har vært at søvn bidrar til å fylle opp glykogenreserver i hjernen (Frank & Heller, 

2019). En bedre understøttet hypotese er imidlertid at søvn, spesielt NREM-søvn, fremmer 

uttrykking av gener som er nødvendige for normal funksjon i våken tilstand (Frank & Heller, 

2019). Søvnens detoksifiserende funksjoner kan anses som en form for renhold av hjernen, der 

avfallsstoffer og giftstoffer blir vasket vekk og fjernet. Slike funksjoner er avhengige av et 

komplekst samspill mellom blant annet det glymfatiske systemet (som er et «rensesystem» 

bestående av gliaceller), cerebrospinalvæske og ekstracellulær væske (Frank & Heller, 2019).  

Den andre hovedhypotesen om søvnens funksjoner omhandler søvnens rolle for høyere-

ordens kognitive funksjoner. Søvnen er blant annet essensiell for læring, hukommelse og 

synaptisk plastisitet (Frank & Heller, 2019). Søvn, mer spesifikt REM-søvn, har også vist seg å 

være viktig for kreativitet og emosjonsprosessering (van der Helm et al., 2011; Walker et al., 

2002). Søvn påvirker læring og hukommelse både i forkant og i etterkant av en 

innlæringsperiode, ved henholdsvis å gjenoppfriske evnen til å skape nye minner og til å 

stabilisere minner over tid (Walker, 2018). Den aktive hukommelsesprosesseringen som foregår 

under søvn i etterkant av innlæring kan betegnes søvnavhengig minnekonsolidering, og er særlig 

tilknyttet den dype NREM-søvnen, SWS. Konsolidering kan forstås som en gradvis og 

stabiliserende prosess der minner blir motstandsdyktige mot forstyrrelser (Walker & Stickgold, 

2005). Det er også evidens for at søvnavhengig minnekonsolidering er selektiv, der mer adaptive 

minner lettere blir lagret enn andre minner (Stickgold & Walker, 2013). Adaptive minner kan 

inkludere emosjonelt ladede minner, eller minner med potensiale for senere belønning (Wilhelm 

et al., 2011). 

Mens NREM-søvnen kan sies å spille størst rolle i lagringen av informasjon, er REM-

søvnen viktig for blant annet å kunne abstrahere, generalisere og integrere ny informasjon i 

eksisterende kunnskapsnettverk (Casey et al., 2016; Rasch & Born, 2013). På denne måten kan 

kombinasjonen av NREM-søvnens minnestabiliserende funksjon og REM-søvnens integrerende 

funksjon, bidra til å bygge enorme informasjonsnettverk som vi nyttiggjør oss av i våken tilstand. 

Under REM-søvn, og i et tidsvindu etter å ha våknet fra REM-søvn, befinner man seg også i en 

hyperassosiativ tilstand som forbedrer kreativ problemløsning (Cai et al., 2009; Rasch & Born, 

2013). Videre er det antatt at drømmer under REM-søvn som inneholder fragmenter av nylige 

opplevelser spiller en rolle i minnekonsolidering, kreativitet og problemløsning (Rasch & Born, 

2013). 
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Det er også evidens for at REM-søvn og drømmer spiller en viktig rolle i 

emosjonsprosessering, for eksempel i moduleringen av emosjonell reaktivitet til stimuli, 

dannelsen av emosjonelle minner, tolkning av ansiktsuttrykk, empatisk atferd og fryktbetinging- 

og ekstinksjon (Tempesta et al., 2018). Betinging og ekstinksjon er prosesser involvert i læring 

og avlæring av fryktresponser til stimuli. Dysfunksjoner i disse evnene kan følgelig være sentralt 

i utviklingen og opprettholdelsen av angstlidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og 

spesifikke fobier (Tempesta et al., 2018). Ved å modulere vår emosjonelle reaktivitet til stimuli 

og situasjoner vi møter, spiller REM-søvnen en kritisk rolle for emosjonsregulering. Drømmer 

under REM-søvn som omhandler affektivt materiale man nylig har opplevd, bidrar til å regulere 

negative emosjoner knyttet til disse opplevelsene, og er assosiert med klinisk bedring blant 

depresjonspasienter (Cartwright et al., 2006). Sammenhengen mellom søvn og depresjon blir 

utdypet i neste delkapittel.  

1.2 Søvn og mental helse 

Det er sterke sammenhenger mellom søvnproblemer og psykiske lidelser (Bjorvatn, 

2016). Flertallet av pasienter med en psykisk lidelse rapporterer søvnvansker, og rundt 

halvparten av pasienter med diagnostisert insomni tilfredsstiller også kriteriene for en annen 

psykisk lidelse (Bjorvatn, 2016). Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen, og kan innebære 

innsovningsvansker, vansker med å forbli sovende eller for tidlig oppvåkning (Pandi-Perumal & 

Kramer, 2010). Søvnproblemer er blant annet assosiert med depresjon, angstlidelser, 

alkoholisme, PTSD, bipolar lidelse, schizofreni og personlighetsforstyrrelser (Pandi-Perumal & 

Kramer, 2010). Et viktig spørsmål er om søvnproblemer er en årsaksfaktor til psykiske lidelser, 

eller om psykiske lidelser fører til søvnproblemer. Med bakgrunn i dagens forskningslitteratur 

kan man argumentere for at begge deler er tilfellet. Tradisjonelt har søvnproblemer ofte 

utelukkende blitt sett på som et symptom på underliggende psykisk lidelse. I International 

Classification of Diseases (ICD-10), som er diagnosemanualen som brukes i psykisk helsevern i 

Norge, inngår blant annet søvnforstyrrelser som symptomer på de affektive lidelsene (World 

Health Organization, 1993). Etterhvert har det imidlertid skjedd en perspektivendring der man i 

større grad begynner å se på søvnproblemer som komorbide tilstander, eller til og med som 

bakenforliggende tilstander, til affektive lidelser (Pandi-Perumal & Kramer, 2010). Det finnes 

evidens som indikerer at søvnvansker kan komme forut for ulike psykiske lidelser, disponere for 
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utvikling av psykisk lidelse, forverre og opprettholde psykisk lidelse og være risikofaktor for 

senere episoder av lidelsen (Bjorvatn, 2016; Freeman et al., 2017; Pandi-Perumal & Kramer, 

2010). 

Ved å undersøke søvn kan man oppdage både transdiagnostiske og diagnosespesifikke 

psykofysiologiske mekanismer for psykiske lidelser (Baglioni et al., 2016). En grundig 

redegjørelse for slike mekanismer vil ikke bli gjort her, selv om noen få allerede er nevnt i 

delkapittel 1.1. Søvnens rolle knyttet til høyere-ordens kognisjon og emosjonsprosessering gjør 

seg blant annet svært gjeldende i symptombildet og forståelsen av mange psykiske lidelser. 

Depresjon er den vanligste komorbide tilstanden ved søvnforstyrrelser (Pandi-Perumal & 

Kramer, 2010). Det abnormale mønsteret man ser i REM-søvnen, og en tilhørende svekkelse i 

drømmers emosjonsregulerende funksjon, kan være sentralt i forståelsen av de affektive 

endringene vi ser hos depresjonspasienter (Pandi-Perumal & Kramer, 2010). Depresjon er også 

assosiert med biologiske endringer som involverer hormoner og nevrotransmittere (f.eks. 

serotonin), og dysregulering av HPA-systemet (Hypothalamic-pituitary-adrenocortical system). 

Dette kommer sammen med forhøyede kortisolnivåer, som er en av de mest robuste biologiske 

markørene for depresjon (Pandi-Perumal & Kramer, 2010). En slik underliggende nevrofysiologi 

likner på den man ser hos mange pasienter med insomni, og det kan muligens være snakk om et 

felles nevrofysiologisk grunnlag (Pandi-Perumal & Kramer, 2010). Dette åpner for en antakelse 

om at en ubehandlet søvnforstyrrelse potensielt kan medføre HPA-dysregulering, økte 

kortisolnivåer og til slutt forårsake depresjon (Pandi-Perumal & Kramer, 2010). 

Dersom søvnvansker er en årsaksfaktor i forekomsten av psykiske helseproblemer, bør 

forbedret søvn også gi positive effekter på mental helse (Freeman et al., 2017). Dette finnes det 

evidens for. En metaanalyse som undersøkte effekten av internettbasert kognitiv atferdsterapi for 

insomni (ICBT-i) konkluderte med at behandlingen ikke bare reduserer insomni, men også gir 

bedring i komorbide tilstander som angst og depresjon (Ye et al., 2015). En senere enkeltstudie 

med britiske universitetsstudenter fant at det å motta ICBT-i reduserte insomni, og hadde videre 

positive effekter i form av færre psykotiske opplevelser (paranoide vrangforestillinger og 

hallusinasjoner), reduserte symptomer på depresjon og angst, samt økt psykologisk velvære 

(Freeman et al., 2017). Støtte til hypotesen om søvnproblemer som årsaksfaktor finner vi også i 

Alzheimer-forskningen. I en studie ble det vist at middelaldrende og eldre voksne som mottok 

vellykket behandling for søvnforstyrrelser opplevde redusert kognitiv svekkelse (Ancoli-Israel et 



 
 

6 
 

al., 2008). Det nyere perspektivet, hvor søvnproblemer anses som en viktig årsaksfaktor til 

psykiske lidelser, åpner for å utnytte det diagnostiske og terapeutiske potensialet som ligger i 

kartlegging og behandling av søvnvansker (Freeman et al., 2017). 

En nylig metaanalyse undersøkte polysomnografiske profiler ved en rekke psykiske 

lidelser, deriblant affektive lidelser, angstlidelser, spiseforstyrrelser, autismespekterlidelse, 

ADHD (attention-deficit-hyperactivity disorder), schizofreni, borderline og antisosial 

personlighetsforstyrrelse (Baglioni et al., 2016). Sammenliknet med friske kontroller ble 

forskjeller i søvnen funnet for alle disse lidelsene, unntatt ADHD. Søvnkontinuitet (definert som 

færre oppvåkninger, høyere søvneffektivitet og kortere latenstid til innsovning) var svekket for 

de fleste lidelsene. Endringer i søvndybde (definert som kortere varighet av søvnstadium 1, og 

lengre varighet av søvnstadium 2 og dyp søvn) og REM-søvntrykk (definert som tetthet og 

varighet av REM-søvn, samt tid fra innsovning til første REM-periode) var assosiert med 

affektive lidelser, angstlidelser, autismespekterlidelse og schizofreni. Forfatterne hevdet at 

søvnkontinuitetsproblemene på tvers av lidelsene muligens representerer en grunnleggende 

dimensjon i mental helse, en transdiagnostisk ubalanse i aktiveringssystemet (HPA-akse-

funksjoner; Baglioni et al., 2016). 

Oppsummert er det på et overordnet nivå tydelig at søvn er viktig for mental helse, og 

motsatt. Nevroforskningen begynner å identifisere prosesser under søvn som kan bidra til å 

forklare denne sammenhengen. På et lavere og mer spesifikt nivå er det et sterkt behov for flere 

søvnstudier som tar for seg ulike diagnoser og tilstander. KS er en sjelden diagnose, og det er oss 

bekjent ikke tidligere blitt undersøkt sammenhenger mellom søvn og mental helse i denne 

populasjonen. Vi vil gi en nærmere beskrivelse av dette syndromet i neste del.  

1.3 Klinefelter syndrom (KS) 

KS er det vanligste kjønnskromosomavviket hos menn, med en prevalens på omtrent én 

per 660 menn (Groth et al., 2013). KS innebærer tilstedeværelse av ett eller flere ekstra X-

kromosomer, hvorav karyotype 47 XXY utgjør 80% av tilfellene (Bojesen & Gravholt, 2007; 

Skakkebæk et al., 2015). Menn med KS kan også ha høyere grad av kromosomaneuploiditet, slik 

som 48 XXXY, 48 XXYY, 49 XXXXY, mosaikktilstand (som innebærer at man har flere ulike 

kromosommønster samtidig, for eksempel 47 XXY/46 XY), eller strukturelt avvikende X-

kromosomer (Bojesen et al., 2003; Lanfranco et al., 2004; Nieschlag, 2013). 
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Ved tilstedeværelse av ekstra X-kromosomer vil det overflødige kromosomet som regel 

inaktiviseres (Chang et al., 2015). Det kan likevel skje at noen gener unnslipper denne prosessen, 

og dermed forblir aktive. Dette antas å føre til fenotypen man observerer blant menn med KS 

(Chang et al., 2015). 

1.3.1 Somatisk profil ved KS 

Klinefelter og kolleger publiserte i 1942 en artikkel som beskrev ni menn med 

gynekomasti (forstørrede bryster), små testikler, azoospermi (sædcellemangel) og økte nivåer av 

hormonet gonadotropin. Deres observasjoner, og senere studier, medførte klassifiseringen av et 

nytt syndrom oppkalt etter Klinefelter. Utover de ovennevnte kjennetegnene, beskrives den 

prototypiske mannen med KS som høy med smale skuldre, brede hofter, og lite kroppshår 

(Bojesen & Gravholt, 2007). Metabolsk syndrom (fellesbetegnelse for risikofaktorer assosiert 

med utviklingen av hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2, deriblant høye insulinverdier, 

høye kolesterolverdier, overvekt og høyt blodtrykk) og redusert penisstørrelse forekommer 

hyppigere blant menn med KS. Infertilitet er også et typisk trekk ved KS (Bojesen et al., 2006; 

Groth et al., 2013). 

Det er gjennomført store epidemiologiske kohortstudier av menn med KS, rekruttert 

gjennom registre og databaser (Bojesen et al., 2004; Bojesen et al., 2003; Swerdlow et al., 2005a; 

Swerdlow et al., 2005b). Studiene viser at menn med KS har en signifikant økt tidlig dødelighet 

som er knyttet til blant annet infeksjonssykdommer, diabetes, nyresykdom, lungekreft og 

nevrologiske sykdommer.  

1.3.2 Nevrokognitiv profil ved KS 

Den nevrokognitive profilen til menn med KS er kjennetegnet av lærevansker, forsinket 

språkutvikling og lavere verbal intelligens sammenliknet med gjennomsnittsbefolkningen 

(Bojesen & Gravholt, 2017; Groth et al., 2013). Profilen ser ikke ut til å reflektere en generell 

reduksjon i intellektuelle evner, men heller en svikt i mer spesifikke domener ved kognisjon, 

hovedsakelig språk og eksekutive funksjoner (Lanfranco et al., 2004). Språkprosesseringssvikt er 

et av hovedfunnene ved KS. Denne svikten inkluderer forsinket språkutvikling (Ratcliffe, 1999; 

Tennes et al., 1977; Walzer, 1985; Walzer, 1982), vansker med lesing og staving (Bender et al., 

1995; Bender et al., 1993; Graham, 1988), vansker med produksjon av syntaks (Graham, 1988), 
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og ordgjenhentingsvansker (Bender, 1986; Graham, 1988). Sammenliknet med kontroller 

tenderer menn med KS også til å skåre dårligere på tester som måler verbale og nonverbale 

eksekutive funksjoner, arbeidsminne og responsinhibisjon (Boone et al., 2001; Fales et al., 2003; 

Kompus et al., 2011).  

1.3.3 Psykologisk profil ved KS 

Utover de nevrokognitive karakteristikkene er KS også assosiert med en typisk 

personlighetsprofil (Skakkebæk et al., 2015). Menn med KS viser større grad av nevrotisisme, og 

skårer lavere på ekstroversjon, åpenhet og planmessighet sammenliknet med kontroller 

(Skakkebæk et al., 2014; Skakkebæk et al., 2017). Videre er det rapportert at menn med KS 

opplever større grad av emosjonell aktivering enn den generelle befolkningen (van Rijn et al., 

2006). Det rapporteres også signifikant flere symptomer på psykologisk stress blant menn med 

KS sammenliknet med kontroller (Skakkebæk et al., 2014). Konsistent med dette skåret menn 

med KS signifikant dårligere på samtlige psykososiale mål (subjektiv velvære, selvfølelse, 

kroppsbilde, generell helse og mental helse) sammenliknet med normative populasjonsdata 

(Herlihy et al., 2011; Skakkebæk et al., 2015).  

Psykisk lidelse er et annet sentralt aspekt ved den psykologiske profilen til menn med KS. 

Forskningsfunn virker å indikere en økt forekomst av psykiske lidelser blant menn i denne 

gruppen (Boks et al., 2017). I en dansk registerstudie hadde menn med KS 3,7 ganger økt risiko 

for å bli innlagt på sykehus med en psykisk lidelse (Bojesen et al., 2006). Blant gutter med KS 

hadde 54% milde til moderate psykiske lidelser (Bender et al., 1995), overensstemmende med 

funnene til Ratcliffe (1999). Lidelsene som er rapportert å forekomme oftere blant menn med KS 

er angstlidelse, depresjon, ADHD, autismespekterlidelse og schizofreni (Boks et al., 2007; 

Bruining et al., 2009; DeLisi et al., 1994; Turriff et al., 2011).  

1.3.4 Diagnostisering av KS  

Til tross for flere karakteristiske kjennetegn ser det ut til å være et problem med 

underdiagnostisering og forsinket diagnostisering blant menn med KS (Bojesen & Gravholt, 

2007; Bojesen et al., 2003). Med bakgrunn i prevalensestimater konkluderte Bojesen og kolleger 

(2003) med at færre enn 10% av det forventede antallet gutter i alderen 10 til 14 år, og kun en 

fjerdedel av det forventede antallet menn i alderen 25 til 54 år, ble diagnostisert med KS. Hva 
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denne underdiagnostiseringen skyldes er uklart. To sentrale hypoteser er at prepubertale gutter 

ikke viser noen omfattende fysiske kjennetegn på syndromet (Bojesen et al., 2003), og at menn 

med KS ofte har en veldig variabel fenotype (Bojesen & Gravholt, 2007). Noen personer viser 

alle de klassiske tegnene på KS (inkludert gynekomasti, små testikler, lite kroppshår, høyde og 

infertilitet), mens andre mangler samtlige av kjennetegnene (Smyth & Bremner, 1998). 

Infertilitet og hypogonadisme (nedsatt hormondannelse i gonadene) ble funnet å være de to 

vanligste årsakene til at menn med KS ble kromosomtestet (Abramsky & Chapple, 1997). 

Mangelfull kunnskap om og bevissthet rundt diagnosen er også tenkt å kunne forklare 

hvorfor en såpass liten andel av menn med KS blir diagnostisert (Lanfranco et al., 2004), i tillegg 

til uklare retningslinjer for når diagnosen er indisert (Groth et al., 2013). Det er blitt anbefalt at 

diagnosen bør vurderes blant menn som kommer med klager relatert til hypogonadisme, fatigue, 

svakhet, gynekomasti, infertilitet, ereksjonsproblemer og osteoporose (benskjørhet; Smyth & 

Bremner, 1998). 

1.4 KS og søvn 

I en norsk studie undersøkte Fjermestad og Stokke (2018) søvnproblemer blant 53 menn 

(gjennomsnittsalder på 36,8 år) med kjønnskromsomavvik (KKA), inkludert KS. Søvn ble målt 

med Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), som har vist sterk reliabilitet og validitet i både 

kliniske og ikke-kliniske utvalg (Mollayeva et al., 2016). De fire komponentene som ble målt i 

denne studien var subjektiv søvnkvalitet, søvnforstyrrelse, funksjon på dagtid og bruk av 

søvnmedikasjon. Forfatterne fant at gruppen med kjønnskromosomavvik hadde mer søvnrelaterte 

vansker sammenliknet med norske normer på alle mål, med store effektstørrelser på 

søvnforstyrrelse, funksjon på dagtid og bruk av søvnmedikasjon. Effektforskjellen mellom KKA-

gruppen og normer med hensyn til generell søvnkvalitet var medium (Fjermestad & Stokke, 

2018).  

I 2015 undersøkte Fjermestad og kolleger fysiske problemer, smerte og søvnvansker blant 

25 unge gutter (gjennomsnittsalder på 11,7 år) med kjønnskromosomavvik, sammenliknet med et 

klinisk utvalg på 98 gutter som var henvist til spesialisthelsetjenesten på grunn av angst. 

Resultatene viste at over en tredjedel (36%) av gruppen med kjønnskromosomavvik ble 

rapportert å ha søvnproblemer. Videre kom det frem at gutter med rapportert søvnproblematikk 

hadde hyppigere smerteproblemer enn gutter uten rapporterte søvnproblemer.  
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Basert på disse funnene ser det ut til at gutter og menn med KS har søvnrelaterte vansker. 

Videre indikerer forskning en økt prevalens av somatiske og psykiske problemer blant menn med 

KS sammenliknet med kontroller (Bojesen et al., 2004; Boks et al., 2007; Swerdlow et al., 

2005a), to faktorer assosiert med forstyrret søvn (Stewart et al., 2006). Likeledes er det mange 

menn med KS som har en lavere sosioøkonomisk status enn menn uten KS, med gjennomsnittlig 

lavere utdanningsnivå, tidligere pensjonsalder og lavere inntekt (Bojesen et al., 2011; Skakkebæk 

et al., 2015). Lav sosioøkonomisk status er i andre studier vist å ha en negativ sammenheng med 

søvnmål (Arber et al., 2009; Kiejna et al., 2003; Mezick et al., 2008). Slike sammenhenger på 

tvers av studier kan ikke anses som klar evidens for sammenhenger mellom KS og 

søvnproblemer. De kan dog, sammen med ovennevnte studier, understreke viktigheten av søvn i 

forståelsen av KS. Det er likevel et klart behov for mer forskning på dette feltet (Fjermestad & 

Stokke; Fjermestad et al., 2015). 

1.5 Problemstillinger og hypoteser 

Formålet med denne hovedoppgaven er å undersøke potensielle sammenhenger mellom 

søvn og mental helse blant menn med KS sammenliknet med en kontrollgruppe. Vår første 

problemstilling er som følger: 1. Er det noen sammenheng mellom objektivt målt søvn og mental 

helse i hele utvalget? Hypotesen er at vi vil finne sammenhenger mellom variablene. Dette med 

bakgrunn i tidligere forskning som gjentatte ganger har funnet klare sammenhenger mellom søvn 

og mental helse (Baglioni et al., 2016; Bjorvatn, 2016). Videre består utvalget vårt av deltakere 

med og uten KS. Vi ønsker å utforske potensielle forskjeller mellom de to gruppene. Dette fører 

oss til vår andre problemstilling: 2. Er eventuelle sammenhenger mellom søvn og mental helse 

ulike for deltakere med KS og deltakere uten KS? Vår hypotese er at vi vil finne sammenhenger 

mellom søvn og mental helse i begge gruppene. Det er vanskelig å forutsi om sammenhengene 

vil være ulike for de to gruppene, og eventuelt på hvilken måte. Søvn og mental helse er lite 

undersøkt blant menn med KS. Det er imidlertid dokumentert en økt prevalens av psykiske 

vansker blant menn med KS sammenliknet med normalpopulasjonen (Boks et al., 2007). I tillegg 

rapporterer menn med KS om mer søvnproblemer enn kontroller (Fjermestad & Stokke, 2018; 

Fjermestad et al., 2015). Gitt denne informasjonen, og sammenhengene mellom søvnforstyrrelser 

og psykiske vansker (Bjorvatn, 2016; Freeman et al., 2017; Pandi-Perumal & Kramer, 2010), vil 
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vi anta å finne signifikante sammenhenger mellom mental helse og forstyrret søvn i KS-

gruppen.   
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2 Metode 
Vår studie er en del av pilotprosjektet XXY Nordic, som ble gjennomført høsten 2018 og 

våren 2019 på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet ble utformet i tett samarbeid 

med medlemmer i Klinefelterforeningen. Disse medlemmene har vært aktivt deltakende i 

planleggingen av prosjektet på landsmøtet i 2018, og i senere diskusjoner på landsmøtene i 2019 

og 2020.  

2.1 Utvalg 

Utvalget besto av 51 menn. Tretti av disse var menn med KS, og de resterende 21 

utgjorde kontrollgruppen. Se Tabell 1 for beskrivelse av utvalget. Det var ingen signifikant 

aldersforskjell mellom gruppene. KS-gruppen besto av deltakere i alderen 19 til 60 år, med en 

gjennomsnittsalder på 36,7 år (SD=10,6 år). Deltakerne i kontrollgruppen var i alderen 20 til 65 

år, med en gjennomsnittsalder på 37,6 år (SD=14,3 år). I gjennomsnitt fikk deltakerne med KS 

diagnosen da de var 25,9 år (SD=11,8 år), og med unntak av to mottok alle 

testosteronbehandling. KS-gruppen hadde signifikant høyere BMI enn kontrollgruppen. Andelen 

menn med lese- og skrivevansker var også signifikant forskjellig mellom KS-gruppen (46,7%) 

og kontrollgruppen (4,8%). KS-gruppen hadde signifikant lavere utdanning enn kontrollgruppen, 

og en betydelig lavere andel av deltakerne med KS var yrkesaktive. Åtte av deltakerne i KS-

gruppen rapporterte å være arbeidsuføre, som er signifikant forskjellig fra kontrollgruppen, der 

ingen var arbeidsuføre. 
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Tabell 1:  

Karakteristikker ved deltakerne         

Deltaker-karakteristikker, N (%)     KS Kontroller 

Totalt         30 20 

Høyeste fullførte utdanning     

 Barneskole    1 (3.3) 0 (0.0) 

 Ungdomsskole   3 (10.0) 2 (10.0) 

 Videregående skole   20 (66.7) 6 (30.0) 

 Høyere utdanning (universitet/høyskole >2år) 6 (20.0) 12 (60.0) 

Yrkesstatus       

 Elev/student   4 (13.3) 1 (5.0) 

 Yrkesaktiv    15 (50.0) 19 (95.0) 

 Arbeidsufør    8 (26.7) 0 (0.0) 

 Annet (pensjonert, arbeidsledig, annet) 3 (10.0) 0 (0.0) 

Sivilstatus        

 Enslig    16 (53.3) 4 (20.0) 

 Gift/samboer   12 (40.0) 15 (75.0) 

 Skilt/separert   2 (6.7) 1 (5.0) 

BMI       

 Undervektig (BMI <18.5)   1 (3.3) 0 (0.0) 

 Normalvektig (BMI 18.5-25)  7 (23.3) 10 (50.0) 

 Overvektig (BMI 25-29)   10 (33.3) 10 (50.0) 

 Fedme (BMI 30-35)   8 (26.7) 0 (0.0) 

 Alvorlig fedme (BMI 35-40)  1 (3.3) 0 (0.0) 

  Svært alvorlig fedme (BMI >40)   3 (10.0) 0 (0.0) 

Merk. KS=Klinefelter syndrom. BMI=Body Mass Index. 

(Gjengitt med tillatelse fra Søvn blant menn med Klinefelter syndrom: En kontrollert studie av 

subjektivt og objektivt målt søvn av A. R. Rognsvåg, 2019). 

2.2 Rekruttering 

Deltakerne med KS ble rekruttert gjennom brukerregisteret til Frambu kompetansesenter 

for sjeldne diagnoser og Klinefelterforeningen i Norge. Frambu, en selveid privat stiftelse driftet 

av Helse Sør-Øst, er et tverrfaglig kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Stiftelsen samler og 

utvikler kunnskap om sjeldne diagnoser, og videreformidler denne informasjonen til personer 

med en diagnose, deres pårørende og fagmiljøer. Klinefelterforeningen i Norge ble grunnlagt i år 

2000. Foreningen har som formål å organisere personer med diagnosen KS, med den hensikt å 

utøve rådgivende og opplysende virksomhet til foreningens medlemmer. Videre ønsker 
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foreningen å spre kunnskap om KS i samfunnet generelt, og spesielt helsevesen, skole og 

barnehage. Medlemmer og brukere på Frambu ble tilsendt informasjon om studien per post med 

et samtykkeskjema og en frankert svarkonvolutt. På grunn av begrenset økonomisk kapasitet til å 

dekke reiseutgifter, var det kun medlemmer i nærliggende områder til Rikshospitalet og 

Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo (Oslo, Vestfold og Telemark, og Viken) som fikk 

tilsendt denne invitasjonen. I tillegg ble studien annonsert på Klinefelterforeningens nettside, 

Facebooksidene til Klinefelterforeningen og Frambu, og via Klinefelterforeningens landsmøte i 

2018. Dette medførte at også deltakere fra Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og 

Finnmark ble rekruttert. For å kunne delta i studien måtte deltakerne være over fylte 18 år og ha 

genetisk påvist KS. 

Rekruttering av kontrollgruppen foregikk gjennom videoer publisert på sosiale medier, 

oppslag på butikker og utdanningssteder, og annonser i lokalaviser på Østlandet. Også i 

kontrollgruppen måtte man være over fylte 18 år for å delta. Deltakerne ble servert mat og drikke 

på testdagen, reiseutgifter ble dekket, og både kontroller og menn med KS deltok i trekningen av 

et universalgavekort til en verdi av 1000 kroner. 

2.3 Etiske betraktninger 

Forskningsprosjektet ble godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk Sør-Øst (REK; prosjektnummer 2018/1061), og ble gjennomført i samsvar med 

Universitet i Oslo sitt interne kvalitetssystem for medisinsk og helsefaglig forskning. Skriftlig 

informert samtykke ble gitt av alle deltakerne, og de fikk tilbud om at samtykkeskjemaet kunne 

gjennomgås muntlig per telefon. Alle deltakerne fikk mulighet til å trekke seg når som helst i 

løpet av studien, og de fikk ha med seg en støtteperson på undersøkelsesdagen. Undersøkelsene 

foregikk på Psykologisk institutt og Rikshospitalet. I samtykkeskjemaet ble det informert om at 

undersøkelsene kunne avdekke sykdommer som ikke var diagnostiserte. I så tilfelle ville 

deltakerne få tilbud om videre medisinsk utredning utenfor studien. Ingen slike hendelser 

forekom. En etisk problemstilling var knyttet til belastningen deltakerne kunne oppleve i løpet av 

testdagen, som besto av flere timer med diverse tester og spørreskjemaer. Det kan også være at 

deltakerne med KS kjente på en forpliktelse overfor Frambu og Klinefelterforeningen til å delta. 

Prosjektet i sin helhet, og testbatteriet, ble dog presentert og diskutert på Klinefelterforeningens 

årsmøte mars 2018, og lederen for foreningen (G. Johansen) har vært aktivt deltakende i 
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planleggingen og utformingen av prosjektet. Alle deltakerne fikk tilbud om skriftlig og muntlig 

tilbakemelding på sine resultater, i tråd med anbefalinger fra REK. Flere av deltakerne har etter 

eget ønske mottatt en slik rapport i etterkant av studien. Testmaterialet ble anonymisert og 

oppbevart nedlåst, og elektronisk data ble anonymisert og lagret med passordbeskyttelse. 

2.4 Måleinstrumenter 

For å kunne undersøke sammenhenger mellom søvn og mental helse benyttet vi oss av to 

måleinstrumenter i denne studien. Objektive søvndata ble innhentet gjennom en aktigraf fra 

Philips Actiware, mens Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) ble brukt som et mål på 

mental helse.  

2.4.1 Mål på søvn: Aktigraf 

I studien ble aktigrafi brukt som objektivt mål på søvn og døgnrytme. Dette anses som en 

nyttig og valid metode som estimerer søvn og våkenhet på bakgrunn av registrering av bevegelse 

(Marino et al., 2013). Aktigrafi har tidligere blitt brukt for å studere søvnforstyrrelser i en rekke 

populasjoner. Hensikten har da vært å måle insomni, døgnrytme og feilpersepsjon av 

søvntilstander sammenliknet med subjektive søvnmål (Kushida et al., 2001). Aktigrafen har form 

som et armbåndsur, og i søvnforskning blir den ofte festet på håndleddet eller ankelen (Smith et 

al., 2018). Verktøyet inneholder en klokke og et akselerometer som registrerer bevegelse 

(Ancoli-Israel et al., 2003). Aktigrafen kan registrere data over en periode fra noen dager til flere 

uker. På bakgrunn av disse dataene anvendes matematiske algoritmer for å estimere søvn og 

våkenhet (Smith et al., 2018). 

Studier som har sammenliknet aktigrafi med polysomnografi har konkludert med at 

aktigrafi er et relativt godt og valid søvnmål (O’Hare et al., 2015). Med polysomnografi som 

sammenlikningsgrunnlag er det evidens for at aktigrafi har en høy søvnsensitivitet. Den har 

imidlertid noen begrensninger knyttet til spesifisitet, altså det å avdekke våkenhet (Marino et al., 

2013). Aktigrafi kan videre gi informasjon som vanskelig lar seg fremskaffe på andre praktiske 

måter. Verktøyet kan anvendes over lengre perioder i det naturlige sovemiljøet (Ancoli-Israel et 

al., 2003). Dette eliminerer laboratorieeffekter som kan påvirke deltakeres typiske søvnmønster, 

som for eksempel ved polysomnografi. I tillegg representerer aktigrafi en mulig kostnadseffektiv 

metode for å måle spesifikke søvnforstyrrelser (Kushida et al., 2001). Dog har aktigrafi vist seg å 
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måle noe mer unøyaktig i populasjoner med søvnforstyrrelser sammenliknet med 

normalpopulasjonen (Ancoli-Israel et al., 2003). Når man måler total søvntid og søvneffektivitet 

i populasjoner med søvnforstyrrelser har det blitt anbefalt å bruke subjektive data som 

supplement til aktigrafisk data. Dette kan inkludere søvnlogg og PSQI (Kushida et al., 2001). 

I denne studien ble en liten og vanntett aktigraf som veier 30 gram brukt (Philips 

Actiwatch Spectrum Plus). Aktigrafen ble festet på den ikke-dominante hånden og deltakerne 

hadde den på i syv dager i etterkant av deres undersøkelsesdag. Analyser ble dermed gjort av 

aktigrafiske data fra en ukes registrering av søvn- og våkenhetsperioder. Dette inkluderer data for 

total søvntid, leggetid, stå-opp-tid, ventetid før innsovning, total tid i seng, antall oppvåkninger, 

våkentid i løpet av natten (WASO) og søvneffektivitet (i prosent). 

2.4.2 Mål på mental helse: Symptom Checklist 90 Revised (SCL-90-R) 

SCL-90-R er et selvrapporteringsskjema som kartlegger psykiske symptomer (Siqveland 

et al., 2016), og er en av de mest brukte målene på psykologisk stress (Carrozzino et al., 2016). 

For hvert spørsmål skal respondenten oppgi i hvor stor grad han/hun har opplevd det spesifikke 

problemet eller symptomet i løpet av de siste 7 dagene (Siqveland et al., 2016). Testleddene 

skåres på en 5-punkt Likertskala som går fra 0 til 4, hvor 0 tilsvarer “Ikke i det hele tatt” og 4 

tilsvarer “Veldig mye” (Carrozzino et al., 2016; Siqveland et al., 2016).  

SCL-90-R består av ni subskalaer, én tilleggsskala og tre globale indekser (Prunas et al., 

2012). De ni subskalaene inkluderer somatisering, tvangssymptomer, interpersonlig sensitivitet, 

depresjon, angst, fiendtlighet, fobisk angst, paranoid tankegang og psykotisisme (Vassend & 

Skrondal, 2003). Tilleggsskalaen SCL-90-R-Annet består av de syv testleddene dårlig matlyst, 

vansker med å sovne, tanker om døden, overspising, tidlig oppvåkning, urolig eller forstyrret 

søvn og skyldfølelse. Disse testleddene anses likevel som klinisk viktige og bidrar til den globale 

skåren på SCL-90-R (Vassend & Skrondal, 2003). De tre globale indeksene er Global Severity 

Index (GSI), Positive Symptom Total (PST), og Positive Symptom Distress Index (PSDI). Den 

mest brukte av disse indeksene er GSI, som viser gjennomsnittet av alle svarene til respondenten 

(Siqveland et al., 2016). GSI er den beste indikatoren på nåværende nivå eller dybde av et 

individs psykiske tilstand (Prunas et al., 2012). PST viser antall symptomer rapportert av 

respondenten uavhengig av rapportert stressnivå, og kan derfor tolkes som et mål på 
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symptombredde (Prunas et al., 2012). PSDI forstås som et mål på symptomintensitet (Prunas et 

al., 2012). 

I en gjennomgang av relevante norske studier, konkluderte Siqveland og kolleger (2016) 

med at den norske utgaven av SCL-90-R er tilstrekkelig tilrettelagt for norske forhold, med 

tilfredsstillende normdata. Både GSI-indeksen og de ni spesifikke symptomskalaene ble vurdert 

å ha god indre reliabilitet. Spørreskjemaets symptomskalaer og indekser ble vurdert å ha 

adekvate psykometriske egenskaper. Dog ble den ytre validiteten til symptomskalaene i 

forbindelse med diagnoser vurdert som utilstrekkelig, og begrepsvaliditeten var relatert til 

symptomnivå og nivå av personlighetstrekket nevrotisisme (Siqveland et al., 2016). Dette 

samsvarer med Prunas og kollegers (2012) konklusjon om at det er økende evidens for problemer 

med å replisere ni-faktor strukturen til skalaen, både i kliniske og ikke-kliniske utvalg. Til tross 

for de utilstrekkelige validitetsmålene er SCL-90-R vurdert som godt egnet til å måle generelle 

psykiske symptomer, endring i nivå av symptomer, og som screeningverktøy for psykiske 

lidelser (Schmitz et al., 2000; Siqveland et al., 2016; Carrozzino et al., 2016). Den interne 

konsistensen (Cronbachs ⍺) i vårt utvalg var svært god både i KS-gruppen (⍺ = .97) og 

kontrollgruppen (⍺ = .94).  

2.5 Prosedyre 

Deltakerne i studien ble testet og undersøkt på Psykologisk institutt enten en lørdag eller 

søndag i tidsperioden høst 2018 til vår 2019. Ettersom deltakerne fikk ulike oppmøtetidspunkt 

(kl. 9, 11 eller 13), varierte den enkeltes testtidspunkt. SCL-90-R ble gjennomført i løpet av 

testdagen, og en testassistent var tilstede under utfyllingen av skjemaet. Assistentene var 

psykologistudenter som hadde fått opplæring i de aktuelle skjemaene og testene. Forfatterne av 

denne oppgaven var en del av dette teamet. Etter endt undersøkelse ble hver deltaker tildelt en 

aktigraf. Testassistentene informerte deltakerne om aktigrafen, og ga de nødvendige 

instruksjonene. Aktivitetsregistreringen ble igangsatt omkring tolv timer etter utdeling, og 

vedvarte i syv dager. Videre ble deltakerne tildelt hver sin frankerte konvolutt som de skulle 

bruke for å levere tilbake aktigrafen etter fullført registrering.  
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2.6 Analyseplan 

Vi gjennomførte analysene med statistikkprogrammet IBM SPSS 26.0. For å undersøke 

karakteristikker ved deltakerne brukte vi beskrivende statistikk. For å undersøke forskjeller i 

karakteristikker mellom KS-gruppen og kontrollgruppen benyttet vi T-test for uavhengige 

utvalg. 

Analyser av korrelasjoner mellom søvn (aktigrafvariabler) og mental helse (SCL-90-R-

variabler) ble gjort ved bruk av Pearsons korrelasjonsanalyse. Som søvnmål inkluderte vi åtte 

aktigrafvariabler i analysene; total søvntid, leggetid, stå-opp-tid, søvneffektivitet, tid i seng, 

ventetid før søvn, antall oppvåkninger per natt og varighet av oppvåkninger. Som mål på mental 

helse inkluderte vi alle de ni symptomskalaene i SCL-90-R i analysene, samt tilleggsskalaen 

SCL-90-R-Annet og GSI. Korrelasjonene ble tolket i henhold til Cohens (1988) kriterier, der 

korrelasjoner mellom .10 og .29 tolkes som svake, korrelasjoner mellom .30 og .49 tolkes som 

moderate, og korrelasjoner over .50 tolkes som sterke. P-verdier under 0.05 blir regnet som 

signifikante. 

Vi benyttet standard multippel lineær regresjonsanalyse, og gjennomførte åtte ulike 

regresjonsmodeller for å predikere de åtte ulike søvnvariablene ut i fra gruppe (KS eller 

kontroll), yrkesstatus (i jobb eller ikke), depresjon, angst og somatisering. På bakgrunn av et 

begrenset antall forsøksdeltakere valgte vi å gjøre et utvalg av fem prediktorer (Field, 2009). 

Prediktorene ble satt inn samtidig (enter method) etter anbefaling fra Jaccard et al. (2006). Som 

en tilleggsanalyse gjennomførte vi imidlertid åtte videre regresjonsmodeller med utdanning 

inkludert som prediktor. Denne variabelen ble siden ekskludert fra videre analyser, da den viste 

seg ikke å være en unik signifikant prediktor i noen av de åtte modellene. T-test for uavhengige 

utvalg viste også at utdanning var signifikant korrelert med prediktoren yrkesstatus, som vi 

mener er et argument for å utelukke utdanning som prediktor i modellene. Av symptomskalaene 

i SCL-90-R valgte vi tre som prediktorer. Depresjon og angst ble valgt fordi de er blant de mest 

vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen (Reneflot et al., 2018). I tillegg ble 

somatisering inkludert. Dette da tilstedeværelsen av somatiske plager ser ut til å være forhøyet 

blant personer med KS (Tartaglia et al., 2010), og dermed er hensiktsmessig å kontrollere for. 

Jo flere regresjonsmodeller som inngår i analysene, jo mer øker sannsynligheten for at 

tilfeldige sammenhenger fremkommer som signifikante. Det er derfor foreslått å korrigere p-

verdien som kreves for å vurdere et funn som ikke-tilfeldig for antall tester, såkalt Bonferonni-
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korrigering. Selv om Bonferonni-korrigering reduserer Type I feil, argumenterer andre for at slik 

korrigering tenderer til å være for streng og øke sjansene for Type 2-feil (Field, 2013). Vi valgte 

å inkludere alle åtte regresjonsmodellene uten å korrigere signifikansnivået, da dette er den første 

studien til å undersøke sammenhenger mellom mental helse og aktigrafiske søvnmål i et KS-

utvalg. Vi så derfor nytten av å utforske flere aspekter ved søvnen, slik at studien kan danne et 

bredt grunnlag for videre forskning. 
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3 Resultater 
I det følgende vil vi først belyse sammenhengene mellom aktigrafiske søvndata og mental 

helse målt ved SCL-90-R. Dette gjøres ved å legge frem resultater fra tre ulike 

korrelasjonsanalyser for henholdsvis det totale utvalget, KS-gruppen og kontrollgruppen. Til 

slutt vil vi presentere resultatene fra åtte regresjonsanalyser, én for hver av de åtte 

søvnvariablene som er inkludert i analysene. 

3.1 Korrelasjonsanalyser 

Tabell 2, 3 og 4 gir en oversikt over Pearsons produkt-moment korrelasjoner mellom de 

ulike variablene for det totale utvalget, KS-gruppen og kontrollgruppen. 

For det totale utvalget fant vi én signifikant moderat negativ korrelasjon mellom SCL-90-

R-Annet og søvneffektivitet. 

For KS-gruppen fant vi signifikante moderate korrelasjoner mellom SCL-90-R-Annet og 

tre ulike søvnmål. Det var negative korrelasjoner mellom SCL-90-R-Annet og total søvntid, og 

mellom SCL-90-R-Annet og antall oppvåkninger i løpet av natten. Vi fant en positiv korrelasjon 

mellom SCL-90-R-Annet og leggetid. 

For kontrollgruppen fant vi syv signifikante sterke sammenhenger mellom ulike 

søvnvariabler og SCL-90-R-variabler. Det var negative korrelasjoner mellom depresjon og 

søvneffektivitet, tvangssymptomer og søvneffektivitet, fobisk angst og søvneffektivitet, SCL-90-

R-Annet og søvneffektivitet, og mellom GSI og søvneffektivitet. Vi fant positive korrelasjoner 

mellom fobisk angst og tid i seng, og mellom fobisk angst og antall oppvåkninger. 
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Tabell 2:            

Pearsons korrelasjoner for variabler i det totale utvalget         

Variabler SCL90_ANX SCL90_DEP SCL90_OCD SCL90_IS SCL90_PSY SCL90_PAR SCL90_HOS SCL90_PHOB SCL90_SOM SCL90_OTH SCL90_GSI 

Total søvntid -.12 -.16 -.09 -.11 -.21 -.08 .05 -.12 -.09 .27 -.15 

Leggetid .12 .03 .06 -.00 .02 .12 -.13 .02 .13 .21 .08 

Stå-opp-tid .14 .06 .15 -.03 -.07 .07 .00 .08 .15 .19 .11 

Søvneffektivitet -.12 -.23 -.27 -.05 -.09 -.01 -.05 -.16 -.12 -.32* -.19 

Tid i seng -.04 -.01 .08 -.07 -.13 -.09 .09 .00 .01 -.04 -.02 

Ventetid før søvn .06 .20 .15 .01 .09 .02 .09 .01 .06 .12 .11 

Varighet 

oppvåkninger 

.10 .13 .26 .11 -.03 -.03 .15 .26 .19 .12 .16 

Antall oppvåkninger .05 .12 .19 .12 .06 .03 .14 .14 -.03 -.08 .09 

Merk. SCL90=Symptom checklist-90 Revised, ANX=angst, DEP=depresjon, IS=interpersonlig sensitivitet, PAR=paranoid tankegang, HOS=fiendtlighet, PHOB=fobisk 

angst, SOM=somatisering, OTH=tilleggsskala, GSI=Global Severity Index. *= korrelasjon signifikant p<0.05 

 

 

 

Tabell 3:            
Pearsons korrelasjoner for variabler for 30 menn med Klinefelter syndrom          

Variabler SCL90_ANX SCL90_DEP SCL90_OCD SCL90_IS SCL90_PSY SCL90_PAR SCL90_HOS SCL90_PHOB SCL90_SOM SCL90_OTH SCL90_GSI 

Total søvntid -.28 -.24 -.24 -.17 -.23 -.12 -.00 -.23 -.31 -.43* -.29 

Leggetid .19 .05 .13 -.00 .03 .15 -.15 .04 .31 .42* .16 

Stå-opp-tid .03 -.02 .07 -.13 -.14 .05 -.07 -.02 .11 .19 .02 

Søvneffektivitet .01 -.11 -.16 .09 .03 .09 .09 -.07 -.02 -.22 -.06 

Tid i seng -.27 -.16 -.13 -.22 -.25 -.17 -.03 -.16 -.25 -.28 -.24 

Ventetid før søvn .04 .18 .15 -.02 .08 .02 .08 -.02 .04 .10 .09 

Varighet oppvåkninger -.19 -.08 .05 -.07 -.19 -.19 -.07 .11 -.12 -.16 -.10 

Antall oppvåkninger -.18 -.03 .01 .01 -.02 -.06 -.01 -.02 -.34 -.38* -.13 

Merk. SCL90=Symptom checklist-90 Revised, ANX=angst, DEP=depresjon, IS=interpersonlig sensitivitet, PAR=paranoid tankegang, HOS=fiendtlighet, PHOB=fobisk 

angst, SOM=somatisering, OTH=tilleggsskala, GSI=Global Severity Index. *= korrelasjon signifikant p<0.05 
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Merk. SCL90=Symptom checklist-90 Revised, ANX=angst, DEP=depresjon, IS=interpersonlig sensitivitet, PAR=paranoid tankegang, HOS=fiendtlighet, PHOB=fobisk angst, 

SOM=somatisering, OTH=tilleggsskala, GSI=Global Severity Index. *= korrelasjon signifikant p<0.05 

 

Tabell 4: 

Pearsons korrelasjoner for variabler for 21 menn i kontrollgruppen          

Variabler SCL90_ANX SCL90_DEP SCL90_OCD SCL90_IS SCL90_PSY SCL90_PAR SCL90_HOS SCL90_PHOB SCL90_SOM SCL90_OTH SCL90_GSI 

Total søvntid .08 -.36 -.07 -.24 -.44 -.24 -.02 .10 .38 -.13 -.15 

Leggetid .04 -.01 -.11 .01 -.02 .05 -.23 -.07 -.44 -.24 -.15 

Stå-opp-tid .24 .05 .12 .02 -.08 -.11 -.17 .41 -.14 -.03 .02 

Søvneffektivitet -.34 -.59* -.53* -.45 -.45 -.21 -.33 -.55* -.12 -.51* -.56* 

Tid i seng .24 .07 .29 .02 -.05 -.15 .12 .53* .43 .27 .23 

Ventetid før søvn -.06 .33 .21 .10 .07 -.08 -.00 .08 .03 .13 .16 

Varighet oppvåkninger .25 .13 .18 .11 -.01 -.02 .32 .46 .45 .34 .28 

Antall oppvåkninger .19 .09 .15 .05 .00 -.06 .19 .50* .24 .22 .18 
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3.2 Regresjonsanalyser 

Vi beregnet åtte regresjonsmodeller (se Tabell 5). Ingen av modellene var totalt sett 

signifikante. Gruppe, yrkesstatus og depresjon var imidlertid unike signifikante prediktorer i 

noen av modellene. I det følgende vil vi kun kommentere modeller med signifikante prediktorer. 

I regresjonsmodell 2 ble leggetid predikert fra gruppe, yrkesstatus, angst, depresjon og 

somatisering. Yrkesstatus var en unik signifikant prediktor for leggetid. Deltakere som var i jobb 

la seg signifikant tidligere. I regresjonsmodell 3 ble stå-opp-tid predikert fra gruppe, yrkesstatus, 

angst, depresjon og somatisering. Deltakere som var i jobb stod opp signifikant tidligere. I 

regresjonsmodell 4 ble søvneffektivitet predikert fra gruppe, yrkesstatus, angst, depresjon og 

somatisering. Både yrkesstatus og depresjon var signifikante prediktorer for søvneffektivitet. 

Personer i jobb hadde signifikant høyere søvneffektivitet, mens høyere depresjonsskårer 

predikerte lavere søvneffektivitet. I regresjonsmodell 6 ble ventetid før søvn predikert fra gruppe, 

yrkesstatus, angst, depresjon og somatisering. Høyere depresjonsskårer predikerte økt ventetid 

før søvn. I regresjonsmodell 8 ble antall oppvåkninger predikert fra gruppe, yrkesstatus, angst, 

depresjon og somatisering. Gruppe var en signifikant unik prediktor for antall oppvåkninger i 

løpet av natten. Å ha KS predikerte flere nattlige oppvåkninger. 
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Tabell 5:             
Standard multiple regresjonsmodeller        
Avhengige 

variabler Prediktorer           B                    KI      SE  B           β          t          p   Adj. R2      F 

Modell 1  

 

 

    
.00 1.00 

Total søvntid Gruppe☨ -.60 (-1.30 – .09) .34 -.35 -1.75 .087   

 Yrkesstatus .34 (-.33 – 1.02) .34 .19 1.03 .312   

 SCL90_ANX .01 (-1.01 – .11) .05 .04 .11 .911   

 SCL90_DEP -.03 (-.08 – .03) .03 -.30 -1.06 .296   

 SCL90_SOM -.01 (-.06 – .05) .03 -.06 -.23 .817   
Modell 2        .10 2.05 

Leggetid Gruppe .64 (-.28 – 1.55) .45 .27 1.40 .168   

 Yrkesstatus -1.14 (-2.04 – -.25) .44 -.46* -2.58 .013   

 SCL90_ANX .06 (-.09 – .20) .07 .26 .79 .437   

 SCL90_DEP -.01 (-.08 – .06) .03 -.09 -.31 .757   

 SCL90_SOM -.00 (-.07 – .07) .04 -.02 -.06 .949   
Modell 3        .09 1.87 

Stå-opp-tid Gruppe .06 (-.91 – 1.02) .48 .02 .12 .909   

 Yrkesstatus -1.19 (-2.13 – -.24) .47 -.46* -2.54 .015   

 SCL90_ANX .03 (-.12 – .18) .07 .12 .36 .720   

 SCL90_DEP .00 (-.07 – .07) .04 .00 .01 .994   

 SCL90_SOM -.02 (-.09 – .06) .04 -.13 -.50 .623   
Modell 4        .07 1.72 

Søvneffektivitet Gruppe .10 (-6.02 – 6.23) 3.03 .01 .03 .973   

 Yrkesstatus 6.13 (.15 – 12.11) 2.96 .38* 2.07 .045   

 SCL90_ANX .57 (-.37 – 1.52) .47 .41 1.23 .227   

 SCL90_DEP -.50 (-.96 – -.04) .23 -.60* -2.19 .034   

 SCL90_SOM .14 (-.33 – .61) .23 .16 .61 .548   
Modell 5        -.04 .68 

Tid i seng Gruppe -.68 (-1.65 – .23) .48 -.28 -1.40 .169   

 Yrkesstatus -.26 (-1.21 – .70) .47 -.10 -.54 .590   

 SCL90_ANX -.06 (-.21 – .09) .07 -.28 -.79 .433   

 SCL90_DEP .02 (-.06 – .09) .04 .13 .44 .666   



25 
 

 

 

 

 

 

Merk. SCL90=Symptom checklist-90 Revised, ANX=angst, DEP=depresjon, SOM=somatisering. *= korrelasjon signifikant 

p<0.05. Adj. R2= Adjusted R2. KI= 95% konfidensintervaller for ustandardiserte koeffisienter. ☨For variabelen gruppe er KS 

kodet 0 og kontroller kodet 1. En signifikant negativ beta betyr dermed at KS-tilhørighet øker verdien i den avhengige variabelen. 

 

 

 

 SCL90_SOM -.02 (-.09 – .06) .04 -.11 -.39 .696   
Modell 6        -.01 .92 

Ventetid 

før søvn Gruppe 

2.03 

(-21.08 – 25.14) 

11.43 .04 .18 .860 

  

 Yrkesstatus -10.44 (-32.72 – 11.85) 11.02 -.18 -.95 .350   

 SCL90_ANX -2.37 (-5.95 – 1.20) 1.77 -.48 -1.34 .187   

 SCL90_DEP 1.76 (.04 – 3.48) .85 .60* 2.06 .046   

 SCL90_SOM -.12 (-1.87 – 1.64) .87 -.04 -.14 .892   
Modell 7        .06 1.57 

Varighet Gruppe -12.04 (-26.29 – 2.20) 7.05 -.33 -1.71 .095   
oppvåkninger Yrkesstatus -7.46 (-21.37 – 6.45) 6.89 -.20 -1.08 .285   

 SCL90_ANX -1.29 (-3.49 - .91) 1.09 -.40 -1.18 .244   

 SCL90_DEP .49 (-.58 – 1.56) .53 .26 .92 .362   

 SCL90_SOM .01 (-1.08 – 1.10) .54 .01 .02 .983   
Modell 8        .04 1.35 

Antall Gruppe -8.77 (-17.28 - -.27) 4.21 -.41* -2.08 .043   
oppvåkninger Yrkesstatus -.68 (-8.99 – 7.62) 4.11 -.03 -.17 .869   

 SCL90_ANX -.28 (-1.59 – 1.03) .65 -.15 -.43 .668   

 SCL90_DEP .31 (-.32 - .95) .32 .28 .99 .326   
  SCL90_SOM -.46 (-1.11 - .19) .32 -.38 -1.43 .160     
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4 Diskusjon 
Hensikten med denne oppgaven var å undersøke og utvide kunnskapen om søvn og 

mental helse ved å se på mulige sammenhenger mellom de aktuelle målene blant menn med og 

uten KS, samt utforske eventuelle forskjeller mellom gruppene. I det følgende vil vi drøfte 

resultatene fra studien vår, og hvordan disse kan forstås i lys av tidligere forskning. Deretter vil 

vi diskutere studiens styrker og begrensninger, før vi avslutningsvis tar for oss hvilke 

implikasjoner resultatene kan ha for fremtidig forskning og klinisk arbeid.  

4.1 Sammenhenger mellom objektiv søvn og mental helse 

blant menn med KS og kontroller  

Vi vil nå gjennomgå sammenhenger mellom objektiv søvn (aktigrafi) og mental helse 

(SCL-90-R) i vårt utvalg av norske menn med og uten KS, og diskutere dette i lys av tidligere 

forskning. Først vil vi diskutere funnene spesifikt i KS-utvalget. Her vil vi belyse resultater både 

fra regresjonsmodellene og korrelasjonsanalysene. I diskusjonen av regresjonsmodellene vil vi se 

på sammenhenger mellom KS og søvn, kontrollert for mål på mental helse. Et sentralt 

diskusjonspunkt for å forstå kjennetegn ved KS-utvalget er hvordan gruppe (KS versus 

kontroller) som en unik prediktor forklarte varians i søvnmålene. I diskusjonen av 

korrelasjonsanalysene vil vi fokusere på de særskilte resultatene for KS-gruppen, og hvordan 

disse fremstår sammenliknet med tilsvarende korrelasjonsanalyser for kontrollgruppen, samt 

øvrig litteratur. Til slutt vil vi ta for oss funn i kontrollgruppen og det totale utvalget, og 

diskutere enkelte generelle sammenhenger mellom objektivt målt søvn og mentale helsemål. 

4.1.1 Sammenhenger mellom KS og søvn, kontrollert for mål på mental helse 

Vi fant i våre regresjonsanalyser at det å ha KS var en signifikant unik prediktor for antall 

nattlige oppvåkninger. I analysene kontrollerte vi for SCL-90-R-variablene depresjon, angst og 

somatisering, samt yrkesstatus. 

Etter grundige litteratursøk finner vi ikke at sammenhenger mellom søvn og KS har blitt 

undersøkt ved bruk av objektive søvnmål tidligere. Det ser heller ikke ut til at de studiene som 

har undersøkt subjektiv søvn i denne populasjonen har kontrollert for mål på mental helse. 
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Psykiske lidelser har en robust sammenheng med søvnproblemer (Baglioni et al., 2016; Bjorvatn, 

2016), og vi fant at menn med KS skåret signifikant høyere enn kontrollgruppen på alle SCL-90-

R-skalaene. Vi mener derfor at det er hensiktsmessig å kontrollere for slike potensielt 

konfunderende variabler, slik at eventuelle sammenhenger mellom KS og søvn bedre kan forstås 

og undersøkes.  

Vi gjennomførte multiple regresjonsanalyser for å vurdere andelen varians i hver av de 

åtte søvnmålene som kunne predikeres ut fra kombinasjonen av gruppe, yrkesstatus, angst, 

depresjon og somatisering. Andelen varians i den avhengige variabelen som kunne forklares av 

regresjonsmodellen var ikke statistisk signifikant for noen av modellene. Variablene gruppe, 

yrkesstatus og depresjon stod imidlertid for signifikant unik prediktiv varians for enkelte 

søvnmål, noe som vil bli drøftet under. Dette gjør vi til tross for at funnene er noe uklare å tolke, 

gitt at de samlede modellene ikke var signifikante. Vi vil likevel argumentere for at funnene kan 

gi retning for fremtidige studier av menn med KS, da dette er den første undersøkelsen av disse 

variablene blant menn med KS, også internasjonalt. 

Resultatene av våre analyser ga generelt liten støtte for at menn med KS har et mønster 

med betydelig mer søvnproblemer enn kontrollgruppen. For de fleste objektive søvnmålene ble 

det ikke funnet signifikante forskjeller mellom KS-gruppen og kontrollgruppen. Et unntak var 

imidlertid at det å ha KS var en unik signifikant prediktor for antall nattlige oppvåkninger, 

kontrollert for yrkesstatus, angst, depresjon og somatisering. Dette er et sentralt funn i vår 

oppgave, siden nattlige oppvåkninger var den eneste kvaliteten ved søvnen som deltakerne med 

og uten KS skilte seg på. I tråd med funnet om flere oppvåkninger i løpet av natten blant menn 

med KS, ble det i sammenlikninger mellom gruppene vist at KS-gruppen hadde signifikant 

lengre varighet av oppvåkninger (WASO) i løpet av natten. Flere nattlige oppvåkninger er noe 

som logisk vil henge sammen med at man tilbringer mer tid i våken tilstand i løpet av natten.  

Til tross for begrenset sammenlikningsgrunnlag i litteraturen, er det gjennomført noen 

søvnstudier på menn med KS som det kan være interessant å se våre funn i sammenheng med. 

Menn med KS har rapportert å oppleve dårligere subjektiv søvnkvalitet sammenliknet med 

kontroller (Fjermestad & Stokke, 2018; Rognsvåg, 2019). Likevel ser man ingen signifikante 

forskjeller mellom menn med KS og kontroller i objektivt målt søvneffektivitet (Rognsvåg, 

2019). Med andre ord er det observert en inkongruens mellom subjektive og objektive søvnmål. 

Rognsvåg (2019) vurderte dette som evidens til støtte for antakelsen om at den opplevde 
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søvnkvaliteten til menn med KS ikke nødvendigvis samsvarer med hvordan de faktisk sover. En 

alternativ forklaring kan imidlertid være at den rapporterte dårligere søvnkvaliteten henger 

sammen med at menn med KS reelt våkner opp hyppigere i løpet av natten. Dette ble muligens 

ikke tilstrekkelig fanget opp av Rognsvåg (2019), da hun brukte andre aktigrafiske mål enn 

nattlige oppvåkninger for å vurdere objektiv søvnkvalitet. Hyppige oppvåkninger i løpet av 

natten innebærer at søvnen ikke fortsetter og vedlikeholdes etter innsovning, og kan derfor 

klassifiseres som en søvnforstyrrelse (World Health Organization, 1993).  

Aktigrafi har en tendens til å underestimere tid i våken tilstand (Marino et al., 2013; 

O’Hare et al., 2015). Det vil derfor være plausibelt å anta at de oppvåkningene aktigrafen 

registrerte, faktisk representerte våkne tilstander. Til støtte for dette ble det i en studie som 

sammenliknet aktigrafisk, polysomnografisk og subjektiv vurdering av søvnparametere hos 

voksne pasienter med søvnforstyrrelser, konkludert med at antall oppvåkninger målt med en 

høyterskel aktigrafisk algoritme ikke var signifikant annerledes fra de oppvåkningene oppdaget 

av polysomnografi (Kushida et al., 2001).  

 Det er gjennomført studier av mennesker med andre kromosomavvik enn KS som viser 

en økt forekomst av hyppige nattlige oppvåkninger og avbrutt nattesøvn. Ved Down syndrom er 

det funnet en økt hyppighet av korte oppvåkninger i løpet av natten (Gadoth & Oksenberg, 

2014). Likeledes er det ved Angelmans syndrom rapportert en økt forekomst av nattlige 

oppvåkninger, og økt prosentandel våkenhet etter innsovning (Gadoth & Oksenberg, 2014; 

Miano et al., 2005). Dette er syndromer som har blitt forsket på i større grad enn KS. Likevel 

skiller mennesker med disse kromosomforstyrrelsene seg fra menn med KS på flere områder, 

blant annet i den forstand at tilstandene innebærer psykisk utviklingshemning og andre 

tilleggskomplikasjoner. Videre er det ikke kjønnskromosomene spesifikt som er affisert ved 

Angelmans og Down syndrom. Hva gjelder syndromer som innebærer kjønnskromosomavvik er 

det ikke, oss bekjent, dokumentert en økt forekomst av hyppige nattlige oppvåkninger tidligere.  

 Et søvnrelatert problem som imidlertid er dokumentert både ved KS og andre kromosom- 

og kjønnskromosomforstyrrelser, er obstruktiv søvnapné (Biancardi et al., 2020; Chew & 

Visvaraja, 2009; Davenport, 2010; Esbensen, 2010; Esbensen, 2010; Kim et al., 2013; Miano et 

al., 2005; Sedky et al., 2014; Shanmugam, 2011). Søvnapné er en relativt vanlig søvnforstyrrelse 

karakterisert av gjentatte episoder med delvis eller fullstendig kollaps i øvre luftveier under søvn 

(Punjabi, 2008). Det er ikke klart hvorfor menn med KS kan være ekstra utsatt for denne 
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søvnforstyrrelsen. Det er foreslått at redusert muskelmasse og økt overvekt kan spille en viktig 

rolle, da omfattende overvekt er assosiert med en sterkt forhøyet risiko for søvapné (Tufik, 2014; 

Vgontzas et al., 1994). Dette kan anses som en interessant assosiasjon også i forbindelse med 

våre resultater, da 40% av deltakerne i KS-gruppen hadde en BMI på 30 eller høyere (tilsvarende 

fedme, alvorlig fedme og svært alvorlig fedme). Videre ser forskning ut til å indikere at 

hormonbehandling kan medføre eller forverre søvnforstyrrelser (Matsumoto et al., 1985; Smyth 

& Bremner, 1998; Tufik, 2014). I vårt KS-utvalg rapporterte 28 av 30 deltakere å motta 

testosteronbehandling. Søvnapné ble ikke undersøkt i vår studie. Begrunnelsen for dette er at det 

er anbefalt å bruke polysomnografi eller respiratorisk polygrafi fremfor aktigrafi eller andre 

søvnmålinger i diagnostiseringen av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (Nilsen et al., 2018). 

Det er derfor uklart hvorvidt søvnapné er relevant for funnet om økt antall nattlige oppvåkninger 

blant menn med KS. Dette er imidlertid noe som vil være interessant for fremtidig forskning å 

undersøke nærmere. 

Oppsummert gir regresjonsanalysene våre en innledende indikasjon på en sammenheng 

mellom det å ha KS og det å erfare mange nattlige oppvåkninger. Utover dette funnet ble ikke 

KS-status vist å være en signifikant prediktor for noen av de andre søvnmålene. Det kan derfor 

være at det til tross for liten generell forskjell i objektivt målt søvn mellom gruppene, kan være 

spesifikke kvaliteter ved søvnen som påvirkes av det å ha KS. Å bruke mangefasetterte søvnmål 

med god evne til å skille mellom ulike aspekter ved søvnen, vil sannsynligvis bidra til å bedre 

forstå sammenhenger mellom kjønnskromosomavvik og søvn. Likevel er det viktig i tolkningen 

og vurderingen av våre resultater å ta hensyn til studiens begrensninger, deriblant en begrenset 

utvalgsstørrelse (se 4.2.2 for gjennomgang av begrensninger). Videre studier er nødvendig for å 

undersøke om sammenhengen mellom KS og nattlige oppvåkninger kan repliseres, eller om 

sammenhengen kan forklares av variabler som ikke er kontrollert for i denne studien, slik som 

obstruktiv søvnapné, overvekt og testosteronbehandling. 

4.1.2 Sammenhenger mellom søvn og mental helse blant menn med KS 

Vi fant få signifikante sammenhenger mellom målene på søvn og mental helse. Dermed 

måtte vi avkrefte vår hypotese om sammenhenger her. Enkelte sammenhenger ble imidlertid 

funnet mellom tilleggsskalaen SCL-90-R-Annet og ulike søvnmål. Disse vil vi kort drøfte i det 

følgende. Deretter vil vi diskutere mulige forståelser av det begrensede antallet signifikante 
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sammenhenger i KS-gruppen. Vi anser resultatene innad i KS-gruppen som interessante og 

viktige å merke seg, fordi de skiller seg fra funnene i kontrollgruppen og øvrig litteratur.  

For KS-gruppen ble det funnet signifikante korrelasjoner mellom SCL-90-R-Annet og 

henholdsvis aktigrafimålene total søvntid, leggetid og antall oppvåkninger. SCL-90-R-Annet er 

en tilleggsskala som inkluderer syv spørsmål, hvorav tre omhandler innsovning, tidlig 

oppvåkning og urolig/forstyrret søvn. Sammenhengen mellom de aktuelle variablene kan derfor 

tolkes å indikere et samsvar mellom subjektivt (SCL-90-R-Annet) og objektivt (aktigrafi) målt 

søvn. Et av testleddene i denne skalaen omhandler urolig eller forstyrret søvn, noe som logisk 

kan korrelere med antall oppvåkninger målt ved aktigrafi. Om det er slik at de nevnte subjektive 

og objektive søvnmålene samsvarer, er det å anse som et interessant funn. Dette ettersom 

Rognsvåg (2019) i sine analyser med samme utvalg fant en klar diskrepans mellom subjektivt og 

objektivt målt søvn. Hun undersøkte imidlertid subjektiv søvn med PSQI. Våre funn kan tyde på 

at sammenhengen mellom objektiv og subjektiv søvn kommer klarere frem når subjektiv søvn 

måles på en annen måte. Dette gir grunnlag for mer utforskning av hva som er optimale 

målemetoder med denne gruppen.  

Utover de nevnte korrelasjonene, ble det ikke funnet noen signifikante sammenhenger 

mellom objektive søvnmål og mentale helsemål i vårt utvalg av menn med KS. Dette står i 

kontrast til flere signifikante sammenhenger funnet i kontrollgruppen, som vi vil drøfte i neste 

delkapittel (4.1.3). Mangelen på signifikante korrelasjoner i KS-utvalget er også overraskende 

sett i lys av tidligere forskning, som har funnet klare sammenhenger mellom forstyrret søvn og 

psykologisk symptomtrykk (Baglioni et al., 2016; Bjorvatn, 2016). I det følgende utforsker vi 

potensielle forklaringer på hvorfor KS-gruppen ikke viser liknende sammenhenger mellom søvn 

og mental helse som kontrollgruppen og øvrig forskning gjør.  

En mulighet er at hypotesen vår stemmer, og at det faktisk eksisterer sammenhenger 

mellom søvn og mental helse i KS-gruppen, men at korrelasjonene vi fant er svake som følge av 

faktorer som påvirker KS-deltakernes rapportering på SCL-90-R. Relevante faktorer er blant 

annet skjevheter i rapportering, redusert verbal intelligens og forhøyet psykologisk 

symptomtrykk. Dette kan ha hatt innvirkning på resultatene og validiteten av målingene.  

Det er godt etablert i litteraturen at selvrapporteringsmål er sårbare for en rekke 

responsskjevheter (Furnham & Henderson, 1982), deriblant sosial ønskverdighetsbias (tendens 

til å fremstille seg slik man forestiller seg at mottakeren ønsker; Furnham, 1986). Oss bekjent er 
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det bare Rognsvåg (2019) som har nevnt selvrapporteringsbias blant menn med KS. I hennes 

studie kom det frem at menn med KS både over- og underrapporterte total søvnlengde og tid før 

innsovning. Rognsvåg spekulerte i om resultatene kunne reflektere en generell tendens blant 

menn med KS til å rapportere om dårligere fungering. Tidligere studier har vist at menn med KS 

sammenliknet med normer generelt rapporterer om dårligere fungering enn det som objektivt 

måles (de Ronde et al., 2009; Herlihy et al., 2011). En eventuell tendens til overrapportering av 

problemer kan videre tenkes å henge sammen med personlighetstrekk. Sammenliknet med 

kontroller, skårer menn med KS gjennomsnittlig høyere på nevrotisisme (Skakkebæk et al., 

2017). Dette er et personlighetstrekk som tidligere har blitt knyttet til en negativ responsstil (de 

Jonge & Slaets, 2005). Et argument mot at deltakerne med KS har overdrevet sine symptomer er 

imidlertid at menn med KS har en økt prevalens av en rekke psykiske lidelser (Boks et al., 2007; 

Bruining et al., 2009; Turriff et al., 2011). Det er derfor godt mulig at deltakerne med KS 

rapporterte om flere problemer fordi de faktisk har flere problemer enn kontrollgruppen, selv på 

mål som foreløpig ikke er objektivt påvisbare. 

Videre er nivået på andre funksjonsområder relevant for spørsmålet om hvor “nøyaktig” 

deltakere med KS rapporterer. Sammenliknet med gjennomsnittsbefolkningen er menn med KS 

vist å ha lavere verbal intelligens (Bojesen & Gravholt, 2007; Groth et al., 2013). Dette fant også 

Andresen (2019) da han gjennomførte analyser på samme utvalg som vårt. Overensstemmende 

med litteraturen hadde 40% av deltakerne i studien vår lese- og skrivevansker (Bender et al., 

1995; Graham, 1988). Dette er ferdigheter som potensielt kan påvirke validiteten og reliabiliteten 

til rapporteringen i SCL-90-R, og som i den forlengelse kan bidra til å forklare den manglende 

forventede sammenhengen mellom søvn og mental helse i KS-gruppen. Det er dog viktig å 

merke seg at den interne konsistensen for SCL-90-R målet var svært god i KS-gruppen, noe som 

taler mot at skåringen skulle være preget av språkvansker.  

Et annet område hvor menn med KS skilte seg fra kontrollgruppen, var grad av 

symptomtrykk innen mental helse. KS-gruppen skåret høyere enn kontrollgruppen på alle SCL-

90-R-målene. Økt symptomtrykk kan tenkes å ha påvirket validiteten av målingene i KS-

gruppen. I en studie som undersøkte selvrapportert livstilfredshet blant personer med alvorlige 

psykiske lidelser, ble validiteten til selvrapporteringsmålene vurdert som tvilsom (Atkinson et 

al., 1977). Dette gjaldt særlig ved bruk på affektivt forstyrrede individer, ettersom skårene kan 

påvirkes av affektiv bias, dårlig innsikt, og nylige livshendelser. I en annen studie sammenliknet 
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forskere opplevd livskvalitet på tvers av kliniske tilstander hos personer med bipolar lidelse 

(Zhang et al., 2006). Resultatene indikerte signifikante forskjeller i rapportert livskvalitet på 

tvers av humørtilstander, hvor depressive symptomer predikerte lavere livskvalitetsskåre. Det er 

verdt å merke seg at disse studiene inkluderte personer med alvorlige psykiske lidelser som 

depresjon, bipolar lidelse og schizofreni. Selv om deltakerne med KS i utvalget vårt hadde økt 

symptomtrykk sammenliknet med kontrollgruppen, er det en forskjell på økt symptomtrykk målt 

ved SCL-90-R og en klinisk diagnostisert psykisk lidelse. 

En alternativ forklaring på de svake korrelasjonene mellom søvn og mental helse i KS-

utvalget, er at det kan skyldes det forhøyede symptomtrykket til deltakerne med KS. Dette mener 

vi kan ha bidratt til færre signifikante sammenhenger mellom søvn og mental helse enn det vi ser 

i kontrollgruppen. Deltakerne med KS har økt psykologisk symptomtrykk, men ser ut til å ha 

relativt lik søvnkvalitet som deltakerne i kontrollgruppen. En mulig antakelse kan derfor være at 

det ikke er søvnrelaterte faktorer som forklarer den forskjellen vi ser i psykologisk symptomtrykk 

mellom gruppene. I populasjoner med allerede forhøyet symptomtrykk, slik som i KS-gruppen, 

kan man argumentere for at det er andre og flere faktorer som påvirker psykologisk 

symptomtrykk. Dette kan videre bidra til en reduksjon i andelen varians i psykologisk 

symptomtrykk forklart av søvn. Utfallet blir da færre signifikante korrelasjoner mellom målene 

på søvn og mental helse i KS-gruppen.  

Det er vanskelig å vite hvilke faktorer utover søvn som kan være mer relevante for den 

mentale helsen til menn med KS, eller som kan påvirke KS-gruppen annerledes enn 

kontrollgruppen. Vi har for eksempel ikke informasjon omtestosteronnivå, somatiske tilstander 

og psykiske diagnoser. Vi vet heller ikke om deltakerne mottok behandling da 

søvnundersøkelsen ble utført. En faktor vi derimot har målt som kan være interessant for denne 

diskusjonen er yrkesstatus, en variabel som de to gruppene var ulike på. I kontrollgruppen var 

alle deltakerne i arbeid, med unntak av én deltaker som var student. Til sammenlikning var litt 

under halvparten av deltakerne med KS uten arbeid. Blant deltakerne i KS-gruppen uten arbeid, 

var åtte arbeidsuføre, mens tre var utenfor arbeid av andre årsaker, hovedsakelig arbeidsledighet. 

Arbeidsledighet er en faktor som ikke bare korrelerer med mentale helseproblemer, men 

som også er antatt å kunne bidra til å skape psykologisk stress hos personene det gjelder (Paul & 

Moser, 2009). Psykologisk stress er rapportert å være høyere blant arbeidsledige menn enn 

kvinner (Paul & Moser, 2009), og personlighetstrekket nevrotisisme er vist å ha en stor 
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innvirkning på det psykologiske stresset til arbeidsledige personer (Creed et al., 2001). Dette kan 

være spesielt relevant for vårt utvalg, da menn med KS som nevnt skårer høyere på nevrotisisme 

enn kontroller (Skakkebæk et al., 2017).  

I diskusjonen av yrkesstatus som en potensielt viktig faktor for menn med KS, er det 

imidlertid viktig å differensiere mellom arbeidsledighet og arbeidsuførhet. Det kan tenkes at den 

økonomiske situasjonen er ulik for personer som er arbeidsledige og personer som mottar 

uførepensjon, i den forstand at arbeidsledige personer kan oppleve et større økonomisk press. 

Økonomisk press er dokumentert å være en viktig mediator i forholdet mellom arbeidsledighet 

og mental helse (Kessler et al., 1987). Likevel har metaanalyser vist at de negative effektene av 

arbeidsledighet på mental helse er redusert i land med gode ordninger for arbeidsledige personer, 

høyere nivå av økonomisk utvikling og mer økonomisk likhet (Paul & Moser, 2009). En mulig 

implikasjon av dette kan være at de arbeidsledige deltakerne, på grunn av gode statlige 

ordninger, ikke opplever et betraktelig større økonomisk press og psykologisk stress enn 

deltakerne som mottar uføretrygd. Den økte andelen av deltakere i KS-gruppen som er ute av 

arbeid, uavhengig av om det er grunnet arbeidsuførhet eller arbeidsledighet, kan dermed tenkes å 

ha bidratt i å forklare de økte psykiske vanskene i KS-gruppen. Søvnens bidrag, og dermed 

korrelasjonene mellom søvn og mental helse, kan dermed ha blitt svakere i KS-gruppen som en 

konsekvens av dette. Forskjellen i yrkesstatus mellom gruppene er også et argument for at 

regresjonsanalysene må tillegges større vekt enn korrelasjonsanalysene. Dette fordi vi i 

regresjonsanalysene nettopp kunne kontrollere for yrkesstatus, som videre viste seg å være en 

unik signifikant prediktor for enkelte søvnmål. 

En tredje mulig forklaring på de manglende signifikante korrelasjonene i KS-gruppen, 

dreier seg om mer generelle metodologiske svakheter tilknyttet utvalgsstørrelse og egenskaper 

ved SCL-90-R. For det første hadde vi en liten utvalgsstørrelse, noe som påvirker analysene og 

resultatene. For det andre finnes det begrensninger ved måleinstrumentet SCL-90-R. Til tross for 

at SCL-90-R er vurdert å være et godt egnet mål på generelle psykiske symptomer, er den 

vurdert å være mindre egnet til differensialdiagnostikk og å måle spesifikke problemområder 

(Siqveland et al., 2016). I en studie som undersøkte den norske SCL-90-R-utgaven ble 

sammenhengen mellom psykiske diagnoser og symptomskalaer funnet å være lav til moderat 

(Pedersen & Karterud, 2004). Det kan derfor tenkes at den manglende overensstemmelsen 

mellom våre funn og tidligere forskning som har brukt kliniske utvalg, skyldes den lave ytre 
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validiteten til måleinstrumentet. Dette da psykiske lidelser og psykologisk symptomtrykk målt 

ved SCL-90-R muligens måler forskjellige fenomener. SCL-90-R er imidlertid nyttig for å 

identifisere de som tilfredsstiller kriteriene for en diagnostiserbar psykisk lidelse, uavhengig av 

den spesifikke diagnosen.  

Disse to metodologiske svakhetene kan være med på å forklare hvorfor vi finner færre 

signifikante sammenhenger i KS-gruppen, enn det som har blitt funnet i tidligere forskning som 

har undersøkt sammenhenger mellom søvn og mental helse. Det er imidlertid viktig å påpeke at 

dette er begrensninger som både har vært gjeldende for KS-gruppen og for kontrollgruppen. Det 

kan derfor ikke forklare forskjellen vi fant mellom gruppene. 

4.1.3 Sammenhenger mellom søvn og mental helse i kontrollgruppen 

I kontrast til de få sammenhengene funnet i KS-gruppen, ble det i kontrollgruppen funnet 

flere signifikante sterke sammenhenger mellom ulike søvnvariabler og mentale helsemål. Dette 

inkluderer en signifikant sammenheng mellom søvneffektivitet og GSI. Søvneffektivitet er 

prosentandelen av tid tilbragt i sengen som man faktisk sover (Pallesen et al., 2007). GSI er det 

generelle målet på symptomenes antall og intensitet, og viser gjennomsnittet av alle svarene til 

respondenten (Siqveland et al., 2016). Med andre ord reflekterer korrelasjonen at kontroller som 

rapporterte om høyere symptomtrykk, viste lavere søvneffektivitet målt ved aktigrafi. Den sterke 

signifikante sammenhengen mellom søvneffektivitet og GSI i kontrollgruppen kan dermed tas til 

støtte for den veletablerte generelle sammenhengen mellom søvn og mental helse (Baglioni et 

al., 2016; Bjorvatn, 2016). Søvneffektivitet viste seg videre å være en interessant aktigrafisk 

søvnvariabel, da den også korrelerte signifikant med fire andre mentale helsemål. I det følgende 

vil vi diskutere spesifikke signifikante sammenhenger funnet mellom aktigrafiske søvndata og 

mentale helsemål i kontrollgruppen. 

Depresjon er den vanligste komorbide tilstanden ved søvnforstyrrelser (Pandi-Perumal & 

Kramer, 2010), og i introduksjonsdelen drøftet vi noen mulige biopsykologiske mekanismer bak 

denne sammenhengen. Vi fant at kontrollpersoner med lavere søvneffektivitet hadde høyere 

depresjonsskårer. Multippel regresjonsanalyse viste at sammenhengen mellom depresjon og 

søvneffektivitet også var signifikant i det totale utvalget når man kontrollerte for gruppe, 

yrkesstatus, angst og somatisering. Vi kan derfor med større sannsynlighet si at den observerte 

sammenhengen er reell. Videre var depresjon en unik signifikant prediktor for ventetid før søvn, 
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kontrollert for de samme variablene som nevnt ovenfor. At deltakere med høyere symptomtrykk 

på depresjon viste redusert søvneffektivitet, kan dermed delvis forklares av at de bruker lenger 

tid på å sovne etter at de har lagt seg. Sammenhengene mellom depresjon og objektivt målt 

søvneffektivitet, samt depresjon og objektiv ventetid før søvn, er overensstemmende med en 

tidligere metaanalyse som fant at redusert søvnkontinuitet (definert ut ifra søvneffektivitet, 

ventetid før søvn og antall oppvåkninger) hyppigere forekom blant individer med en 

diagnostisert depresjon (Baglioni et al., 2016). At økt ventetid før søvn kan forklare noe av den 

nedsatte søvneffektiviteten blant deltakere med høyt symptomtrykk på depresjon, utelukker 

imidlertid ikke at også andre faktorer, som antall og varighet av oppvåkninger i løpet av natten, 

kan stå for noe av den nedsatte søvneffektiviteten. Forstyrret søvn og økt aktivitet på nattestid 

har tidligere blitt funnet blant depresjonspasienter (Korszun et al., 2002). I våre 

regresjonsmodeller fant vi imidlertid at depresjon verken predikerte antall oppvåkninger eller 

varighet av oppvåkninger i løpet av natten. Oppsummert er likevel vår studie i samsvar med flere 

tidligere studier som har funnet sammenhenger mellom søvnforstyrrelser og depresjon (Pandi-

Perumal & Kramer, 2010). 

En nylig metaanalyse undersøkte subjektiv og objektiv søvn ved angstrelaterte lidelser 

(Cox & Olatunji, 2020). Generelt ble det funnet moderate til sterke sammenhenger mellom 

angstlidelser og henholdsvis subjektiv søvnforstyrrelse, objektivt målt søvntid og 

søvnkontinuitet. Ulike angstlidelser kjennetegnes også av ulike mønstre av søvnforstyrrelser. 

Forfatterne av metaanalysen foreslo at søvnforstyrrelser, særlig i form av redusert 

søvnkontinuitet, er et nøkkelavvik ved angstrelaterte lidelser. I vår studie fant vi ingen 

signifikante sammenhenger mellom den generelle angstskalaen i SCL-90-R og de aktigrafiske 

søvnmålene. Derimot ble det funnet en sterk negativ signifikant sammenheng mellom 

tvangssymptomer (OCD) og søvneffektivitet. Fobisk angst viste også sterke signifikante 

sammenhenger med søvneffektivitet, tid i seng og antall oppvåkninger. Dette er tre søvnmål som 

alle inngikk som parametre for søvnkontinuitet i metaanalysen til Cox og Olatunji (2020). Samlet 

sett ser disse resultatene ut til å være delvis overensstemmende med forfatternes konklusjon om 

at redusert søvnkontinuitet er et nøkkelkjennetegn ved angstrelaterte lidelser (Cox & Olatunji, 

2020).  

Få studier har sett på sammenhengen mellom søvn og fobiske angstsymptomer. Det 

finnes noen indikasjoner på økt forstyrrelse i subjektivt målt søvn blant mennesker med 
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spesifikke fobier, samt sosial fobi (Cox & Olatunji, 2020). Det er likevel per i dag utilstrekkelig 

evidens for en sammenheng mellom fobiske angstsymptomer og søvnrelaterte avvik fra studier 

som har brukt objektive søvnmål. Vår studie gir imidlertid indikasjon på noen sammenhenger 

mellom fobiske angstsymptomer og objektive søvnmål, som med fordel kan utforskes ytterligere 

i fremtidige studier. Man kan dog sette spørsmålstegn ved om skalaen for fobisk angst i SCL-90-

R faktisk fanger opp symptomer på sosial fobi og spesifikke fobier. Ettersom skalaen for fobisk 

angst i SCL-90-R i hovedsak måler frykt for spesifikke situasjoner og unnvikende atferd, 

reflekterer dette fra et klinisk perspektiv først og fremst symptomer på panikkangst og agorafobi 

(Vassend & Skrondal, 2003). Dersom man velger å se den aktuelle SCL-90-R-skalaen 

hovedsakelig i lys av panikkangst og agorafobiske symptomer, er våre resultater 

overensstemmende med metaanalysen som fant moderate effektstørrelser for redusert 

søvnkontinuitet blant pasienter med panikklidelse (Cox & Olatunji, 2020).    

Søvnforstyrrelser blant mennesker med OCD har blitt knyttet til redusert total søvntid og 

økt REM-søvntrykk, mens søvnkontinuitet og søvndybde er funnet å være lik sammenliknet med 

kontroller (Cox & Olatunji, 2020). I våre resultater fant vi en sammenheng mellom 

tvangssymptomer og søvneffektivitet (som inngår i søvnkontinuitets-begrepet). Vi fant derimot 

ingen signifikante sammenhenger for andre søvnmål. 

Vi har nå drøftet mulige forståelser av funnet om økt antall nattlige oppvåkninger i KS-

gruppen, og forskjellene mellom KS-gruppen og kontrollgruppen i sammenhenger mellom søvn 

og mental helse. Videre skal vi gjøre rede for styrker og begrensninger i vår studie, med fokus på 

utvalg, rekruttering og måleinstrumenter. 

4.2 Metodologiske vurderinger  

4.2.1 Metodologiske vurderinger av utvalg og rekruttering 

Utvalget i studien vår bestod av 30 menn med KS og 21 kontroller. Små utvalg 

representerer en svakhet med tanke på statistisk styrke og reproduserbarhet (Button et al., 2013). 

I tillegg til redusert sannsynlighet for å oppdage mindre, men sanne effekter (Button et al., 2013), 

kan analyser basert på små utvalg produsere falske positive resultater, eller overestimere 

størrelsen til en sammenheng (Hackshaw, 2008). Små utvalg begrenser også mulighetene for de 

statistiske analysene, blant annet fordi antallet variabler som kan inkluderes reduseres, samt at 
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analysene kan skape lite sensible og/eller ikke-reliable resultater (Hackshaw, 2008). Det vil 

derfor være viktig å tolke dataene våre med forsiktighet, og ikke trekke sterke konklusjoner 

basert på resultatene. Små studier kan likevel spille en svært viktig rolle for å generere hypoteser 

og dermed skape grobunn for fremtidige studier (Hackshaw, 2008). Dette har også vært 

hovedhensikten med studien vår, som skal danne grunnlaget for et større nordisk 

nettverksprosjekt om KS. 

Små utvalgsstørrelser er et vanlig problem i forskning som involverer sjeldne diagnoser, 

da det er vanskelig å rekruttere nok personer. Det er gjennomført studier med et større utvalg av 

menn med KS enn vår studie (Boone et al., 2001; Ross et al., 2008; Skakkebæk et al., 2017). 

Utvalget vårt er likevel omtrent på linje med utvalget til mange studier som har undersøkt menn 

med KS. I en oversiktsartikkel som inkluderte 19 studier av menn med KS lå gjennomsnittlig 

antall deltakere på 29, og varierte fra 3 til 65 (Skakkebæk et al., 2015). En kan derfor 

argumentere for at et utvalg av menn med KS på 30 er akseptabelt.  

Et annet problem vedrørende utvalget vårt er den store andelen udiagnostiserte KS-

tilfeller. Ettersom kun omkring 25% av det forventede antallet menn med KS diagnostiseres, vil 

konstateringsbias (ascertainment bias) være et problem i tolkningen av data fra studier på denne 

populasjonen (Bojesen & Gravholt, 2007). Konstateringsbias reflekterer feil i utvelgelsen av 

individer eller enheter i et utvalg, slik at individene ikke er representative for den relevante 

populasjon (American Psychological Association, u.å.). Mesteparten av data publisert så langt er 

påvirket av denne skjevheten (Bojesen & Gravholt, 2007; Groth et al., 2013). Det er derfor viktig 

å være forsiktig i tolkningen og generaliseringen av funnene fra det spesifikke utvalget til den 

øvrige populasjonen av menn med KS (Bojesen & Gravholt, 2007; Groth et al., 2013). 

Videre kan rekrutteringsmetoden brukt i denne studien bringe med seg visse 

begrensninger relatert til generaliserbarhet av resultater. Deltakerne med KS ble hovedsakelig 

rekruttert gjennom brukerregisteret til Frambu og Klinefelterforeningen. Det kan være at 

deltakerne her skiller seg fra de som ikke oppsøker brukergrupper på viktige områder (de Ronde 

et al., 2009). For å forhindre en slik begrensning i generaliserbarhet kan en i fremtidige studier 

vurdere å rekruttere fra andre steder, for eksempel legekontorer eller fertilitetsklinikker. Dette 

kan potensielt bidra til å sikre et mer heterogent utvalg. På den andre siden ble deltakerne i 

studien rekruttert fra en ikke-klinisk setting. Det var en stor variasjonsbredde innad i gruppen på 

ulike målte egenskaper, og den geografiske spredningen var stor. Dette taler for et nokså 
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heterogent, og dermed også et mer representativt utvalg for den øvrige populasjonen av menn 

med KS.    

Som ved de fleste andre studier vil de som melder seg frivillig som forskningsdeltakere 

inneha noen egenskaper og kvaliteter som gjør dem til mer selekterte grupper. Deltakerne i vår 

studie gjennomgikk variert og omfattende testing. Enkelte reiste også langveisfra for å delta i 

undersøkelsen. Det er derfor rimelig å anta at deltakerne i studien hadde en høyere motivasjon og 

fungering enn de som ikke deltok. Dette vil vi anta gjelder både KS-gruppen og kontrollgruppen. 

Seleksjonsbias er dog å anse som et vanlig problem.  

4.2.2 Metodologiske vurderinger av måleinstrumentene 

Aktigrafi: I tillegg til å være et kostnadseffektivt, objektivt og longitudinelt 

måleinstrument (Kushida et al., 2001), er aktigrafi vurdert å være et relativt godt og valid 

søvnmål med høy søvnsensitivitet, sammenliknet med gullstandarden polysomnografi (Marino et 

al., 2013; O’Hare et al., 2015). Samtidig gir søvnmål registrert gjennom aktigrafi et bedre bilde 

av deltakernes faktiske søvn fremfor selvrapporteringsmål. Ved å bruke et slikt objektivt 

måleinstrument fjernet vi risikoen for skjevheter tilknyttet selvrapportering av søvn (Paulhus & 

Vazire, 2007). Aktigrafi har imidlertid en tendens til å overestimere søvntid og underestimere 

våkentid (Marino et al., 2013; O’Hare et al., 2015). En mulig konsekvens av dette kan være at 

graden av søvnvansker målt i vårt utvalg ble feilaktig minimert (Martin & Hakim, 2011). Videre 

kan det tenkes at vi ville fått mer reliable målinger av deltakernes søvnmønster dersom 

målingene ble gjort over flere uker (Acebo et al., 1999). Det er likevel viktig å merke seg at 

andre studier har argumentert for at én uke er adekvat for å få reliable søvnmål (Knutson et al., 

2007). 

SCL-90-R: SCL-90-R er et mye anvendt skjema med adekvate psykometriske 

egenskaper og god indre reliabilitet (Schmitz et al., 2000; Siqveland et al., 2016). Til tross for 

begrensninger i validitet (Prunas et al., 2012; Siqveland et al., 2016), er det vurdert som et godt 

egnet instrument for å måle nivå av psykiske symptomer, endring i nivå av symptomer, og som 

screeningverktøy for mentale lidelser (Siqveland et al., 2016; Schmitz et al., 2000; Carrozzino et 

al., 2016). Da dette måleinstrumentet baserer seg på selvrapportering, bringer det med seg noen 

svakheter, særlig knyttet til troverdigheten til det som rapporteres (Paulhus & Vazire, 2007). 

Som tidligere diskutert kan det være rapporteringsbias i studien vår. Rapporteringsbias er 



39 
 

imidlertid et universelt problem for samtlige studier som inkluderer selvrapporteringsmål. En 

mulig skjevhet i responsene på SCL-90-R kan skyldes at flere av deltakerne i KS-gruppen hadde 

lese- og skrivevansker. Instrumentet ble imidlertid utviklet for å være lettlest (Derogatis, 1994), 

og under utfylling av spørreskjemaet var testadministrator tilgjengelig om deltakerne behøvde 

hjelp. I tillegg hadde KS-gruppen en god intern konsistens på SCL-90-R. En kan derfor 

argumentere for at språkvanskene ikke var av vesentlig betydning for besvarelsene på SCL-90-

R-skjemaet.  

4.3 Implikasjoner for forskning og klinisk praksis 

Denne studien er en av få studier som har undersøkt sammenhenger mellom søvn og 

mental helse blant menn med KS. Med forbehold om studiens begrensninger vil enkelte 

implikasjoner for forskning og klinisk praksis bli drøftet i det følgende. 

4.3.1 Implikasjoner for forskning 

Det er et stort behov for flere studier som undersøker sammenhenger mellom KS, søvn og 

mental helse, som har et større utvalg enn vårt. Med et større utvalg i fremtidige studier vil man 

oppnå større statistisk styrke, man vil kunne trekke flere og sikrere konklusjoner ut ifra 

resultatene, og det vil gi muligheter til å avdekke eventuelle nye sammenhenger. Et større utvalg 

gjør det også mulig å kontrollere for flere potensielt konfunderende variabler. KS er imidlertid et 

sjeldent syndrom, og med tanke på at det er relativt få menn med KS i Norge, er det behov for 

internasjonale studier. Med utgangspunkt i denne studien, planlegges et større prosjekt som vil 

utvides til å gjelde de nordiske landene. Det vil da være viktig å ha en kontrollgruppe som i 

større grad matcher KS-gruppen i antall deltakere, utdanningsnivå, yrkesstatus og andre 

karakteristikker. Aktigrafiske data bør optimalt sett innhentes fra en lengre tidsperiode enn kun 

én uke (Acebo et al., 1999). I tillegg bør man vurdere å innhente flere opplysninger, blant annet 

informasjon om psykiatrisk sykehistorie, og eventuell tidligere behandling for psykiske lidelser 

eller søvnforstyrrelser. Denne informasjonen kan suppleres med SCL-90-R eller andre mål på 

psykisk symptomtrykk. Resultatene fra vår studie impliserer også at fremtidig forskning bør 

bruke objektive og mangefasetterte søvnmål dersom vi bedre skal kunne forklare 

sammenhengene mellom KS, mental helse og søvn. Dette da enkle og generelle mål på søvn ikke 

nødvendigvis vil fange opp de spesifikke kvalitetene ved søvnen som er påvirket av å ha KS. 
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Vår studie er en liten studie som inkluderte mange mål på søvn og mental helse, og kan 

derfor være hypotesegenererende for fremtidige studier. Flere studier er nødvendig for å utelukke 

at sammenhengen som ble funnet mellom antall oppvåkninger og KS kan forklares av andre 

variabler som ikke ble inkludert i vår studie. Det bør undersøkes om hyppigere oppvåkninger 

blant menn med KS kan forklares delvis av økt forekomst av søvnapné, eller av 

testosteronbehandling. Fremtidige studier med et større utvalg bør derfor inkludere menn med 

KS som ikke mottar testosteronbehandling, slik at man kan sammenlikne forstyrret søvn mellom 

gruppene av menn som mottar testosteronbehandling og ikke.  

4.3.2 Implikasjoner for klinisk praksis 

I det følgende vil vi drøfte enkelte kliniske implikasjoner av funnene våre. Vi fant at 

menn med KS overordnet ikke ser ut til å ha større objektive søvnproblemer enn kontroller. 

Likevel kan det i denne gruppen være avvik knyttet til enkelte områder av søvnen, slik som 

nattlige oppvåkninger. Hyppige oppvåkninger kan ligge til grunn for at menn med KS selv 

opplever sin søvnkvalitet som dårligere enn kontroller. En mulig implikasjon av dette er at menn 

med KS optimalt sett bør få kartlagt søvnen med gode objektive mål som kan skille godt mellom 

ulike kvaliteter ved søvnen. Dette kan innebære at de med selvopplevd søvnproblematikk får 

tilbud om aktigrafisk måling av egen søvn. Et alternativ kan være å bruke, eller eventuelt utvikle, 

mer kostnadseffektive applikasjoner som på en reliabel og valid måte kan innhente søvndata som 

er tilstrekkelig detaljerte og mangefasetterte. Dersom menn med KS i større grad får kartlagt sine 

spesifikke søvnproblemer, kan psykoedukative tiltak eller søvnbehandling iverksettes. Slike 

tiltak kan tenkes å være viktige. Dette fordi menn med KS har en sårbarhet for å utvikle psykiske 

lidelser, og fordi tidligere forskning peker i retning av at søvnproblemer kan bidra i slik 

sykdomsutvikling. 

Videre skåret menn med KS signifikant høyere på alle symptomskalaer i SCL-90-R. 

Dette er altså en gruppe som er ekstra sårbar for utvikling av et bredt spekter av ulike psykiske 

lidelser. Trolig vil en betydelig andel av menn med KS ha behov for kontakt med psykisk 

helsevern i løpet av livet. Mulige kliniske implikasjoner av dette er at menn med KS i større grad 

bør henvises, og få et bredere utrednings- og behandlingstilbud innen psykisk helsevern. KS er 

en relativt sjelden diagnose, med mange udiagnostiserte tilfeller. Å øke generell kunnskap om 

KS i helsevesenet er derfor nødvendig. Dersom senere studier skulle understøtte funnet om at 
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forstyrret søvn i form av hyppige oppvåkninger er et kjennetegn ved KS, kan dette potensielt 

spille en rolle i screening og diagnostikk av KS, samt være fokusområde for psykologisk og/eller 

medikamentell behandling.     
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5 Oppsummering og konklusjon  
Denne studien har undersøkt sammenhenger mellom søvn og mental helse blant norske 

menn med og uten KS. Studien har brukt objektive mål på søvn (aktigrafiske mål) og 

selvrapporteringsmål på mental helse (SCL-90-R). Funnene peker i retning av en sterkere 

sammenheng mellom søvn og mental helse i kontrollgruppen enn i KS-gruppen. Mulige 

forklaringer på de færre sammenhengene som ble funnet i KS-gruppen er blitt drøftet, og kan 

dreie seg om forskjeller mellom gruppene i psykologisk symptomtrykk (som ble funnet for alle 

SCL-90-R-skalaer), evne til å rapportere egen mental helse, verbal intelligens, yrkesstatus eller 

andre faktorer som skiller livene til menn med KS fra andre menn. Til tross for at det ble funnet 

få sammenhenger mellom søvn og mental helse i KS-gruppen, ble det likevel funnet tre 

signifikante sammenhenger mellom tilleggsskalaen SCL-90-R-Annet og ulike aktigrafiske 

søvnmål. Da tilleggsskalaen delvis er utledet fra spørsmål som dreier seg om søvn, forstås disse 

korrelasjonene som støtte for sammenhenger mellom subjektivt og objektivt målt søvn, heller 

enn sammenhenger mellom søvn og mental helse. I kontrollgruppen ble det funnet flere 

signifikante korrelasjoner mellom depresjon og/eller angstrelatert symptomtrykk og objektive 

søvnmål, samt en sammenheng mellom søvneffektivitet og det generelle målet på psykologisk 

symptomtrykk (GSI). Dette er i overensstemmelse med tidligere forsknings veletablerte 

sammenheng mellom søvn og mental helse. Videre fant vi i regresjonsanalysene at det å ha KS 

predikerte flere nattlige oppvåkninger, kontrollert for yrkesstatus, depresjon, angst og 

somatisering. Til tross for at det ble funnet få forskjeller i objektivt målt søvn mellom gruppene, 

tyder dette på at det kan være spesifikke kvaliteter ved søvnen som er påvirket av å ha KS. 

Derfor er det i fremtidig KS-forskning behov for studier som bruker gode og mangefasetterte 

objektive søvnmål. Mer forskning er også nødvendig for å utelukke at funnene kan forklares av 

andre variabler som ikke er kontrollert for i denne studien. For eksempel vil det i senere studier 

være interessant å innhente data om obstruktiv søvnapné. Gjennom internasjonale samarbeid kan 

flere menn med den sjeldne diagnosen rekrutteres til forskning, slik at man kan fylle behovet for 

større studier med flere forskningsdeltakere. Noen kliniske implikasjoner av vår studie er at 

menn med KS bør få god oppfølging i helsevesenet. Ettersom menn med KS har en økt 

forekomst av et bredt spekter av psykiske plager, samt mulige søvnforstyrrelser i form av nattlige 
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oppvåkninger, bør de få tilbud om grundig utredning og eventuelt behandling for 

søvnproblematikk og psykiske lidelser.  
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