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i 

Útdráttur 

Drómasýki er sjaldgæfur taugasjúkdómur sem var ekki áberandi í umræðunni á Íslandi fyrr en 

í kjölfar bólusetningar við svínaflensu (N1H1) veturinn 2009 til 2010. Sú umfjöllun sneri frekar 

að tengslum þeirrar bólusetningar við þróun drómasýki fremur en um sjúkdóminn sjálfan og 

áhrif hans á líf fólks. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvaða áhrif drómasýki hefur 

á daglegt líf einstaklinga sem af sjúkdómnum þjást. Upplýsinga var aflað í formi eigindlegra 

viðtala við fimm Íslendinga sem greindir eru með drómasýki. Rætt var um upplifun þeirra á 

sjúkdómnum, þar með talin einkenni, greiningarferli, meðferð og möguleikann á bættri 

þjónustu við sjúklinga og/eða aðstandendur þeirra. Helstu niðurstöður sýna að mikill skortur er 

á upplýsingaflæði heilbrigðisstarfsfólks til sjúklinga og einnig er þekking almennings lítil þegar 

kemur að drómasýki. Jafnframt kemur fram að drómasýki getur haft margvíslegar og 

mismunandi birtingarmyndir þegar að einkennum kemur. Þess vegna getur reynst afar erfitt 

fyrir sjúklinga að átta sig á að einkenni tengist drómasýki áður en greining er að fullu staðfest. 

Viðmælendur okkar upplifðu ekki langt greiningarferli samanborið við önnur lönd, þó beið einn 

viðmælandi í sex ár eftir réttri greiningu. Þá getur verið áskorun fyrir fólk að lifa með drómasýki 

þar sem það krefst mikils skipulags. Umburðarlyndi frá aðstandendum og samferðafólki er 

einnig gífurlega mikilvægt svo að viðkomandi upplifi sig ekki óhæfan til að takast á við athafnir 

daglegs lífs.  
 

 

Lykilhugtök: Drómasýki, kataplexía, svefnköst, svefnlömun, ofskynjanir, órexín, HLA-DQB1*0602 
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ii 

Abstract 

Narcolepsy is a rare neurological sleep disorder, not very known in Iceland. After the pandemic 

N1H1 influenza vaccination that took place in 2009-2010, narcolepsy became a prominent topic 

in the media in Iceland. The news coverage was mainly about the probable association between 

the vaccination and the onset of narcolepsy, with little attention to the implications it has on the 

quality of life. This research aims to highlight the impact that narcolepsy has on everyday life. 

Data was collected by interviewing five Icelanders diagnosed with narcolepsy using a 

qualitative research method. Their experience living with narcolepsy was discussed, including 

symptoms, diagnosis, treatments and whether there are measures that can be taken to improve 

service to them or their relatives. Results show that there is a lack of information about the 

disorder in the healthcare system and the general population. Furthermore, symptoms of 

narcolepsy can have various manifestations making it difficult to diagnose and understand. Our 

interviewees did not experience the delayed diagnosis as is common in other countries, apart 

from one who was diagnosed six years after onset of symptoms. Living with narcolepsy can be 

challenging since it requires a lot of planning. Tolerance and understanding from friends, 

relatives and coworkers is essential to the persons suffering from the disorder so they do not 

perceive themselves as unable to deal with everyday life.  
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Formáli og þakkarorð 

Þetta rannsóknarverkefni er lokaverkefni okkar til BA-gráðu í sálfræði við hug- og 

félagsvísindasvið Háskóla Akureyrar. Ísland er ekki fjölmennt land og hópur Íslendinga með 

drómasýki þess vegna ekki stór, en annar höfunda verkefnisins er einmitt í þessum hópi. Við 

teljum mikilvægt að upplýsingar varðandi áhrif drómasýki á daglegt líf sjúklinga verði 

aðgengilegar Íslendingum á sínu móðurmáli. Við vonum að þetta verkefni muni nýtast 

einstaklingum og aðstandendum þeirra sem annað hvort eru nýgreindir eða í greiningarferli að 

skilja sjúkdóminn og áhrif hans betur. Einnig væri ánægjulegt ef verkefnið myndi stuðla að 

vitundarvakningu hjá starfsfólki innan heilbrigðiskerfisins, fagaðilum á ýmsum sviðum og 

öðrum sem vinna með einstaklingum með drómasýki, þá sérstaklega kennurum barna og 

unglinga. Verkefnið reyndist áhugavert lærdómsferli og viljum við þakka hvor annarri fyrir 

samvinnuna. Sérstakar þakkir færum við mökum okkar fyrir ómetanlegan stuðning og 

þolinmæði á þessu tímabili. Einnig þökkum við þeim, sem tóku þátt í prófarkalestri og þeim 

sem komu með ábendingar um innihaldið, fyrir hjálpina. Leiðbeinandi verkefnisins er Kjartan 

Ólafsson og á hann heiður skilið fyrir góða leiðsögn.  
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Stutt dæmisaga um líf með drómasýki 

„Þegar ég var 14 ára, í 9. bekk, byrjaði ég allt í einu að sofna í prófum í skólanum. Mér fannst 

ég stundum vera á milli svefns og vöku, vakandi en líka að dreyma, hrökk svo til baka í 

raunveruleikann. Eftir því sem tíminn leið var ég farin að sofa mikið á daginn og var gagnrýnd 

fyrir það. Mér fannst ég bara vera þreytt og gat ekki útskýrt betur hvernig mér leið. Margir 

héldu að ég væri með þunglyndi en ég upplifði bara þreytu. Á svipuðum tíma var ég farin að 

missa máttinn í líkamanum þegar ég hló. Stundum voru það andlitsvöðvarnir og hálsinn, 

stundum allur líkaminn og ég gat engan veginn haldið mér uppi. Mér fannst svefninn og 

máttleysisköstin skrýtin og skildi ekki hvað var að gerast. Ég átti erfitt með að tala um þennan 

veikleika minn. Það gekk ekkert að útskýra hvað ég var að upplifa því fólk skildi mig greinilega 

ekki, kom með ábendingar um að sofa meira á nóttunni eða drekka kaffi. Þetta voru ráð sem ég 

vissi að myndu ekki gagnast því ég var að takast á við eitthvað miklu alvarlegra. Ég gat ekki 

komið í veg fyrir köstin sama hvað ég reyndi. 

Menntaskólinn var erfiður og ég sofnaði í öllum tímum. Ég fór úr því að vera 

fyrirmyndarnemandi í grunnskóla yfir í að taka upptökupróf og rétt skríða yfir lágmarkseinkunn 

í mörgum áföngum í menntaskóla. Þetta var ekki eðlilegt en ég vissi ekki hvað ég átti að gera, 

ég sá bara að aðrir voru ekki svona. Ég leitaði á einhverjum tímapunkti upplýsinga á netinu og 

fyrir tilviljun tók ég svefnpróf sem gaf mér þær niðurstöður að ég væri með sjúkdóm sem kallast 

„narcolepsy“, en hann væri mjög sjaldgæfur. Þar af leiðandi hugsaði ég ekki meira um það fyrr 

en nokkrum árum síðar, þegar ég leitaði aftur og las betur um drómasýki. Ég sýndi foreldrum 

mínum umfjöllunina og þau sáu að einkennin smellpössuðu við mig. Heimilislæknirinn sem 

sendi mig áfram í svefnrannsókn og ég fékk það staðfest að ég væri með drómasýki. Það liðu 

því sjö ár frá fyrstu einkennum og þangað til að ég fékk skýringu á einkennum mínum. Það var 

léttir og fólk fór að sýna meiri skilning.  

Ég prófaði Rítalín og módafíníl en sofnaði samt og fannst ég fjarlægjast sjálfa mig. Lyfin 

hentuðu mér ekki og ég ákvað því að fara erfiðu leiðina og nota ekki lyf. Í staðinn hef ég lagt 

mikið upp úr því að þekkja sjúkdóminn, hef stundað mikla sjálfsskoðun og þekki núna mín 

einkenni og mörk mjög vel. Ég berst ekki í gegnum lífið á þrjóskunni og líta ekki á drómasýki 

sem hamlandi ástand. Þetta hefur ekki verið auðvelt en í dag líður mér vel. Ég læt drómasýki 

ekki stoppa mig þótt ég geti ekki alltaf staðist samfélagslega tímapressu, heldur fer ég mínar 

leiðir og á mínum tíma. Þannig hef ég farið í gegnum háskólanámið. Þetta lokaverkefni er því 

tákn um að drómasýki þarf ekki að vera hamlandi ef viðkomandi fær svigrúm til að fara sínar 

eigin leiðir.“ 
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Inngangur 

Drómasýki er taugasjúkdómur sem einkennist af óstjórnlegri þreytu og svefnköstum sem geta 

varað í u.þ.b. 10-15 mínútur (Pinel og Barnes, 2018). Til eru tvær tegundir af sjúkdómnum. 

Annars vegar er drómasýki týpa eitt þar sem vöðvalömun, sem kallast kataplexía (e. cataplexy), 

er til staðar og hins vegar er drómasýki týpa tvö sem er án kataplexíu (Kanbayashi o.fl., 2016). 

Í þeim tilfellum sem kataplexía er til staðar veikjast vöðvar við geðshræringu; viðkomandi 

heldur meðvitund en getur ekki stjórnað hreyfingum sínum nægilega vel. Í verstu tilfellum 

verður alger vöðvalömun þar sem einstaklingurinn fellur niður í gólf (Hale, Guan og Emanuele, 

2016). Önnur einkenni eru svefnhöfgaofskynjanir, sem eru ofskynjanir sem eiga sér stað á milli 

svefns og vöku (D’Agostino og Limosani, 2016), en orðið höfgi merkir þyngsli eða svefnmók 

(Mörður Árnason, Árni Böðvarsson og Laufey Leifsdóttir, 2007). Einnig getur svefnlömun 

fylgt sjúkdómnum sem er sú upplifun að vera meðvitaður um sjálfan sig á meðan svefni stendur 

en geta ekki hreyft sig (D’Agostino og Limosani, 2016). Röskun á nætursvefni getur líka fylgt 

sjúkdómnum þar sem viðkomandi vaknar endurtekið yfir nóttina (Hale o.fl., 2016).  

Áætlað er að algengi drómasýki sé 20-50 af hverjum 100.000 og sjúkdómurinn hefur 

veruleg áhrif á lífsgæði fólks (Elphick, Staniforth, Blackwell og Kingshott, 2017). Engir tveir 

einstaklingar með drómasýki eru eins, þess vegna geta ákveðnar meðferðir hentað sumum en 

öðrum ekki (Flygare, 2016). Þar sem margir einstaklingar eiga erfitt með að vaka eða sofa 

margar klukkustundir í einu felast áskoranir í því að finna út hvernig þeir geta lifað eðlilegu lífi. 

Einnig getur verið erfitt að fá kataplexíuköst og það getur orðið til þess að fólk einangrist 

félagslega og loki smátt og smátt á tilfinningar (Reading, 2018). Takmarkaðar upplýsingar eru 

til um fjölda Íslendinga með drómasýki þar sem sjúkdómurinn er hvorki skráningar- eða 

tilkynningaskyldur (Þórólfur Guðnason, munnleg heimild, 5. febrúar 2019). Markmið 

rannsóknarinnar er að afla meiri upplýsinga um líf fólks með drómasýki á Íslandi. 

Birtingarmyndir og einkenni sjúkdómsins verða skoðuð, áhrif hans á daglegt líf og hvaða 

meðferðir standa til boða. Einnig verður fjallað um upplifun einstaklinga á sjúkdómnum og 

þeirra viðhorf til möguleika á bættri þjónustu við þá sem greinast. Meginkaflinn inniheldur 

fræðilega samantekt á núverandi þekkingu á drómasýki. Fjallað verður um einkenni, mögulegar 

orsakir sjúkdómsins og hvernig hann tengist svefni, ásamt greiningarferli og meðferðum.  
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Yfirlit yfir núverandi þekkingu 

Hvað er drómasýki? 

Íslenska orðið drómasýki kemur úr norrænni goðafræði. Drómi er einn af þeim fjötrum sem 

æsir bjuggu til í þeim tilgangi að fanga Fenrisúlfinn, en sýki merkir sjúkdómur (Mörður Árnason 

o.fl., 2007). Drómasýki heitir á ensku „narcolepsy“ en Todman (2007) skrifaði grein um sögu 

drómasýki. Þar kemur meðal annars fram að uppruni orðsins kemur úr grísku; orðið narke þýðir 

dofi eða sljóleiki og lepsis þýðir flog eða kast. Todman útskýrir einnig að franskur læknir, Jean 

Baptiste Edouard Gélineau, hafi nefnt sjúkdóminn narcolepsie árið 1880 án þess að þó að greina 

hann frá öðrum tegundum svefnvandamála. Gélineau lýsti einkennunum sem stuttum tímabilum 

af svefnköstum, þreytu og svefnhöfga og ályktaði að sjúkdómurinn gæti verið hugsýki (e. 

neurosis) eða starfrænn sjúkdómur (e. functional condition). Gélineau var lítið þekktur í París 

en þrátt fyrir það þá var nafnið á drómasýki viðurkennt og notað í áframhaldandi skrifum um 

sjúkdóminn. Todman segir frá því að rétt á eftir Gélineau hafi þýskir læknar skrifað um 

drómasýki; Westphal árið 1877 og Fisher árið 1878. Þeir tóku báðir eftir tengslum á milli 

svefntímabila og tilfinningatengds máttleysis í vöðvum. Einnig tóku þeir báðir eftir að 

sjúkdómurinn gæti gengið í ættir. Löwenfeld nefndi þessi köst kataplexíu (e. kataplexy) árið 

1902, en orðið kataplexis kemur úr grísku (Todman, 2007).  

Uppgötvun REM (e. rapid eye movement) svefns árið 1953 opnaði dyrnar fyrir 

nútímasvefnrannsóknum og þar með bættum skilningi á drómasýki (Mignot, 2014). REM-svefn 

er oft kallaður draumsvefn og er fjórða stig svefnsins sem kemur fram í enda svefnhringsins 

(Pinel og Barnes, 2018). Stuttu eftir þessa uppgötvun komu fram tengsl REM-svefns við 

drómasýki en Dement og Rechschaffen komust að því að fólk með drómasýki fer beint í REM-

svefn þegar það sofnar. Dement hélt áfram að rannsaka sjúkdóminn og í samvinnu við 

Carskadon bjuggu þeir til rannsóknarbúnað til dagsyfjumælinga sem kallast MSLT (e. multiple 

sleep latency test). Þessi mæling er enn í dag staðlað greiningartæki fyrir dagsyfju hjá 

einstaklingum með drómasýki. Árið 1983 varð svo aftur umtalsverð framför í þekkingu á 

sjúkdómnum þegar Juji og Honda komust að því að allir þátttakendur með drómasýki í rannsókn 

þeirra hefðu svokallaða HLA-DQB1-0602 genasamsætu (Mignot, 2014). Þessi genasamsæta 

finnst á litningi númer sex og tengist ónæmiskerfinu (Taheri, 2016).  
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Algengi 

Erfitt getur verið að segja til um algengi drómasýki þar sem einkenni sjúkdómsins eru 

margbreytileg og því er erfitt að setja stöðluð greiningarviðmið. Einkennin geta einnig átt við 

marga aðra sjúkdóma sem eykur líkur á röngum greiningum, greiningartöf eða að fólk sæki sér 

hreinlega ekki hjálpar (Thorpy, 2016). Einnig getur algengi verið mismunandi eftir landsvæðum 

(Taheri, 2016). Algengi drómasýki virðist vera vera á bilinu 25-50 á hverja 100.000 

einstaklinga, en drómasýki týpa 1 er algengari en drómasýki týpa 2 (Ohayon, Priest, Zulley, 

Smirne og Paiva, 2002, Ahmed, Schur, MacDonald og Steinman, 2014). Talið er að minna en 

helmingur einstaklinga með drómasýki séu með staðfesta greiningu (Hale o.fl. 2016). Hafa ber 

í huga að algengisrannsóknir geta verið framkvæmdar á ólíkan hátt og þá getur til dæmis verið 

mismunandi hvort verið sé að mæla einkenni drómasýki, staðfest tilfelli og hvort verið sé að 

skoða drómasýki með kataplexíu eða án kataplexíu (Hale o.fl. 2016). 

Það er ekki til mikið af upplýsingum um drómasýki á Íslandi. Í svari Embætti 

Landlæknis við fyrirspurn okkar um fjölda Íslendinga með drómasýki kom í ljós að það eru 

ekki til tölur um tíðni sjúkdómsins hérlendis þar sem hann er hvorki skráningar- eða 

tilkynningaskyldur. Í svarinu kemur jafnframt fram að í kjölfar bólusetningar við svínaflensu 

veturinn 2009-2010 og umfjallana um hana hafi sóttvarnalæknir látið gera sérstaka rannsókn til 

að kanna fjölda nýgreindra einstaklinga með drómasýki og athuga möguleg tengsl við 

bólusetninguna (Þórólfur Guðnason, munnleg heimild, 5. febrúar 2019). Samkvæmt svari við 

fyrirspurn okkar og í frétt á vef Landlæknisembættisins frá 14.01.2011 var fjölgun á greindum 

tilvikum drómasýki á árinu 2010, en þá voru fimm einstaklingar sem greindust, allir undir 19 

ára. Þrír af þeim voru bólusettir og tveir óbólusettir og því ekki hægt að fullyrða að þessar 

greiningar hafi beina tengingu við svínaflensubólusetninguna þótt tengsl hafi einkum verið hjá 

þessum aldurshóp (Þórólfur Guðnason, munnleg heimild, 5. febrúar 2019; Sóttvarnarlæknir, 

2011). Samkvæmt sömu frétt Landslæknisembættisins kemur fram að „árlega megi búast við 

að um eitt tilfelli af 800.000 börnum yngri en 18 ára greinist“ (Sóttvarnarlæknir, 2011). Í grein 

sem birtist á visir.is þann 2.1.2011 kemur fram að "tíðni sjúkdómsins er breytileg milli landa 

en talið er að árlega megi búast við 0,5-1 tilfelli á hverja 100.000 íbúa og þar af eru tæplega 

10% einstaklinganna börn yngri en 18 ára" (Haraldur Briem, Þórólfur Guðnason og Pétur 

Lúðvígsson, 2011). Þessum heimildum ber ef til vill ekki saman, en eins og áður sagði er 

sjúkdómurinn hvorki skráningar- eða tilkynningaskyldur sjúkdómur, og því erfitt að staðfesta 

þessar tölur.  
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Miðað við algengistölur almennt og að fjöldi Íslendinga 1. janúar 2018 var tæplega 

350.000 má áætla að um það bil 90-175 einstaklingar á Íslandi séu með drómasýki. Í lokuðum 

umræðuhóp á Facebook eru 74 einstaklingar, en þar eru einnig foreldrar barna með drómasýki 

og einstaka einstaklingar með sjúkdóminn Idiopathic Hypersomnia. Það eru því líkur á því að 

þónokkrir Íslendingar með drómasýki séu enn ógreindir.  
 

Einkenni 

Á sjötta áratug 20. aldar skilgreindu Yoss og Daly sjúkdómseinkenni drómasýki og töldu helstu 

einkennin vera fjögur; viðvarandi þreyta eða óstjórnleg þreytuköst, kataplexía, svefnlömun og 

svefnhöfgaofskynjanir. Samkvæmt þeim eiga öll fjögur einkennin ekki við um alla sjúklinga en 

aðeins 20-25% sjúklinga upplifa öll fjögur einkennin. Seinna kom í ljós að 50% sjúklinga 

glímdu við röskun á nætursvefni og var því bætt við sem fimmta einkennið (Todman, 2007).  
 

Óstjórnleg svefnköst (e. excessive daytime sleepiness, EDS) eru þau einkenni sem flestir 

kannast við. Þetta eru bæði óstjórnleg þreytuköst sem koma öðru hverju en líka viðvarandi og 

undirliggjandi þreyta allan daginn. Þessi svefnþörf getur komið hvenær sem er yfir daginn og í 

öllum aðstæðum, jafnvel óviðeigandi aðstæðum og kyrrsetu, þar á meðal við matarborðið. 

Svefnköstin geta varað í nokkrar mínútur upp í 15 mínútur en daglúrar geta varið allt að 

klukkustund (Zeman o.fl., 2004). Svefnköst geta líka einkennst af mjög stuttum svefnlotum sem 

vara í 5-15 sekúndur (Didato og Nobili, 2009).  
 

Röskun á nætursvefni (e. disturbed nighttime sleep, DNS) er þegar viðkomandi vaknar 

síendurtekið yfir nóttina og fær því ekki nægan djúpsvefn. Þetta kemur í veg fyrir fullkomna 

næturhvíld og sá einstaklingur finnur því jafnvel fyrir þreytu þegar farið er á fætur eftir heila 

nótt í rúminu. Þessi svefnskortur veldur þeirri óstjórnlegu þreytu sem flestir með drómasýki 

glíma við á hverjum degi. Talið er að um 30-95% af fólki sem hefur verið greint með drómasýki 

þjáist af röskun á nætursvefni sem ekki er rakin til annarra sjúkdóma en niðurstöður eru 

mismunandi eftir mælitækjum (Roth o.fl., 2013). Svefntruflanir hafa áhrif á úrvinnslu 

upplýsinga, þá sérstaklega það sem varðar nám og minni. Einnig er vitað að til að halda 

líkamlegri og andlegri heilsu er svefn okkur nauðsynlegur. Þegar svefnleysi hefur áhrif á nám 

og minni er enn erfiðara fyrir fólk að aðlagast umhverfi sínu, takast á við daglegt líf, hafa áhuga 
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á að koma hlutum í verk og að takast á við streitu. Þegar við sofum illa getum við orðið hvatvís, 

uppstökk, skapstygg og jafnvel tekið óæskilegar ákvarðanir (Nierenberg, 2016).  
  

Kataplexía (e. cataplexy) er sérstakt ástand lömunar þar sem vöðvar missa mátt að hluta til eða 

í heild sinni. Orðið cataplexy kemur úr grísku og merkir að falla niður (e. to strike down), þar 

sem kata þýðir niður (e. down) og plexis þýðir falla eða detta (e. strike) (Reading, 2018; 

Matthías Magnússon, 2018). Talið er að u.þ.b. 60-90% einstaklinga með drómasýki þjáist af 

kataplexíu (Didato og Nobili, 2009) og er sú birtingarmynd kölluð drómasýki týpa 1 en 

drómasýki týpa 2 er án kataplexíu. Kataplexíuköstin eru þess eðlis að erfitt er fyrir sérfræðinga 

að verða vitni að kataplexíuköstum á rannsóknarstofu en myndbandsupptökur geta gefið þeim 

einhverja hugmynd um hvert birtingarform kastanna er (Reading, 2018).  

Kataplexíuköst koma oftast fram við tilfinningalegt áreiti. Það er einkum jákvæð 

geðshræring og tilfinningar, t.d. hlátur en þá er það hápunktur skemmtisögunnar (e. punchline) 

sem er kveikjan að kastinu. Einnig getur það að eitthvað komi ánægjulega á óvart verið kveikja 

en köstin eru líklegri í rólegu umhverfi með fjölskyldu og vinum. Kataplexíuköst geta þó einnig 

komið til við vægari neikvæðar tilfinningar, til dæmis reiði eða gremju. Þýðingarmiklar 

neikvæðar tilfinningar eru hins vegar sjaldan kveikja fyrir kataplexíukast og það á einnig við 

um t.d. ofsareiði í umferðinni. Ein ástæða þess gæti verið örvun taugakerfisins samhliða 

aukningu á adrenalíni (Reading, 2018). 

Birtingarmyndir kataplexíu eru afar mismunandi. Væg köst geta verið máttleysi í 

andlitsvöðvum og hálsi sem geta valdið óskýru tali, hnykkjum í höfði og kippum í andliti. Þá 

geta hendur líka orðið máttlausar, t.d. ef haldið er á glasi þá geta hendur sigið örlítið niður eða 

viðkomandi missir hluti í gólfið. Í undantekningartilfellum eru vægu köstin einungis öðru 

megin í líkamanum. Alvarlegri köst geta tekið allt að 10 sekúndur. Viðkomandi getur þá misst 

allan mátt í vöðvum stoðkerfisins þannig að hann fellur í gólfið. Þótt kastið sjálft taki stutta 

stund getur viðkomandi þurft lengri tíma til að jafna sig og verið í nokkrar mínútur að ná fullum 

styrk aftur. Við kataplexíukast er einstaklingurinn með fulla meðvitund og skynjun en við lengri 

köst gæti viðkomandi upplifað eins konar draumainnskot eða upplifað að viðkomandi sé 

aftengdur. Í sumum tilvikum geta köstin verið misskilin og talin vera flogakast eða merki um 

heilablóðfall. Óviðráðanleg vöðvalömun getur haft mjög hamlandi áhrif á líf fólks. Óttinn við 

að hrynja niður og/eða slasast við fallið getur meðal annars leitt til félagslegrar einangrunar og 

annarra félagslegra vandamála (Reading, 2018). 
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Samkvæmt rannsókn Vetrugno o.fl. (2010) er mælanlegur munur á vægum eða 

staðbundnum köstum og algerum fallköstum. Væg eða staðbundin köst sýndu stuttar lotur af 

máttleysi vöðva í andliti, hálsi og útlimum og í sumum tilfellum mældust REM-augnhreyfingar 

samhliða. Allir þátttakendur rannsóknar Vertugno brugðust meðvitað við kataplexíuköstum í 

þessum lotum. Í þeim tilvikum sem köstin voru alger fallköst sýndi vöðvarafrit (EMG) fyrst 

máttleysi í hálsi en síðar í vöðvum höfuðs, axla og mjaðmagrindar sem og vöðvum neðri útlima. 

Að lokum féllu einstaklingarnir í gólfið og voru með algera vöðvalömun í stutta stund. 

Öndunarerfiðleikar, óreglulegur hjartsláttur og ósamræmi í heilalínuriti (EEG) mældust í algeru 

köstunum án breytinga á blóðþrýstingi. Hins vegar lækkaði blóðþrýstingurinn örlítið á meðan 

algerri vöðvalömun stóð. Upplifun þátttakenda var að þeim þótti köstin ógnvekjandi og gerðu 

þeim bilt við. Vetrugno tekur fram að þessi einkenni sem hann lýsir í rannsókn sinni eiga margt 

sameiginlegt með þeirri lömun sem líkaminn fer í við REM-svefn (Vetrugno o.fl., 2010).  
 

Svefnlömun (e. sleep paralysis) eða svefnrofalömun er ástand þar sem einstaklingur verður 

meðvitaður um sjálfan sig á sama tíma og hann er í ákveðnu lömunarástandi sem af 

náttúrulegum ástæðum framkallast í REM-svefni (D’Agostino og Limosani, 2016). Hlutverk 

svefnlömunar er mögulega að koma í veg fyrir hreyfingar á meðan draumsvefni stendur 

(Mahowald og Schenck, 2005). Þótt stærri vöðvar líkamans séu lamaðir þá er samt sem áður 

mögulegt að hreyfa augun (Cheyne, 2003). Það sem svefnlömun og kataplexía eiga 

sameiginlegt er hvernig lömun vegna REM-svefns og vökuástands birtist á sama tíma. Þetta 

leiðir til svefnlömunar eða kataplexíu eftir því hvort viðkomandi er vakandi eða sofandi 

(Mahowald og Schenck, 2005). 
 

Svefnhöfgaofskynjanir (e. hypnagogic hallucinations/waking hallucinations) eru oft 

fylgifiskar svefnlömunnar, en það eru upplifanir sem eiga sér stað við svefnrof eða þegar 

draumsvefn breytist í vöku eða öfugt (D’Agostino og Limosani, 2016; Cheyne, 2003). 

Ofskynjanir eru oftast mjög skýrar (e. vivid) og líkjast draumum (Denis, 2018), enda má segja 

að svefnhöfgaofskynjanir séu eins konar draumar sem ráðast inn í huga okkar við svefnrof 

(Plazzi, Serra og Ferri, 2008). Allt að 90% ofskynjana tengdar svefnlömun vekja þó hræðslu en 

það gera aðeins 30% drauma (Cheyne, Rueffer og Newby-Clark, 1999). Það eru ekki aðeins 

einstaklingar með drómasýki sem upplifa svefnlömun eða svefnhöfgaofskynjanir heldur getur 

fólk almennt lent í þessum aðstæðum og margar ástæður legið að baki. Fólk með drómasýki er 

þó líklegra til að upplifa það oftar en aðrir (Mahowald og Schenck, 2005). 
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Önnur einkenni. 

Draumar eru ekki eitt af klínískum greiningarviðmiðum drómasýki en geta þó gefið mikilvægar 

vísbendingar þar sem svefnmynstur fólks með drómasýki er frábrugðið hefðbundnu 

svefnmynstri. Árið 2014 var gerð rannsókn á ranghugmyndum út frá draumum einstaklinga 

með drómasýki. Það kom rannsakendum á óvart hversu mikill fjöldi einstaklinga með 

drómasýki taldi draumaupplifanir vera raunverulegar og hversu alvarlegar ranghugmyndirnar 

voru. Þá höfðu 83% einstaklinga með drómasýki greint frá því að hafa upplifað ranghugmyndir 

en aðeins 15% einstaklinga í samanburðarhópnum. Tíðni þessara ranghugmynda hjá 

einstaklingum með drómasýki var allt frá einu sinni í mánuði upp í einu sinni í viku. Aðeins 

tveir í samanburðarhópnum sögðust hafa upplifað ranghugmyndir vegna drauma sinna oftar en 

einu sinni á ævinni. Einn viðmælandi rannsóknarinnar sagðist hafa dreymt að ættingi hafði látist 

og upplifunin var svo raunveruleg að hann hafði samband við útfararstofu til að ganga frá þeim 

málum áður en hann uppgötvaði að um draum var að ræða. Alvarlegar ranghugmyndir af þessu 

tagi eru ekki óalgengar hjá einstaklingum með drómasýki og geta varið í daga eða vikur en 

oftast leiðréttast þær á fyrstu mínútum vöku. Rannsakendur taka fram að niðurstöðurnar haldast 

í hendur við aðrar rannsóknir þar sem einstaklingar með drómasýki upplifa drauma mun skýrar 

en almenningur, finna meiri tilfinningar við draumana og muna betur drauma en 

samanburðarhópurinn. Þeir velta því fyrir sér hvort að þessar ranghugmyndir geti verið vegna 

þess hve raunverulegir draumarnir eru, hvað veldur þessum ranghugmyndum og hvort um sé 

að ræða einhvers konar brenglun í minni (Wamsley, Donjacour, Scammell, Lammers og 

Stickgold, 2014).  
 

Þyngdaraukning er ekki greiningarviðmið drómasýki en getur verið óbein afleiðing þess að 

vera með sjúkdóminn. Efnaskipti okkar stjórnast að miklu leyti af svefni og líkamsklukkunni. 

Óreglulegur eða of lítill svefn, kæfisvefn og vaktavinna geta haft áhrif á meltingarkerfið og 

óreglu í efnaskiptum. Bólgur geta þá myndast í líkamanum ásamt ójafnvægi í orkubúskap, 

insúlíni og glúkósa. Í kjölfarið er aukin hætta á þyngdaraukningu, offitu og sykursýki týpu tvö 

ef ekkert er gert til að koma betri reglu á svefninn (Depner, Stothard og Wright, 2014). 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk með drómasýki er með hærri líkamsmassastuðul (e. body mass 

index/BMI) samanborið við almenning (Schuld, Hebebrand, Geller og Pollmächer, 2000; 

Dahmen, Bierbrauer og Kasten, 2001). 

Í Þýskalandi og Sviss var gerð rannsókn á því hvort tengsl væru milli drómasýki og 

hærri líkamsþyngdarstuðuls. Almennar heilsukannanir frá Þýskalandi og Sviss voru bornar 
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saman við 132 einstaklinga með drómasýki sem búsettir voru í þessum tveimur löndum. 

Líkamsþyngdarstuðull yfir 25 telst til yfirþyngdar en líkamsþyngdarstuðull yfir 30 telst til 

offitu. Niðurstöður sýndu að hjá almenningi í Þýskalandi og Sviss voru 25% í yfirþyngd en af 

þeim 132 einstaklingum sem greindir voru með drómasýki voru 42% í yfirþyngd. Þegar offita 

var skoðuð voru 32% af 132 þátttakendum með drómasýki með offitu en einungis 5,5% 

Þjóðverja og 5,2% Svisslendinga. Tekið er fram að skýring á þyngdaraukningunni sé mögulega 

ekki einungis vegna drómasýki heldur gæti hún verið tengd erfðum eða geðdeyfðarlyfjum þar 

sem 27% þátttakenda með drómasýki notuðu slík lyf. Margir þátttakenda með drómasýki 

greindu frá ofáti sem átti sér stað á nóttunni en órexín framleiðsla getur mögulega stuðlað að 

þyngdaraukningu þar sem það stjórnar að einhverju leyti matarlyst og líkamsþyngd (Dahmen 

o.fl., 2001).  
 

Svefn og svefnstig 

Svefn er ástand hreyfingarleysis þar sem lítil svörun er við áreiti frá umhverfinu. Svefn er 

frábrugðinn dái eða svæfingu vegna þess að svefn er tímabundið ástand sem hægt er að 

umbreyta hraðar í vökuástand (Brand og Kirov, 2011). Enn er ekki vitað með vissu hver 

tilgangur svefns er en það er þó vitað að góður svefn er gagnlegur fyrir okkur og nauðsynlegur 

fyrir vitræna getu og eðlilega líkamsstarfsemi (Nierenberg, 2016). Þegar nægur svefn næst ekki 

þá reynir líkaminn að endurheimta þann svefntíma. Svefn flestra hryggdýra og allra spendýra 

sýnir fram á ákveðna uppbyggingu þar sem áhrifamiklar breytingar í heilanum verða (Brand og 

Kirov, 2011).  

Svefn hjá mönnum stjórnast að miklu leyti af dægursveiflu (e. circadian rhytm). Á 

hverjum degi aðlagast líkamar okkar á ýmsan hátt að bæði birtu og myrkri. Við nýtum okkur 

birtuna til að sinna líffræðilegum þörfum og sofum meirihluta nætur. Líkamsklukka (e. 

circadian clock) er innri klukka líkamans sem stjórnast að miklu leyti af birtubreytingum. 

Hormónið melatónín sem er framleitt í heilakönglinum sér meðal annars um að stilla 

líkamsklukkuna (Pinel og Barnes, 2018). Sjónhimnan skynjar birtustig í umhverfinu og sér um 

að senda boð um birtustig til undirstúku heilans, undirstúkan áframsendir svo boðin til 

heilaköngulsins. Framleiðsla melatóníns minnkar þegar sjónhimnan skynjar birtu og hjálpar 

okkur að viðhalda árvekni yfir daginn. Að sama skapi eykst framleiðsla melatóníns í myrkri og 

við finnum fyrir þreytu. Melatónínframleiðsla veldur lífeðlisfræðilegum breytingum, líkamshiti 

okkar lækkar og það hægist á öndun (Encyclopædia Britannica, 2018; Pinel og Barnes, 2018) 
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Svefn allra spendýra samanstendur af REM (e. rapid eye movement) -svefni og nREM 

(e. non rapid eye movement) svefni, þar sem við hvílumst. Hægt er að mæla og greina á milli 

svefnstiga með heilalínuriti (EEG) þar sem rafvirkni í heilanum er mæld, vöðvarafriti (EMG) 

sem mælir rafvirkni í vöðvum og augnhreyfingamælingum (EOG) (Pinel og Barnes, 2018). 

Manneskjur fara að meðaltali í gegnum fjóra eða fimm svefnhringi á einni nóttu og hver hringur 

varir í um það bil 90-100 mínútur. Hver svefnhringur samanstendur af fjórum svefnstigum; 

nREM sem hefur þrjú undirstig, nREM1 (grunnsvefn), nREM2 og nREM3 (hægbylgjusvefn), 

og REM svefni (Weber, 2017. Hægt er að greina svefnstigin með heilalínuriti þar sem hvert 

svefnstig hefur sitt sérstaka mynstur (Weber, 2017). Það er talsvert deilt um það hvort að 

mismunandi svefnstig í svefnhringnum hjá manneskjum sjái um hvert minnisferli fyrir sig eða 

hvort að öll stigin í svefnhringnum eigi sinn þátt í að stuðla að góðu minni (Casey o.fl., 2016). 

Hefðbundinn svefnhringur byrjar með stuttu tímabili af fyrsta stigi nREM-svefns, sem 

er léttur svefn. Þar á eftir er farið í stig tvö af nREM-svefni og hann verður dýpri. Þá tekur við 

stig þrjú af nREM-svefni sem er stundum kallað hægbylgjusvefn (e. slow-wave sleep) eða 

djúpsvefn. Þar er dvalið í einhverja stund og svo er farið til baka í gegnum svefnstigin þar til 

aftur er komið að stigi eitt (Brand og Kirov, 2011). REM er fjórða stig svefnsins sem kemur 

fram í enda fyrsta svefnhringsins. Beinagrindarvöðvar eru í algerri slökun og hraðar 

augnhreyfingar gera vart við sig. Taugaboð, súrefnisnotkun og blóðflæði eru líkt og þegar við 

erum vakandi, öndun, blóðþrýstingur og hjartsláttur hækkar einnig. Vöðvar í útlimum eiga það 

til að kippast til og þetta er það stig svefns þar sem okkur dreymir aðallega í (Pinel og Barnes, 

2018).  

Hér að neðan er að finna mynd úr grein Rogers, Aldrich og Caruso sem ber titilinn 

„Patterns of Sleep and Wakefulness in Treated Narcoleptic Subjects“ og birtist í tímaritinu 

Sleep (1994). Myndin sýnir að svefn einstaklinga með drómasýki er ólíkur hefðbundnu 

svefnmynstri þar sem hann dreifist óreglulega yfir sólahringinn. Dægursveifla einstaklinga án 

drómasýki er hinsvegar einfaldari og skiptist í vökutímabil og svefntímabil (Rogers, Aldrich og 

Caruso, 1994). Einstaklingar með drómasýki sofa þó ekki mikið meira en aðrir í heildina því 

að meðaltali sofa þeir aðeins um klukkutíma lengur en aðrir (Pinel og Barnes, 2018) en 

svefnidreifist þess í stað öðruvísi yfir sólahringinn (Didato og Nobili, 2009) 
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Orsakir drómasýki 

Ekki er vitað með neinni vissu hvað verður til þess að einstaklingar þróa með sér drómasýki. 

Talið er að ein möguleg ástæða sjúkdómsins tengist skemmdum á taugum sem framleiða 

órexín/hýpókretín, mögulega vegna sjálfsofnæmisviðbragða. Önnur mögulega ástæða eru ytri 

áhættuþættir eins og bóluefnið Pandemrix sem er talið geta stuðlað að þróun sjúkdómsins ásamt 

arfbundnum þáttum (Saariaho o.fl.). Órexín/Hýpókretín hafa margþætt hlutverk er varða 

fínstillingu á ferlum líkamans. Þegar ójafnvægi ríkir í þessum ferlum hefur það áhrif á 

svefnhringinn og efnaskipti líkamans og veldur þannig tilheyrandi einkennum (Kanbayashi 

o.fl., 2016).  

Órexín.  

Árið 1998 tókst tveimur rannsóknarteymum að einangra taugapeptíð (e. neuropeptide) sem 

framleitt er af frumum í hliðlægum hlutum aftari hluta undirstúku. Þetta taugapeptíð stuðlar að 

árvekni og vakandi ástandi (Pinel og Barnes, 2018) ásamt því að bæla niður nREM og REM 

svefn (Mieda, 2017). Rannsóknarteymi Sakurai o.fl. sprautaði taugapeptíðinu í rottur sem leiddi 

til þess að þær höfðu meiri matarlyst og gáfu því nafnið órexín af gríska orðinu orexis sem þýðir 

matarlyst. Rannsóknarteymi De Lecea o.fl. fann taugapeptíðin í undirstúku heila hjá rottum, 

nánar tiltekið í einu af mótandi DNA (e. mRNA) og nefndi því taugapeptíðið hýpókretín (Mieda 

og Sakurai, 2016). Þar sem þessar rannsóknir komu fram á svipuðum tíma hafa bæði heitin 

verið notuð en hér á eftir verður notast við heitið órexín.  

Stuttu eftir uppgötvun órexíns komu fram vísbendingar um tengsl þess og drómasýki í 

rannsóknum. Tvær rannsóknarstofur greindu frá niðurstöðum sínum á svipuðum tíma. Önnur 

rannsóknin var gerð á hundum, stóð í 10 ár og höfundar hennar, Lin o.fl. birtu niðurstöður sínar 

Mynd 1. Munur á hefðbundnu svefnmynstri og svefnmynstri þeirra með drómasýki 
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árið 1999. Hundarnir höfðu einkenni drómasýki eins og óstjórnlega þreytu, kataplexíu tengda 

tilfinningum og óreglulegan svefn. Allt benti til þess að möguleg orsök væri stökkbreyting á 

geni sem hefur áhrif á viðtakaprótein (e. receptor protein) sem bindur sig við taugapeptíðið 

órexín (Mieda og Sakurai, 2016; Pinel og Barnes 2018). Hin rannsóknin var framkvæmd af 

Chemelli o.fl. og var gerð á músum. Mýsnar fóru beint í REM-svefn þegar þær sofnuðu, höfðu 

aukinn REM svefn, nREM svefn og kataplexíu sem líktist einkennum drómasýki hjá mönnum. 

Mýsnar reyndust einnig vera með óeðlilega taugaviðtaka (e. receptor) sem höfðu áhrif á órexín 

í heila músanna (Mieda og Sakurai, 2016). Frekari rannsóknir sýna fram á eyðileggingu á um 

90% af þeim 70.000 órexíntaugum í líkamanum þegar drómasýki týpa 1 er til staðar (Lind o.fl., 

2014). Án órexíns getur heilinn ekki haldið sér í fullu vökuástandi né svefnástandi nema í eina 

til tvær klukkustundir. Þar af leiðandi er heilinn að flakka fram og til baka á milli svefns- og 

vökuástands allan sólahringinn. Þessi óregla á REM svefni veldur kataplexíu, svefnlömun og 

svefnhöfgaofskynjunum (Reading, 2018). 

Ýmsar heimildir benda til þess að órexínskortur sé aðallega hjá einstaklingum með 

drómasýki týpu 1 (Peyron o.fl., 2000; Buskova, Vaneckova, Sonka, Seidl og Nevsimalova, 

2006). Nishino o.fl.  framkvæmdu fyrstu mælingar á órexíni í mænuvökva árið 2000. 

Þátttakendur voru níu manns með drómasýki og átta manns í samanburðarhóp sem ekki voru 

með drómasýki. Órexín var greinanlegt hjá öllum átta einstaklingum í samanburðarhópnum. 

Órexínið var hins vegar ekki nóg til að vera greinanlegt hjá 7 af 9 þátttakendum með drómasýki. 

Þetta var talið benda til þess að órexín sé nátengt orsökum drómasýki (Nishino, Ripley, 

Overeem, Lammers og Mignot, 2000). Áframhaldandi rannsóknir styðja niðurstöður Nishino 

o.fl. (Mignot, 2014). Algeng skýring á vöntun á órexíni er að þeir sem eru með sjúkdóminn séu 

með færri taugar sem seyta órexíni vegna sjálfsofnæmis þar sem ónæmiskerfið ráðist á og 

eyðileggi þær taugar sem sleppa frá sér órexíni (Lin o.fl., 1999; Pinel og Barnes, 2018).  

Genasamsætan HLA-DQB1*0602. 

Drómasýki getur verið arfbundin að einhverju leyti en þrátt fyrir það þá er ekki talað um 

drómasýki sem arfgengan sjúkdóm. Ef foreldri, systkini eða barn einstaklings er með 

sjúkdóminn þá eru aðeins 1-2% líkur á að sá einstaklingur sé með drómasýki. Hjá eineggja 

tvíburum eru líkurnar meiri en þó eru ekki nema 25-31% líkur á því að báðir tvíburar séu með 

sjúkdóminn ef annar þeirra er með hann. Önnur stök einkenni sem tengjast drómasýki geta erfst 

án þess að sjúkdómurinn sé til staðar. Það er til dæmis algengara að svefnlömun sé til staðar hjá 

báðum eineggja tvíburum heldur en tvíeggja tvíburum (Taheri, 2016).  
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Mótefnavakinn HLA (e. human leukocyte antigen) er sameind þéttra vefjaflokka og 

tengist ónæmiskerfinu. HLA-DQB1*0602 er genasamsæta sem finnst á litningi númer sex í 

mönnum. Rannsóknir á þessum genahóp benda til þess að það séu tengsl á milli þessarar 

genasamsætu og drómasýki, enda hefur verið ályktað að 90% tilfella af drómasýki séu tengd 

við genasamsætuna (Taheri, 2016).  

Niðurstöður úr rannsókn frá Íran greina frá því að tengsl á milli HLA-DQB1*0602 og 

drómasýki séu líkleg. Þátttakendur með drómasýki voru 44, þátttakendur með aðrar tegundir af 

óstjórnlegri þreytu voru 30 og í heilbrigðum samanburðarhópi voru 50 þátttakendur. Af þeim 

sem voru með drómasýki týpu 1 voru 78,9% með genasamsætuna DQB1*0602 og 20% þeirra 

sem voru með drómasýki týpu 2. Aðeins 8% samanburðarhópsins var með genasamsætuna 

ásamt einum þátttakanda sem var með aðra tegund af óstjórnlegri þreytu. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að einstaklingar með drómasýki séu líklegri til að bera genasamsætuna 

DQB1*0602 og þá sérstaklega þeir sem eru með drómasýki týpu 1. Aðrar rannsóknir styðja 

þessar niðurstöður því hjá Hong o.fl. var genasamsætan DQB1*0602 til staðar hjá 92,4% 

þátttakanda með drómasýki týpu 1 og 45,5% þeirra með drómasýki týpu 2. Genasamsætan var 

ekki til staðar hjá nema 12,8% af samanburðarhópnum (Geremew o.fl., 2017).  

Þeir sem bera HLA-DQB1*0602 eru þó ekki allir með drómasýki. U.þ.b. 12% japanskra 

og 38% þeldökkra Bandaríkjamanna bera genasamsætuna en það er mismunandi eftir löndum 

og svæðum hversu hátt hlutfall almennings er með hana. Þetta bendir til þess að aðrir ytri 

áhættuþættir þurfi að vera til staðar svo að sjúkdómurinn þróist (Taheri, 2016).  

Bóluefnið Pandemrix. 

Í júní 2009 greindi World Health Organization (WHO) frá inflúensufaraldri H1N1 um allan 

heim. Yfirvöld lýstu yfir áhyggjum af inflúensunni og hvöttu fólk til að bólusetja sig (Lind, 

2014). Á Íslandi talaði fólk um svínaflensuna og svínaflensusprautuna. Bólusetningar áttu sér 

aðallega stað veturinn 2009-2010 og í kjölfarið urðu aukin tilfelli drómasýki hjá börnum og 

unglingum sem höfðu verið bólusett með AS03 Pandemrix bóluefninu. Fyrstu tilfellin voru 

tilkynnt í Svíþjóð og Finnlandi en seinna í öðrum evrópskum löndum (Wijnans o.fl., 2013).  

Í Noregi fékk 41,9% af 1.628.526 einstaklinga undir 30 ára Pandemrix-bóluefnið á 

tímabilinu 2009 til 2012. Sjúkrasaga þeirra var skoðuð og fleiri börn og unglingar greindu frá 

einkennum drómasýki eftir bólusetninguna. Sumir þessara einstaklinga voru í kjölfarið greindir 

með drómasýki, flestir með drómasýki týpu 1. Áhættan á að fá drómasýki er mest fyrstu 

mánuðina eftir að hafa fengið bólusetninguna. Meðaltalstíminn í þessari rannsókn á milli 

bólusetningar og fyrstu einkenna var 7,6 mánuðir en bilið var allt frá einum mánuði upp í 28 
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mánuði. Rannsóknin staðfesti tengsl á milli Pandemrix og drómasýki (Trogstad o.fl., 2017). 

Svipuð rannsókn var einnig gerð í Finnlandi sem staðfesti tengsl Pandemrix og drómasýki 

(Nohynek o.fl., 2012) 

Talið er að einstaklingar með HLA-DQB1*0602 genasamsætuna séu líklegri til þess að 

þróa með sér sjúkdóminn eftir Pandemrix-bólusetningu. Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sýndi 

að öll þau 28 börn í rannsókninni sem komin voru með greiningu á drómasýki eftir Pandemrix-

bólusetningu höfðu HLA-DQB1*0602 genasamsætuna (Jacoby, 2013). Möguleg ástæða fyrir 

því að drómasýki verður til vegna þessarar genasamsætu er sú að DQB1*0602 inniheldur 

mótefni gegn órexínviðtökum sem vinnur svo gegn kjarnapróteini sem er til staðar í Pandemrix 

bóluefninu (Leiva, Madrazo og Podesta, 2018). Meira magn af kjarnapróteininu er í Pandemrix 

en í öðrum bóluefnum (Ahmed og Steinman, 2016).  

Ónæmisglæðir (e. adjuvant) er efni sem bætt er við mótefnavaka og eykur 

ónæmisviðbrögð (Ensk-íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, e.d.). Talið var að 

ónæmisglæðirinn AS03 sem er til staðar í Pandemrix og Arepanrix (öðru bóluefni sem notað 

var við sömu inflúensunni) gæti mögulega átt þátt í að orsaka drómasýki. Hins vegar var 

Arepanrix notað í Kanada en þar urðu ekki aukin tilfelli af drómasýki. Í þeim evrópsku löndum 

sem greindu frá auknum tilfellum af drómasýki höfðu hlutfallslega fleiri genasamsætuna en í 

þeim löndum sem ekki tilkynntu um aukin tilfelli af sjúkdómnum. Genasamsætan HLA-

DQB1*0602 er arfbundin og finnst þess vegna í mismiklum mæli á milli landa. Lægra hlutfall 

íbúa í Kanada ber genasamsætuna og það getur skýrt hvers vegna Kanada varð ekki fyrir 

þessum áhrifum bólusetningarinnar þó að bóluefnið innihaldi AS03 eins og Pandemrix (Ahmed 

og Steinman, 2016).  

Einnig eru vísbendingar um að inflúensan H1N1 geti valdið drómasýki án tengingar við 

bóluefni ef einstaklingur fær vírusinn. Veturinn 2009-2010 varð þreföld aukning á tilkynntum 

tilfellum af drómasýki í Kína þegar svínaflensan stóð yfir en aðeins fáir höfðu verið bólusettir. 

Veirur á borð við H1N1 geta hafa áhrif á ónæmiskerfið sem leiðir til sjálfsofnæmis og skemmda 

á órexíntaugum (Kornum, 2016).  

Aðrar orsakir. 

Rannsóknir hafa verið gerðar á umhverfisþáttum sem mögulega geta átt þátt í að einstaklingar 

þrói með sér drómasýki. Samkvæmt rannsóknum frá Frakklandi, Kanada og Bandaríkjunum er 

drómasýki algengari hjá einstaklingum sem eru fæddir í mars en sjaldgæfari hjá þeim sem eru 

fæddir í september (Hale o.fl., 2016) 
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Í Suður-Kína eru þeir sem fæddir eru í janúar líklegri til að vera með drómasýki en fólk 

fætt í öðrum mánuðum. Þar sem fóstur eru varnarlaus fyrir umhverfi sínu þá geta árstíðir leitt 

til aukinnar hættu á drómasýki. Þetta útskýrir hins vegar ekki hvers vegna eineggja og tvíeggja 

tvíburar eru ekki líklegri til að vera báðir með sjúkdóminn. Þættir í umhverfinu sem geta haft 

áhrif eru sem dæmi næring, sólarljós, eiturefni, sýkingarhætta og hitastig. Tilgátan er sú að börn 

sem fædd eru í ákveðnum mánuðum gætu átt í meiri hættu á að fá sýkingu eftir fæðingu sem 

getur orsakað drómasýki seinna í lífinu. Þessir umhverfisþættir geta þá leitt til truflunar á kerfi 

taugaboðefna sem leiðir til röskunar á órexíni (Wing o.fl., 2008, Hale o.fl., 2016). 

Einnig var hollensk rannsókn gerð á mögulegum tengslum árstíðarbundinna fæðinga og 

drómasýki týpu 1. Þátttakendur voru 337 einstaklingar með drómasýki týpu 1 sem höfðu fæðst 

á 79 ára tímabili. Engin marktæk tengsl fundust, hvorki eftir mánuðum né árstíðum (Donjacour, 

Fronczek, Cessie, Lammers og Dijk, 2011). 

Greiningar 

Fyrstu einkenni drómasýki koma oftast fram á bilinu 12-14 ára (Mieda og Sakurai, 2016). 

Einkenni geta komið fram fyrr en 8% barna með drómasýki í Sviss fengu einkenni fyrir 10 ára 

aldur og 8% einstaklinga fengu einkenni eftir fertugt. Aldurinn virðist vera mismunandi eftir 

löndum en ekki eru til gögn sem segja til um tíðni þeirra sem hafa fengið einkenni á eldri árum 

(Hale o.fl., 2016).  

Það er engin ein rétt leið til að fara þegar leitast er við svörum vegna einkenna 

drómasýki. Margir fara fyrst til heimilislæknis á meðan aðrir fara beint til taugasérfræðings. Til 

að staðfesta greiningu þarf viðkomandi að fara í svefnrannsókn sem framkvæmd er að beiðni 

sérfræðings.   

Greining með spurningalistum. 

Epworth spurningalistinn (e. Epworth sleeping scale, ESS) er notaður við mat á dagsyfju. 

Hann var búinn til árið 1990 af Dr. Murray Johns og endurbættur árið 1997. Hann er algengastur 

af þeim spurningarlistum sem eru til við dagsyfju en notkun prófsins er háð leyfum. 

Spurningarlistinn er einfaldur, inniheldur átta spurningar sem svarað er á fjögurra punkta kvarða 

og niðurstöður eru reiknaðar út á nokkrum mínútum (Kallweit, Schmidt og Bassetti, 2017)  

 

Swiss narcolepsy scale (SNS) er spurningalisti þróaður af Jazz Pharmaceuticals og inniheldur 

fimm spurningar sem skoraðar eru á fimm punkta kvarða, þrjár þeirra spyrja út í óstjórnlega 

þreytu (EDS) og tvær út í kataplexíu. Þrátt fyrir fáar spurningar er tekið mið af margvíslegum 
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þáttum sem tengjast svefnvenjum og einkennum sem veitir möguleika á áframhaldandi mati á 

sjúkdómnum (Kallweit o.fl., 2017).  

 

Ullanlinna-spurningalistinn (e. the Ullanlinna Narcolepsy Scale, UNS) var þróaður í 

Finnlandi og samanstendur af 11 spurningum. Spurningalistinn er einföld leið til að greina 

aðaleinkenni drómasýki, dagsyfju og kataplexíu, og koma í veg fyrir að svipuð einkenni séu 

ranglega greind sem einkenni drómasýki (Hublin, Kaprio, Partinen, Koskenvuo og Heikkilä, 

1994).  

 

The Stanford Sleep Inventory (SSI) spurningalistinn samanstendur af 146 spurningum sem 

mæla einkenni drómasýki á mjög ítarlegan hátt. Þessi spurningalisti er of langur til að nota í 

klínískum viðtölum og er því ekki notaður sem viðurkennd leið til að mæla drómasýki (Kallweit 

o.fl., 2017) 

Önnur mælitæki.  

PSG (Polysomniography) er mæling framkvæmd yfir nótt þar sem mældar eru heilabylgjur, 

súrefnismagn í blóði, hjartsláttur og öndun ásamt hreyfingum í augum og fótum. Nemar eru 

festir á höfuð sjúklingsins sem mæla svefnstig út frá heilabylgjum. Þetta próf mælir raskanir á 

hefðbundnum svefnhring sem er u.þ.b. 90 mínútur. Við nREM-svefn hægist á heilabylgjum en 

þær verða hraðari við REM-svefn (Littner o.fl., 2005) 

 

MSLT (multiple sleep latency test) mælir hversu langan tíma það tekur einstakling að sofna. 

Prófið er alltaf tekið daginn eftir PSG-rannsókn sem staðfestir að viðkomandi hafi ekki fengið 

minna en sex klukkustunda nætursvefn (Arand, 2007; Kushida o.fl., 2005). Prófið tekur heilan 

dag og leggst sjúklingurinn upp í rúm í sér herbergi, slökkt er á ljósum og mældur er tíminn 

sem tekur hann að komast á fyrsta stig nREM-svefns. Ef sjúklingurinn sofnar er hann vakinn 

eftir 15 mínútur, ef hann sofnar ekki er beðið eftir næstu lotu. Prófið er í fimm lotum, hver lota 

er 20 mínútur og þær framkvæmdar með tveggja klukkustunda millibili. Samhliða MSLT er 

gerð mæling sem kallast SOREMP (e. sleep onset REM period) sem mælir hversu oft REM 

svefn átti sér stað á þessum 15 mínútúm (Arand o.fl., 2005, Littner o.fl., 2005). 

MSLT er talið mæla lífeðslisfræðilega tilhneigingu til svefns (e. physiological sleep 

tendency) sem áður fyrr var talið stytta tímann sem tekur einstakling að sofna. Nýlega hefur því 

hins vegar verið haldið fram að tíminn sem tekur einstakling að sofna (e. sleep latency) sé líka 

mælikvarði á hæfni einstaklings til að fara úr vökuástandi yfir í svefnástand. Samkvæmt Arand 
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o.fl. er MSLT eitt og sér því of næmt á marga þætti til að greina hvort um er að ræða 

svefnsjúkdóm eða ekki, og þá hvaða svefnsjúkdóm ef hann er til staðar. Áreiðanleiki 

endurtekinna prófa er ekki nægilega marktækur og erfitt er að setja greiningarviðmið (Arand 

o.fl., 2005). 

 

SOREMP (sleep onset REM period) er tímabil af REM-svefni sem kemur fram á fyrstu 15 

mínútum svefns. Tvö slík tímabil benda til drómasýki (Littner o.fl., 2005; Thorpy, 2016; Mieda 

og Sakurai, 2016)  

 

Mænuástunga er gerð til að mæla magn órexín í mænuvökva. Þeir sem þjást af drómasýki týpu 

1 eru með með órexínmagn í mænuvökva undir meðallagi og slík mæling getur því sagt til um 

hvort um er að ræða drómasýki týpu 1, 2 eða aðrar gerðir svefnvandamála (Nishino o.fl., 2000).  

 

Vefjaflokkagreining - Drómasýki hefur verið tengd við vefjaflokk, nánar tiltekið 

genasamsætuna HLA DQB1*0602 og því gæti vefjaflokkagreining aðstoðað við greiningu 

(Taheri, 2016).  
 

Greiningarviðmið DSM-V og ICSD3. 

DSM-5 var gefið út árið 2013 af American Psychiatric Association. Greiningarviðmið 

drómasýki er þriggja mánaða saga af mikilli óstjórnlegri þreytu þar sem einstaklingur sofnar 

endurtekið yfir daginn, að minnsta kosti þrisvar á dag. Einnig þarf að vera til staðar eitt af 

þremur einkennum; kataplexía að minnsta kosti nokkrum sinnum í mánuði, órexínskortur sem 

er þriðjungur eða minni af eðlilegum gildum eða að annað hvort REM-svefn mælist allt að 15 

mínútur í PSG prófi eða að MSLT-próf mæli svefn á innan við 8 mínútum ásamt tveimur eða 

fleirum SOREMP (American Psychiatric Association, 2013).  
 

ICSD3 var gefið út af American Academy of Sleep Medicine árið 2015. ICDS 

greiningarviðmiðin skipta drómasýki í aðskilda sjúkdóma, týpu eitt og týpu tvö. 

Greiningarviðmið drómasýki týpu eitt er mikil svefnþörf, með kataplexíu og tilheyrandi 

órexín/hýpókretínskorti eða að PGS og MSLT próf sé jákvætt. Týpa tvö er mikil svefnþörf án 

kataplexíu eða órexínskorts og er þar af leiðandi erfiðara að greina en þá er stuðst við 

niðurstöður svefnrannsóknar. Einnig þarf að ganga úr skugga um að einkenni séu ekki af 

völdum annarra svefnsjúkdóma, tauga- eða geðrænna vandamála. Í báðum tilvikum þarf PSG-
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próf að vera gert aðfaranótt MSLT-mælingar og þurfa prófin að sýna svefn á innan við átta 

mínútum og tvö eða fleiri SOREMP (Thorpy, 2016). 
 

Thorpy (2016) gagnrýnir bæði greiningarviðmiðin DSM-5 og ICSD-3 og telur þau valda 

misskilningi meðal annars í tengslum við algengisrannsóknir og tryggingar. Hann vill meina að 

greiningarviðmiðunum beri ekki saman og geti valdið röngum greiningum. Þá getur fólk fengið 

greiningu á drómasýki sem er ekki með drómasýki og ekki fengið greiningu á drómasýki þegar 

viðkomandi er sannarlega með hana (Thorpy, 2016). 

Greiningartími. 

Það getur tekið langan tíma fyrir einstaklinga með drómasýki að fá greiningu en rannsóknir 

hafa sýnt að það geti tekið allt að 2-60 ár (Thorpy, 2016; Hale o.fl., 2016; Morrish, King, Smith 

og Shneerson, 2004). Í Bretlandi er meðal greiningartími 10.5 ár, í Kína 16 ár og samkvæmt 

European Narcolepsy Network er hann 14.6 ár í Evrópu. Þá er greiningartíminn vanalega lengri 

hjá konum en körlum (Hale o.fl., 2016). Ýmsar ástæður liggja að baki þessari töf, líklegasta 

skýringin er takmörkuð þekking á margbreytilegum einkennum sem leiðir oft til þess að 

einstaklingar eru ranglega greindir áður en þeir fá loksins rétta greiningu með drómasýki 

(Thorpy, 2016). Lyfjafyrirtækið Jazz Pharmaceuticals stóð fyrir AWAKEN rannsókninni sem 

hafði það markmið að kanna þekkingu almennings og lækna á drómasýki. Rannsóknin var 

framkvæmd í Bandaríkjunum á veraldarvefnum árið 2012 og náði til yfir 1.000 almennra 

borgara, 300 heimilislækna og 100 svefnsérfræðinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

70% almennings hafði heyrt um drómasýki en sjúkdómurinn var þó lægstur á lista yfir þekkingu 

almennings á krónískum sjúkdómum sem þarfnast langvarandi meðferðar. Ekki kemur fram 

hversu marga sjúkdóma var verið að bera saman. Aðeins 7% heimilislækna og 22% lækna með 

sérfræðimenntun í svefni gátu nefnt öll fimm einkenni drómasýki. Þó gátu 39% heimilislækna 

og 63% svefnsérfæðinga nefnt tvö aðaleinkennin sem eru óstjórnleg þreyta og kataplexía 

(Rosenberg og Kim, 2014). Þessar niðurstöður benda til þess að það vanti verulega upp á 

þekkingu lækna á drómasýki sem getur að hluta til skýrt hvers vegna greiningartíminn er langur.  

Ranglega greindir sendir á sérhæfða svefnrannsóknarstofu í Bandaríkjunum. 

Á svefnrannsóknarstofu í Bandaríkjunum voru skoðuð gögn sjúklinga sem vísað var þangað á 

árunum 2009-2013. Á þessu sex ára tímabili var 41 sjúklingur með tilvísun frá lækni vegna 

drómasýki. Í flestum tilvikum hafði ekki verið til staðar næg þekking á svefnsjúkdómum á 

viðkomandi læknastofu til að rannsaka tilfellin frekar og staðfesta greiningu. Við nánari 
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athugun á svefnrannsóknarstofunni kom í ljós að aðeins 19 einstaklingar eða 46% þeirra fengu 

greiningu sína staðfesta, 84% þeirra höfðu forsögu um kataplexíu og 90% voru með 

genasamsætuna DQB1*0602. Þrír sjúklingar sem ekki voru með drómasýki fengu enga 

skýringu á sínum vandamálum en 19 greindust með kæfisvefn, þrír sjúklingar með 

þunglyndi/kvíða, þrír með svefnleysi (e. sleep depriviation), tveir með óreglulegan svefnhring 

(e. irregular sleep/wake cycles) og einn með sértækar svefntruflanir (e. parasomnia). Munurinn 

á niðurstöðum svefnrannsóknarinnar var mjög greinilegur á milli sjúklinga með drómasýki og 

þeirra sem voru ekki með sjúkdóminn. Þegar skoðað var hvers konar læknir hafði sent 

tilvísunina kom í ljós að tilvísunin kom frá heimilislækni hjá 18 einstaklingum, átta fengu 

tilvísun hjá taugasérfræðingi, níu á svæðisbundinni svefnrannsóknarstofu og sex hjá 

lungnasérfræðingi. Margir eru sendir á þessa umræddu svefnrannsóknarstofa því hún er sú 

sérhæfðasta í landinu samkvæmt rannsakendum og minnst er á að það gæti mögulega skekkt 

þessar niðurstöður. Í rannsókn þeirra kom einnig fram að 28 einstaklingar höfðu þegar fengið 

ávísað örvandi lyfi við drómasýki en 18 af þeim voru í hópi þeirra sem reyndust ekki vera með 

drómasýki. Rannsakendur ræða einnig um að með hjálp veraldarvefsins geti fólk sjálfgreint sig 

eða orðið sér úti um nægilegar upplýsingar til að þykjast vera með drómasýki með það markmið 

að verða sér út um lyfseðilsskyld lyf. Ef betur væri staðið að greiningum þá væri hægt að koma 

í veg fyrir rangar greiningar áður en sjúklingar væru sendir til þeirra; það myndi minnka álag á 

svefnrannsóknarstofuna og þau gætu einbeitt sér að flóknari og erfiðari tilfellum. Mögulega 

yrði einnig erfiðara að verða sér út um örvandi lyf með því að gera sér upp drómasýki (Dunne, 

Patel, Maschauer, Morrison og Riha, 2016).  
 

Börn, unglingar og þroski. 

Börn og unglingar sem byrja að upplifa einkenni drómasýki eru oft og tíðum greind með 

þunglyndi, persónuleikaröskun, hugsýki eða aðlögunarröskun. Algengust er þó ADHD-

greining (athyglisbrestur með ofvirkni). Ein leið til að halda sér vakandi er að vera stanslaust á 

ferðinni og getur það verið mistúlkað sem ofvirkni (Lindsley, 2016). Þetta kemur til vegna þess 

að börnin eiga erfitt með að útskýra hvernig þeim líður og foreldrar, kennarar eða 

heilbrigðisstarfsfólk eiga erfitt með að skilja hvað þau eru að upplifa. Líkur eru á að börn og 

unglingar þori ekki að nefna ofskynjanir vegna hræðslu við að vera álitin geðveik (Lindsley, 

2016). Í mörgum tilvikum eru það kennarar í skólum sem átta sig á svefnvandamálinu þegar 

börnin eru komin á skólaaldur (Hale o.fl., 2016).  
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Einnig er algengt að foreldrar vilji vernda börnin sín fyrir aðstæðum sem til dæmis valda 

kataplexíuköstum og mögulegum meiðslum við að falla í gólfið. Sumum börnum finnst 

foreldrar viðhafa of mikla stjórn og eiga erfitt með að fá rými til að þróa eigið sjálfstæði. Þetta 

getur ýtt undir erfiðleika með aðskilnað við foreldra sem er hluti af þroskaferli barna á þeim 

aldri sem einkenni drómasýki eru að koma fram (Lindsley, 2016).  
 

Aðrar tegundir svefnraskana.  

Drómasýki er aðeins ein tegund svefnraskana. Til eru fleiri tegundir af svefnsækni (e. 

hypersomnia) en kæfisvefn er dæmi um öndunartengdar svefnraskanir. Þá er til svefnröskunin 

„primary sleep disorder“, IH eða „idiopathic hypersomnia“ sem hefur enn ekki íslenskt nafn 

þótt sumir notist við orðið svefnsækni og „Kleini-Levin syndrome“ sem oft er kallað 

Þyrnirósar-svefn. Einnig eru til aðrir svefnsjúkdómar með svipuð einkenni en orsakast af 

undirliggjandi sjúkdómum, lyfjanotkun, geðsjúkdómum eða svefnleysi (Billiard, 2016). 
 

Meðferðir  

Þar sem drómasýki er varanlegur sjúkdómur felst meðferðin í því að halda einkennunum í 

skefjum svo að þau valdi eins lítilli skerðingu á lífsgæðum einstaklings og hægt er. Þær 

meðferðir sem eru í boði fyrir einstaklinga með drómasýki eru lyfjameðferðir, atferlismeðferðir 

og svo almennar lífsstílsbreytingar. Örvandi lyf eru notuð til að halda þreytu og svefnköstum í 

skefjum og geðdeyfðarlyf eru notuð við kataplexíu, ofskynjunum og svefnlömun. Xyrem er 

eina lyfið sem virkar á öll einkennin og er það notað við kataplexíu, þreytu og svefnköstum 

ásamt því að geta dregið úr ofskynjunum og svefnlömun (Didato og Nobili, 2009).  

Lyfjameðferðir - örvandi efni. 

Módafíníl (e. modafinil) er örvandi lyf sem hefur áhrif á svæði í undirstúku heilans og 

viðheldur vökuástandi. Það hjálpar til við framleiðslu serótóníns sem stuðlar að árvekni og 

eftirtekt og dregur verulega úr svefnþörf. Lyfið frásogast fljótt við inntöku og nær hámarksstyrk 

í blóði (e. plasma peak) eftir tvo til fjóra tíma. Módafíníl er aðallega notað til að meðhöndla 

einkenni sem tengjast þreytu og svefnköstum, einnig getur það verið hjálplegt við röskun á 

nætursvefni. Það er ekki talið hafa mikil áhrif á kataplexíu, ofskynjanir eða svefnlamanir þó 

það geti haft einhver áhrif. Algengustu aukaverkanir eru ógleði, pirringur og höfuðverkur. 

Aðrar aukaverkanir geta verið kvíði, svefnleysi, munnþurrkur og ofvirkni. Módafíníl er ekki 
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talið ávanabindandi og er þess vegna eitt af mest notuðu og jafnvel hentugustu lyfjunum við 

drómasýki. Einnig eru fráhvarfseinkenni ekki mikil ef einstaklingur hættir að nota lyfið (Didato 

og Nobili, 2009).   

 

Amfetamín (e. amphetamine) var áður algengasta lyfið við drómasýki og hefur verið notað í 

þeim tilgangi að hjálpa einstaklingum með drómasýki síðan árið 1935. Notkun þess hefur hins 

vegar minnkað á undanförnum árum. Smærri skammtar af lyfinu leiða til meiri losunar á 

boðefnunum serótóníni, noradrenalíni og dópamíni. Lyfið frásogast hratt inn í blóðrásina og 

helmingunartími þess er um 12 klukkustundir. Þess vegna er oft nauðsynlegt að taka meira en 

einn skammt á dag. Aukaverkanir amfetamíns geta m.a. verið pirringur, ofvirkni, 

skapbreytingar, árásargirni, sjálfsvígshugsanir, höfuðverkur, hjartsláttartruflanir, átraskanir, 

svefnleysi og hár blóðþrýstingur. Ávinningur amfetamíns við drómasýki er þess vegna ekki 

talinn mikill vegna allra þessara aukaverkana sem margir upplifa. Einnig er þetta ávanabindandi 

lyf sem getur leitt til misnotkunar (Didato og Nobili, 2009). Handhverfa amfetamíns er 

dexamfetamín og í þeim flokki eru lyf eins og Attentin sem inniheldur virka efnið 

dexamfetamín súlfat og Adderall sem inniheldur virku efnin amfetamín og dexamfetamín. Þessi 

lyf eru aðallega notuð við ADHD en einnig drómasýki (Franke, Bagusat, Rust, Engel og Lieb, 

2014; Didato og Nobili, 2009). 

 

Metýlfenídat (e. methylphenidate) er skylt amfetamíni og er virka efnið í lyfjunum Rítalíni og 

Concerta (Schelle, Faulmüller, Caviola og Hewstone, 2014). Það er oft notað við athyglisbrest 

og ofvirkni (ADHD) sem og drómasýki. Það örvar miðtaugakerfið og hindrar aðallega upptöku 

dópamíns. Talið er að það bæti óstjórnleg svefnköst drómasýkissjúklinga um 68-90% í 10-100 

mg skömmtum á dag. Helmingunartími metýlfenídats er um það bil fjórir tímar sem gerir það 

að verkum að lyfið hentar vel sem aukalyf ef einstaklingur er nú þegar á öðru lyfi, t.d. módafíníl, 

til þess að stuðla að enn meiri árvekni og einbeitingu á ákveðnum tímum dagsins. Einstaklingar 

geta upplifað aukið þol fyrir lyfinu sem getur leitt til þess að það þurfi að hækka skammtinn 

eftir því sem líður á en það þýðir einnig að hugsanlegt er að misnota lyfið (Didato og Nobili, 

2009).  

Lyfjameðferðir - Geðdeyfðarlyf.  

Þríhringslaga geðdeyfðarlyf (TCAs) hafa verið notuð síðan árið 1960 hjá fólki með 

drómasýki. Þau hindra endurupptöku mónóamína eins og noradrenalíns og serótóníns. Sum 

lyfjanna eru skilvirkari við að hindra endurupptöku noradrenalíns eins og ímípramín, 
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desípramín og nortriptýlín og önnur eru skilvirkari við að hindra endurupptöku serótóníns eins 

og amitriptylín og klomipramín. Ekki er talið að klomipramín beri sérstaklega góðan árangur 

þegar kemur að óstjórnlegum svefnköstum (EDS) en mögulegan ávinning er að finna með 

vandamál tengd REM-svefni eins og svefnlömun og ofskynjanir. Stærsta vandamálið með 

þríhringslaga geðdeyfðarlyf er að yfirleitt myndast þol fyrir lyfinu eftir nokkurra mánaða 

meðferð sem gerir það að verkum að hækka þarf skammtinn og þar af leiðandi eru meiri líkur 

á aukaverkunum. Aukaverkanir eru munnþurrkur, þvagteppa, hægðatregða, þyngdaraukning, 

svitamyndun, hraður hjartsláttur, þreyta, minni kynhvöt, kynlífsvandamál og versnandi 

dagþreyta (Didato og Nobili, 2009).  

 

Serótónín-endurupptökuhemlar (SSRI’s) eru lyf sem hamla endurupptöku serótóníns. Þau 

geta verið notuð sem meðferð við kataplexíu þrátt fyrir að verkun þeirra sé minni en greint hefur 

verið frá með TCA lyf. Algengustu SSRI-lyfin hjá einstaklingum með drómasýki eru flúoxetín, 

fluvoxamín og cítalópram (Didato og Nobili, 2009). Þau virðast draga verulega úr fjölda 

kataplexíukasta hjá sjúklingum og hafa langan helmingunartíma. Flúoxetín er hugsanlega besta 

lyfið við kataplexíu af þeim SSRI lyfjum sem eru í boði þar sem helmingunartími 

niðurbrotsefnis þess er mjög langur eða allt að tvær til þrjár vikur. Ekkert þol virðist myndast 

fyrir slíkum lyfjum og því þarf ekki að hækka skammta eftir því sem líður á. Aukaverkanir 

lyfsins geta verið höfuðverkur, ógleði, þyngdaraukning, munnþurrkur, vandamál tengd kynlífi 

o.fl. (Didato og Nobili, 2009).  

 

Serótónín- og noradrenalín-endurupptökuhemlar (SNRI’s) eru lyf sem hamla 

endurupptöku serótóníns og noradrenalíns. Lyf í þessum flokki eru venlafaxín og duloxetín. 

Venlafaxín getur dregið úr kataplexíuköstum ásamt því að hafa áhrif á óstjórnleg svefnköst og 

dagsyfju. Helmingunartími venlafaxín er fremur stuttur, eða allt niður í þrjár til fjórar 

klukkustundir, sem gerir það að verkum að mögulegt er að taka það inn þegar þörf krefur þar 

sem það hreinsast hratt úr líkamanum. Áhrif geta náðst með litlum skömmtum en greint hefur 

verið frá þolmyndun og þess vegna þarf oft að auka skammtinn með tímanum. Algengustu 

aukaverkanir eru ógleði og vægt svefnleysi. Hraður hjartsláttur og háþrýstingur eru einnig talin 

til aukaverkana (Didato og Nobili, 2009).  

 

Sérhæfðir noradrenalín-endurupptökuhemlar (NRI’s) eru talin draga úr einkennum 

drómasýki. Lyf í þessum flokki eru reboxetín, viloxazin og atomoxetin. Reboxetín er talið draga 

úr kataplexíuköstum og óstjórnlegum svefnköstum og þreytu yfir daginn. Algengustu 
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aukaverkanir eru munnþurrkur, hægðatregða, svitamyndun og taugaspenna. Aðrar mögulegar 

aukaverkanir eru þvagteppa og kynlífsvandamál. Atomoxetin er aðallega notað við 

athyglisbrest og ofvirkni en einnig drómasýki. Það virðist einnig hafa góð áhrif á kataplexíu en 

ráðlagt er að fara varlega með það vegna aukinnar hættu á háum blóðþrýsting og hröðum 

hjartslætti (Didato og Nobili, 2009). 

Önnur lyf. 

Xyrem inniheldur virka efnið sodium oxybate og ráðlagt er að nota það sem fyrstu meðferð (e. 

first-line) við drómasýki vegna góðrar verkunar á einkenni. Lyfinu er blandað saman við vatn 

og úr verður mixtúra sem er tekin inn að kvöldlagi. Eftir tvær til fjórar vikur á lyfinu á má vænta 

þess að sjúklingur verði var við jákvæðar breytingar en lyfið nær fullri virkni eftir um átta vikna 

meðferð (Didato og Nobili, 2009, Alshaikh o.fl., 2012). Xyrem dregur verulega úr 

kataplexíuköstum (Alshaikh o.fl., 2012) sem gerir það einstaklega gagnlegt. Einnig eykur það 

REM-svefn og hægbylgjusvefn (nREM3) (Nishino og Kotorii, 2016) og þar með fær 

viðkomandi lengri djúpsvefn. Aukaverkanir lyfsins geta verið höfuðverkur, ógleði, uppköst og 

þreyta. Einnig hafa verið tilkynnt tilfelli þar sem einstaklingar ganga í svefni, þvaglát í svefni á 

sér stað og einstaklingar eru ruglaðir þegar þeir vakna. Lyfið getur valdið skertri vitund sem 

eykur líkur á misnotkun þess en hömluleysi með minnisleysi er einnig talið til aukaverkana. Ef 

töku lyfsins er hætt geta kataplexíuköst byrjað hægt og rólega að koma aftur (Didato og Nobili, 

2009). 

Samkvæmt fjölda rannsókna hefur Xyrem góð áhrif á einkenni drómasýki, þá 

sérstaklega kataplexíuköstin (Alshaikh o.fl., 2012; The U.S. Xyrem multicenter study group, 

2002). Í einni rannsókn kom fram að hjá þeim sem fengu níu gramma skammt fækkaði 

kataplexíuköstum að meðaltali um 69 köst á viku en 49 köst hjá þeim sem fengu minni 

skammta. Hjá þeim sem fengu lyfleysu fækkaði köstum um 28 á viku. Svefnköst á daginn urðu 

einnig færri hjá þátttakendum og minni röskun á nætursvefni var sýnileg hjá þeim sem fengu 

stærsta skammtinn (The U.S. Xyrem multicenter study group, 2002). Í sex öðrum rannsóknum 

kemur fram að það dragi verulega úr kataplexíuköstum þegar Xyrem er tekið inn ásamt því að 

óstjórnleg svefnköst (EDS) eru færri yfir daginn. Þá eru áhrifin sýnilegust þegar gefnir eru níu 

gramma skammtar á dag (Alshaikh o.fl., 2012, The U.S. Xyrem multicenter study group, 2002), 

sem er sama skammtastærð og reyndist best í fyrrnefndri rannsókn.  
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Atferlismeðferðir. 

Hugræn atferlismeðferð (HAM) hefur verið notuð sem meðferð við ýmsum svefnröskunum en 

aðeins 32.4% sálfræðinga með þjálfun í HAM hafa sýnt áhuga á að nota HAM sem meðferð 

við drómasýki (Agudelo, Correa, Sierra, Pandi-Perumal og Schenck, 2014). Á sama tíma hafa 

ekki verið gerðar margar rannsóknir á HAM sem meðferð við drómasýki. Mögulegar ástæður 

eru þær að drómasýki hefur ekki verið talinn algengur sjúkdómur ásamt því að hafa oft á tíðum 

verið talinn tilheyra læknisfræði frekar en sálfræði. Áhuginn á notkun atferlismeðferða við 

drómasýki virðist þó vera að aukast samkvæmt AASM, amerískum samtökum svefnlækninga 

(Agudelo o.fl., 2014). Til að fá yfirsýn yfir rannsóknir á þessu viðfangsefni stóðu Argudelo o.fl. 

fyrir gerð yfirlitsgreinar þar sem farið var yfir 30 rannsóknir og skýrslur þar sem fjallað var um 

HAM sem meðferð við drómasýki (Agudelo o.fl., 2014). Rannsakendur báru kennsl á tvær 

nálganir sem grundvallarforsendur fyrir notkun HAM við drómasýki. 

Önnur nálgunin gengur út á að þekkja klínísku einkenni sjúkdómsins og lýsa síðan 

orsakaþáttum sem eru fyrirboðar eða hafa áhrif á einkennin. Áhættuþættirnir eru ytri 

áhættuþættir (e. external risk factors) sem viðhalda sjúkdómnum, koma frá umhverfinu og geta 

gert einkennin verri. Dæmi um ytri áhættuþætti eru mikið álag í vinnunni eða það að einhver 

segir brandara. Ytri áhættuþættir eða atburðir geta haft mismunandi áhrif á einstaklinga, sumir 

gætu upplifað einkenni undir sérstökum kringumstæðum á meðan aðrir fá engin einkenni undir 

nákvæmlega sömu kringumstæðum. Einstaklingurinn lærir að bera kennsl á þær aðstæður sem 

leiða til einkenna hjá honum sjálfum og getur þannig lært að hafa betri stjórn á einkennunum. 

Innri áhættuþættir (e. internal risk factors) eru einnig skoðaðir en þeir eru stöðugir. Dæmi um 

innri áhættuþætti eru skortur á órexíni eða genasamsæta viðkomandi (Agudelo o.fl., 2014).  

Hin nálgunin gengur út á að skoða tengsl óreglulegs REM-svefns og kataplexíu. 

Samkvæmt þessari nálgun spilar REM-svefn lykilhlutverk í að draga úr streitu. Þegar 

einstaklingur fær ekki nægan svefn byggjast upp tilfinningar sem ná ekki að fara í þá úrvinnslu 

sem á sér stað í REM-svefni og það hefur áhrif á kataplexíu og önnur einkenni. Líkaminn bregst 

þá við með því að haga sér eins og hann sé sofandi þegar hann er vakandi til þess að reyna að 

vinna úr þeim tilfinningum og streitu sem eru til staðar. Einnig er því haldið fram að einhvers 

konar truflun á taugastarfsemi eigi sér stað þegar einstaklingar með drómasýki lamast 

tímabundið. Þar sem ekki er búið að vinna fullkomlega úr tilfinningum í REM-svefni leiðir það 

til taugatruflunar sem hamlar hreyfigetu (Agudelo o.fl., 2014). 

Hugræn atferlismeðferð við drómasýki getur verið margvísleg þar sem einkenni 

sjúklinga eru mismunandi. Argudelo o.fl. taka einnig fram að í nokkrum löndum sé mælt með 
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atferlismeðferð samhliða lyfjameðferð til að auka hæfni einstaklinga eins og hægt er á sama 

tíma og notaðir eru eins litlir lyfjaskammtar og mögulegt er að nota (Agudelo o.fl., 2014). 

Á árinu 2011 gerðu Agudelo o.fl. rannsókn á gagnsemi atferlismeðferðar á 11 

þátttakendum sem ekki tóku lyf við drómasýki. Meðferðin stóð yfir í heilt ár með reglulegum 

skoðunum þar sem stuðst var við mat á eigin líðan. Athuganir áttu sér stað sex mánuði inn í 

meðferðartímabilið og svo aftur að loknum tólf mánuðum. Ýmsir þættir voru skoðaðir, þar á 

meðal ánægja með svefn, lausn vandamála, skipulagning blunda o.fl. Niðurstöðurnar leiddu í 

ljós að munur var á lífsgæðum þátttakenda samanborið við þá sem ekki fengu atferlismeðferð. 

Marktækur munur var á félagslegri virkni, óstjórnlegum svefnköstum og einkennum eftir sex 

og tólf mánaða meðferð. Eftir tólf mánaða meðferð var einnig marktækur munur á kataplexíu 

þar sem köstin urðu færri (Agudelo, 2011).  

Aðrar meðferðir 

Koffín. 

Koffín getur haft mismunandi áhrif á fólk en í einhverjum tilfellum getur það hjálpað til við 

vöku ef kaffi er drukkið milli lyfjaskammta. Einn espressó-bolli inniheldur 30-50 mg af koffíni 

og talið er að 150-200 mg á dag gæti minnkað þreytu og jafnvel komið í veg fyrir bílslys hjá 

þeim sem þjást af svefnleysi. Þó ber að hafa í huga að drekka ekki of mikið af kaffi þar sem yfir 

600 mg á dag geta orsakað aukaverkanir eins og taugaspennu, skapstyggð, hraðan hjartslátt, 

svefnleysi, tíð þvaglát og meltingartruflanir (Didato og Nobili, 2009). 
 

Dáleiðsla (e. hypnotherapy). 

Dáleiðsla er talin vera hagkvæm og örugg aðferð til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma (Chamine, 

Atchley og Oken, 2018). Aðferðin hefur verið notuð til að minnka einkenni drómasýki en lítið 

er um rannsóknir á þessu sviði. Rannsókn með tveimur þátttakendum greinir frá áhrifum 

dáleiðslu á svefnhöfgaofskynjanir (e. hypnagogic hallucinations). Svefnhöfgaofskynjanir 

beggja þátttakenda hurfu eftir minna en sex dáleiðslutíma en það dró mest úr ofskynjunum á 

milli annars og þriðja tíma. Í rannsókninni kemur þó fram að dáleiðsla beri mestan árangur 

samhliða öðrum meðferðum eins og hugrænni atferlismeðferð (Gathercole, 2008). 
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Lífstílsbreytingar, hreyfing og mataræði. 

Þar sem sýnt hefur verið fram á hærri líkamsþyngdarstuðul fólks með drómasýki (Depner o.fl., 

2014) getur verið mikilvægt að huga að heilbrigðum lífsstíl. Rannsókn sem gerð var í Prag sýnir 

að þeir sem eru með sjúkdóminn hafa lægri súrefnisupptöku og eru þrekminni en 

samanburðarhópur. Ástæður þess geta verið að einstaklingar með drómasýki verja meiri tíma í 

þreytu og svefn en samanburðarhópurinn. Einnig greina sumir frá því að erfitt sé að leggja stund 

á hreyfingu vegna vandamála sem tengjast þreytu, kataplexíu og félagslegra þátta og það getur 

þá skýrt hvers vegna þeir eru í verra formi þar sem þessi hópur virðist hreyfa sig minna 

(Matoulek, Tuka, Fialová, Nevšímalová og Šonka, 2017). 

Kolvetnarík fæða getur haft áhrif á svefnmynstur og gæði svefns (Garcia Larsen o.fl., 

2017). Niðurstöður rannsóknar um áhrif kolvetna á einstaklingum með drómasýki sýna að 

inntaka glúkósa hefur letjandi áhrif á framleiðslu órexíns. Þátttakendur voru 12 einstaklingar 

með drómasýki og 12 heilbrigðir einstaklingar. Helmingurinn fékk drykk sem innihélt 50 

grömm af glúkósa í hádeginu á meðan hinn helmingurinn fékk lyfleysu. Niðurstöðurnar sýna 

að glúkósinn leiddi til þess að einstaklingar sváfu meira og fundu fyrir meiri svefnþörf eftir 

inntöku glúkósa. Meiri óregla var á svefnstigum og það tók einstaklinga styttri tíma að sofna. 

Þeir sem voru með drómasýki höfðu einnig aukinn REM-svefn þegar þeir lögðu sig eftir hádegi 

eftir að hafa tekið inn glúkósa (Bruck, Armstrong og Coleman, 1994) 

Önnur rannsókn sýnir fram á að lækkun glúkósa í blóðinu leiði til aukinnar virkni 

órexíns (Cai o.fl., 1999). Íslensk rannsókn á áhrifum kolvetna á dagsyfju hjá fólki með 

kæfisvefn sýnir einnig fram á aukna dagsyfju hjá þeim sem borðuðu hlutfallslega meiri kolvetni 

og þá hafði unninn sykur verst áhrif á þreytuna (Garcia Larsen o.fl., 2017). Þetta gefur til kynna 

að kolvetnarík fæða eins og hvítt hveiti, brauð, sykur, pasta, sælgæti o.s.frv. geti aukið dagsyfju 

hjá fólki almennt.  

Narcolepsy Network Group, sem er stuðningsvefsíða fyrir fólk með drómasýki, mælir 

með reglulegri hreyfingu þar sem hún getur stuðlað að meiri styrk, úthaldi og bættri meltingu. 

Þessir þættir hjálpa til við að draga úr þreytu og bætir svefn einstaklinga. Einnig mæla þeir með 

því að fólk takmarki áfengis- og tóbaksneyslu sem og neyslu örvandi drykkja, þá sérstaklega 

nokkrum klukkutímum fyrir svefn (Narcolepsy Network, e.d.).  
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Rannsókn á upplifun íslendinga með drómasýki 

Rannsóknaraðferð og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um líf fólks með drómasýki á Íslandi, að skoða 

birtingarmyndir sjúkdómsins, áhrif hans á daglegt líf og hvort eitthvað sé hægt að bæta í 

tengslum við þjónustu við fólk með drómasýki. Þeir þættir sem einblínt var á voru 

greiningarferlið, einkennin, meðferðir og áskoranir sjúkdómsins. Til þess að komast að því 

hvaða áhrif drómasýki hefur á líf fólks var ákveðið að nota eigindlega aðferð.  

Eigindleg rannsóknaraðferð snýst um að afla gagna um hvernig einstaklingurinn túlkar 

umhverfi sitt í raunverulegum aðstæðum og hvaða merkingu fólk leggur í mismunandi atburði. 

Eigindleg aðferð byggir á aðleiðslu (e. induction) þar sem alhæft er út frá eiginleikum einstakra 

hópa eða einstaklinga. Svigrúm er fyrir ólíkar skoðanir þar sem rannsakandinn öðlast djúpan 

skilning á frásögn viðmælenda byggt á þeirra upplifun. Megindleg aðferð byggir á afleiðslu (e. 

deduction) þar sem alhæft er frá hinu almenna á hið einstaka. Slík aðferð snýst aðallega um 

töluleg gögn (Gephart, 2004). Þessar rannsóknaraðferðir eru töluvert ólíkar og erfitt hefði verið 

að skyggnast eins vel á bak við tjöldin ef notast hefði verið við megindlega aðferð í þessari 

rannsókn. Rannsóknin byggir á viðtölum við fimm einstaklinga sem tekin voru á tímabílinu 23. 

febrúar - 18. mars 2019. Viðtölin fóru fram í formi hálfstaðlaðra viðtala þar sem stuðst var við 

opnar spurningar (e. open-ended questions) með viðtalsramma til hliðsjónar. Hálfstöðluð viðtöl 

með opnum spurningum gefa tækifæri á sveigjanlegri umræðu um ákveðið viðfangsefni þar 

sem viðmælandanum er frjálst að deila sínum hugmyndum og skoðunum. Nýjar spurningar geta 

komið upp sem byggja á því sem viðmælandinn segir hverju sinni (Recker, 2013; Peoples og 

Bailey, 2009). Framgangur viðtalsins réðst að einhverju leyti af svörum viðmælandans þó 

viðtalsrammanum hafi verið fylgt eftir í öllum viðtölum. 
 

Úrtak. 

Ákveðið var í upphafi rannsóknar að þátttakendur þyrftu að vera með staðfesta greiningu á 

drómasýki frá lækni. Í kjölfarið var auglýst eftir viðmælendum í lokuðum umræðuhóp á 

Facebook sem heitir Lokað spjall um drómasýki þar sem einhverjir meðlimir hópsins eru með 

staðfesta greiningu. Loks urðu fimm viðmælendur fyrir valinu af þeim átta sem buðu sig fram. 

Allir viðmælendur fengu sendar upplýsingar um rannsóknina og samþykkisyfirlýsingu sem 

staðfesta þurfti áður en viðtöl voru framkvæmd. Viðmælendur eru á aldrinum 23-58 ára, tveir 

karlar og þrjár konur. Tveir viðmælanda eru einhleypir og í námi á meðan hinir þrír eru í sambúð 
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og með börn. Hér að neðan er nánari lýsing á þátttakendum en nöfnum viðmælenda hefur verið 

breytt til að gæta trúnaðar. Heiti á vinnustöðum, löndum, bæjarfélögum eða borgum og öðrum 

fyrirbærum sem geta uppljóstrað persónuupplýsingum hafa verið tekin út.  
 

Laufey er 24 ára kona sem býr ein. Hún er í námi erlendis og var greind með drómasýki fyrir 

níu árum eða þegar hún var 15 ára eftir að hafa verið með einkenni í nokkra mánuði. Hún fékk 

drómasýki í kjölfar bólusetningar á svínainflúensu með bóluefninu Pandemrix. 

 

Snorri er 29 ára karlmaður sem býr með eiginkonu og tveimur börnum. Hann er í fullu starfi og 

fékk greininguna á drómasýki fyrir níu árum eða þegar hann var 20 ára, eftir að hafa verið með 

einkenni í nokkra mánuði. Hann fékk drómasýki í kjölfar bólusetningar á svínainflúensu með 

bóluefninu Pandemrix.  

 

Kristinn er 58 ára karlmaður sem býr með eiginkonu og einu barni, hann er í fullu starfi. Hann 

fékk greiningu á drómasýki fyrir 22 árum árum eða þegar hann var 36 ára, eftir að hafa verið 

með einkenni í nokkra mánuði. Hann telur álag hafa orsakað sjúkdóminn. 

 

Heiða er 23 ára kona sem býr með foreldrum sínum, hún er í hlutastarfi ásamt námi. Hún fékk 

greininguna á drómasýki fyrir tveimur árum eða þegar hún var 21 árs, eftir að hafa verið með 

einkenni í sex ár. Heiða fór í bólusetningu fyrir svínainflúensu með bóluefninu Pandemrix og 

þegar viðtalið var tekið var verið að rannsaka hvort um væri að ræða tengsl við bólusetninguna. 

 

Birna er 32 ára kona sem býr með eiginmanni og tveimur börnum. Hún er í endurhæfingu eftir 

veikindi en áður var hún í vinnu. Birna fékk greininguna á drómasýki fyrir 16 árum eða þegar 

hún var 16 ára eftir að hafa verið með einkenni í nokkra mánuði.  

Gagnasöfnun. 

Viðtölin fóru fram og voru hljóðrituð í gegnum samskiptaforritið Skype. Hálfstaðlað viðtal var 

tekið við hvern þátttakanda sem voru 40-60 mínútur að lengd. Markmið viðtalanna var að fá 

heildstæða mynd af einkennum sjúkdómsins, greiningarferli og atriði daglegs lífs ásamt því að 

fá innsýn inn í þeirra persónulegu reynslu og skilning á ýmsum málefnum tengdum drómasýki. 

Viðtalsramma var skipt í fjóra hluta: greiningarferli og fyrstu einkenni, einkenni núna og áður, 

daglegt líf og að lokum má eitthvað bæta. 
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Skráning og úrvinnsla gagna.  

Viðtölin voru afrituð orðrétt af hljóðupptökunum sem var síðar eytt. Að afritun lokinni var 

innihald viðtalanna greint og sett upp í Excel-skjal til að auðvelda úrvinnslu, greiningu og 

samanburð gagnanna. Út frá því hvernig niðurstöðurnar röðuðust niður var ákveðið að skipta 

helstu hugtökum í fimm meginþemu: fyrstu einkenni, greiningarferli, meðferðir, daglegt líf 

(með undirkaflanum nætursvefn) og úrbætur í umhverfinu. 

Takmarkanir rannsóknar. 

Erfitt er að segja til um alhæfingargildi rannsóknarinnar þar sem engin gögn um fjölda 

Íslendinga með drómasýki eru til, enda er drómasýki ekki tilkynningar- eða skráningarskyldur 

sjúkdómur. Með eigindlegri aðferð fáum við upplýsingar um mismunandi upplifanir 

einstaklinga sem gerir það að verkum að ekki er alltaf hægt að bera saman einstaka atriði úr 

frásögn þeirra. Á sama tíma fæst hugmynd um hversu fjölbreytt birtingarmynd sjúkdómsins 

getur verið. Þrátt fyrir að annar höfundur þessarar ritgerðar sé sjálfur með drómasýki var lagt 

upp úr hlutleysi spyrjenda og þess gætt að hafa ekki áhrif á einstaka svör viðmælenda né túlkun 

niðurstaðna (e. observer bias).  

Niðurstöður. 

Frásagnir viðmælenda okkar eru í ágætu samræmi við núverandi þekkingu á sjúkdómnum. 

Frásagnir þeirra gefa þó persónulegri mynd af hverju tilfelli; ágætis hugmynd um ólíkar 

upplifanir á sömu einkennum og hvaða áskoranir einstaklingar okkar með drómasýki standa 

frammi fyrir á degi hverjum. Flestir viðmælenda voru sem dæmi með öll fimm skilgreindu 

einkenni drómasýki týpu 1, en Heiða var eini viðmælandinn með drómasýki týpu 2 og því ekki 

með kataplexíu. Fjórir af fimm viðmælendum eru í lyfjameðferð en Birna hefur kosið að vera 

án lyfja eftir að hafa prófað mismunandi lyf. Viðmælendur voru flestir sammála um að bæta 

mætti upplýsingaflæði, fræðslu og stuðning við einstaklinga með drómasýki og fjölskyldur 

þeirra.  

Fyrstu einkenni. 

Meirihluti þátttakenda uppgötvuðu sín fyrstu einkenni á unglingsaldri, en það voru þær Laufey, 

Heiða og Birna sem allar voru á aldursbilinu 15 til 16 ára. Það telst eðlilegt því fyrstu einkenni 

drómasýki koma oftast fram á unglingsaldri (Mieda og Sakurai, 2016). Snorri byrjaði að finna 

fyrir fyrstu einkennum um tvítugt og Kristinn þegar hann var á milli þrítugs og fertugs. Allir 

viðmælendur voru á einu máli um það að fyrstu einkenni þeirra voru mikil syfja og orkuleysi. 
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Kataplexía byrjaði einnig að gera vart við sig, fyrst sem máttleysi í kinnum, hálsi og höndum 

en svo ágerðist það og fór í hnén og fætur og að lokum fóru þeir að fá algjöra lömun þar sem 

þeir hrundu í gólfið. Á meðan kataplexíueinkennin ágerðust með tímanum hjá flestum var 

Kristinn sá eini sem upplifði algera vöðvalömun frá byrjun einkenna: „Ef ég var að segja 

brandara eða varð fyrir geðshræringu þá bara lyppaðist ég niður á gólfið og steinlá“. Hann hafði 

dottið niður á ýmsum stöðum, þar með talið í flugvél þar sem fólk hélt hann væri að fá 

hjartaáfall. Kataplexíuköst koma oftast við tilfinningalegt áreiti (Reading, 2018), en útskýring 

Laufeyjar gefur góða mynd af því hvernig upplifunin getur verið: 
 

Bara það að fara inn í Bónus var nóg fyrir mig að fá fallkast. Ég stundaði boltaíþróttir 

og gat gert það, en í hvert einasta skipti sem ég ætlaði að sparka í bolta bara af því að 

mig langaði til þess utan æfinga þá fékk ég yfirleitt fallkast af því að ég fann fyrir 

skemmtun (Laufey). 

 

Heiða hefur aldrei upplifað kataplexíukast en upplifði mikil vonbrigði í eigin garð vegna 

vandamála sem urðu vegna þess að hún svaf oft og tíðum yfir sig og var sífellt þreytt. 

Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að greina frá öðrum einkennum: svefnlömun, 

ofskynjunum, röskun á nætursvefni, raunverulegum draumum eða martröðum. Laufey og 

Snorri upplifðu bæði að þau gætu stjórnað eða haft áhrif á hvað gerðist í draumunum þeirra. 

Heiða og Birna nefndu heilaþoku sem eitt af sínum einkennum og Kristinn sagðist hafa fundið 

fyrir mikilli fótaóeirð. Laufey og Snorri upplifðu þyngdaraukningu jafnvel þótt þau stunduðu 

hreyfingu og pössuðu upp á hollt matarræði. Þyngdaraukning þeirra passar við fyrri rannsóknir 

sem sýnt hafa fram á hærri líkamsþyngdarstuðul meðals fólks með drómasýki (Depner o.fl., 

2014).  

Laufey, Snorri og Heiða voru bólusett með bólusetningarefninu Pandemrix árin 2009 

og 2010. Heiða er í ferli að fá staðfest tengsl á milli bólusetningar og drómasýki en Laufey og 

Snorri hafa fengið staðfest að sjúkdómurinn hafi þróast í kjölfar bólusetningar. Hættan á að fá 

drómasýki er mest fyrstu mánuðina eftir Pandemrix-bólusetninguna en meðaltalstíminn á milli 

bólusetningar og fyrstu einkenna er 7,6 mánuðir (Trogstad o.fl., 2017). Þetta stemmir við 

upplifun Laufeyjar og Snorra sem byrjuðu að taka eftir sínum einkennum stuttu eftir að hafa 

fengið bólusetningarefnið Pandemrix veturinn 2009-2010.  
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Greiningarferlið. 

Greiningarferlið tók mislangan tíma hjá viðmælendum. Það tók Heiðu sex ár að fá rétta 

greiningu, en í fjórum tilvikum tók greiningarferlið innan við ár. Eitt ár telst vera mjög skammur 

tími þar sem talið er að greiningartími í Evrópu almennt sé á bilinu 10-15 ár að meðaltali (Hale 

o.fl., 2016) en getur verið allt frá 2-60 ár (Thorpy, 2016, Hale o.fl., 2016, Morrish o.fl., 2004). 

Læknar hlustuðu á viðmælendur lýsa einkennum sínum og reyndu í sumum tilfellum að útiloka 

ýmsa aðra kvilla. Ýmsar rannsóknir voru gerðar í von um að komast að orsök vandans, 

blóðprufur, myndatökur o.s.frv., áður en grunur vaknaði um drómasýki. Hver og einn 

viðmælandi var síðan sendur í svefnrannsókn til að fá staðfesta greiningu. Snorri fór einnig í 

vefjaflokkarannsókn og Birna hélt svefndagbók.  

Viðmælendur voru á einu máli um tilfinninguna sem fylgdi greiningu. Þeir lýstu miklum 

létti þegar greiningin var staðfest og höfðu þar af leiðandi eitthvað að vinna út frá. Flestum 

viðmælendum fannst þeir læknar sem þeir leituðu til ekki hafa næga þekkingu á einkennum 

sjúkdómsins til að gruna strax við fyrstu skoðun að um drómasýki væri að ræða. Birna var svo 

heppin að læknirinn sem hún fékk tíma hjá var sérmenntaður í svefnsjúkdómum og þekkti 

einkennin strax. Birna upplifði þar af leiðandi ekki töf á greiningu eins og hinir fjórir 

viðmælendurnir. Stjúpfaðir Laufeyjar og heimilislæknir Snorra sáu umfjöllun um möguleg 

tengsl Pandemrix við drómasýki, sem leiddi þá á sporið og þá fór boltinn að rúlla í þeirra 

greiningarferli. Laufey var þá búin að fara í aðrar rannsóknir þar sem flogaveiki, heilaæxli og 

hjartavandamál var útilokað og athugað var með ofnæmi, offitu og fleira hjá Snorra. Greining 

Snorra tafðist einnig um nokkra mánuði þar sem viðkomandi taugasérfræðingur sem honum var 

vísað á var hættur að taka við nýjum sjúklingum, sem var ekki tilkynnt sérstaklega og ekkert 

svar barst frá honum. Hann leitaði þá annað og sá taugasérfræðingur taldi líklegt að um 

drómasýki væri að ræða og frá því gekk ferlið mjög hratt fyrir sig. Læknirinn sem Kristinn 

leitaði til hélt því fram að einkenni hans væri einhverskonar geðrænn vandi og taldi best fyrir 

hann að leita til geðlæknis. Kristinn var ekki sáttur með þá niðurstöðu og fékk því engin svör í 

nokkra mánuði. Um hálfu ári seinna fór hann til taugasérfræðings, eftir að hafa heyrt af öðrum 

manni með drómasýki í gegnum kunningja, og sá sérfræðingur sá strax að Kristinn var með 

drómasýki.  

Heiða er með greiningu á ADHD og þunglyndi samhliða drómasýki, en eins og kemur 

fram í grein Lindsley (2016) eru miklar líkur á að börn og unglingar séu ranglega greind með 

ADHD þegar um er að ræða drómasýki (Lindsley, 2016). Það tók sex ár frá fyrstu einkennum 

drómasýki að fá rétta greiningu og er hún enn á lyfjum við ADHD og þunglyndi. Ýmsar 
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mögulegar ástæður geta verið fyrir langri töf á greiningu en Heiða er með drómasýki týpu 2 og 

þegar kataplexía er ekki til staðar getur greining verið erfiðari. Einnig er hugsanlegt að önnur 

heilsufarsvandamál hennar hafi gert greininguna flóknari. Heiða hafði reynt að útskýra einkenni 

sín fyrir heimilislækni sem vísaði henni til sálfræðings sem henni fannst ekki gagnast sér. 

Geðlæknir sem Heiða hafði verið hjá um árabil vegna ADHD fór að lokum að gruna drómasýki 

þegar hún lýsti einkennum sínum fyrir honum. Hún þurfti hins vegar að bíða í ár eftir að komast 

í svefnrannsókn vegna framkvæmda og lokunar á svefnrannsóknardeildinni. Heiða segist hafa 

mætt skilningsleysi í leit sinni að orsök vandans: „Einhvern veginn þegar ég reyndi að lýsa 

þessu fyrir einhverjum þá skildi enginn hvað ég var að tala um, ég hélt að ég væri að verða 

eitthvað klikkuð eða eitthvað“.  

Kristinn var hins vegar ánægður með þær upplýsingar sem hann fékk og taldi sig ekki 

þurfa aðstoð annarra við að afla sér upplýsinga. Aðrir viðmælendur eru sammála um að við 

greiningu hafi þeir ekki fengið miklar upplýsingar um sjúkdóminn frá þeim sérfræðingi sem 

þeir voru hjá. Laufeyju og Snorra fannst sérfræðingar einungis geta gefið upplýsingar um 

lyfjameðferðir. Þau segjast ekki hafa fengið neina gagnlega fræðslu um sjúkdóminn né 

mögulegar aðferðir til að lifa betra lífi með drómasýki eða hvert ætti að leita til að fá þær 

upplýsingar. Snorri lýsir sinni upplýsingaöflun svona:  
 

Ég held svona eftir á að hyggja að ég hefði viljað fá meiri og ítarlegri upplýsingar, það 

eru ekkert allir í þeirri stöðu að geta „google-að“ sér til gagns. Margt af því sem ég, af 

þeim upplýsingum sem ég aflaði mér sjálfur, ég þurfti að leita eftir því sjálfur (Snorri).  
 

Laufey fékk einn tíma með sérfræðingi sem hún telur alls ekki hafa verið nóg. Þegar rætt var 

við viðmælendur um fræðsluefni tengt sjúkdómnum á íslensku voru flestir sammála um að ekki 

væri mikið aðgengilegt efni til fyrir þau. Viðmælendur, og foreldrar þeirra sem voru á 

táningsaldri við greiningu, leituðu frekari upplýsinga upp á eigin spýtur á öðrum tungumálum 

en íslensku.  
 

Meðferðir.  

Af þeim fimm viðmælendum sem rætt var við voru fjórir á lyfjum. Snorri segir: „Það var 

svolítið; þetta er það sem þú ert með, það er ekkert hægt að gera í því nema gefa þér lyf, gjörðu 

svo vel“. Því virðist sem lyfjameðferðir hafi verið eina form meðferðar sem rætt var við Snorra. 
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Við dagsyfju nota Laufey og Snorri módafíníl en Heiða Attentin sem notað er við 

ADHD en einnig drómasýki. Snorri og Kristinn eru báðir á venlafaxín við kataplexíu, þeir eru 

báðir ánægðir með lyfið þar sem það virkar vel fyrir þá. Kristinn er ekki á neinu örvandi lyfi 

sem hjálpar dagsyfjunni en hann telur þreytuna ekki vera stærsta vandamálið heldur er það 

kataplexían sem hefur reynst honum erfiðust. Laufey er sú eina sem notar Xyrem, en það hjálpar 

henni að sofa og hefur einnig jákvæð áhrif á kataplexíuna. Laufey segir að Xyrem hafi breytt 

öllu fyrir hana. Hún hefur lést um þá þyngd sem hún bætti á sig eftir að sjúkdómurinn byrjaði 

að gera vart við sig ásamt því að hún nær að sofa í sex til sjö tíma yfir nóttina með hjálp lyfsins. 

Eins og fram kemur í meðferðarkaflanum þá eykur Xyrem bæði REM svefn og hægbylgjusvefn 

(Nishino og Kotorii, 2016) ásamt því að draga verulega úr kataplexíuköstum (Alshaikh o.fl., 

2012; The U.S. Xyrem multicenter study group, 2002) og það gæti skýrt hvers vegna Laufey 

hefur jákvæða reynslu af lyfinu. Laufey hefur ekki mikla reynslu af því að vera án lyfja vegna 

þess að hún byrjaði í lyfjameðferð stuttu eftir að hún fékk greininguna. Hún segir: „Ef ég hefði 

verið án lyfja í aðeins lengri tíma þá hefði ég örugglega lært aðeins meira inn á þetta“.  

Heiða tekur inn svefnlyf, Seroquel eða Stilnoct, eftir því hvort passar betur hverju sinni. 

Svefnlyfin hafa þau áhrif að hún er mjög þreytt á morgnanna og lengi að koma sér af stað, þess 

vegna tekur hún lyfin snemma á kvöldin og fer snemma að sofa svo að hún geti vaknað 

morguninn eftir. Birna er eini viðmælandinn sem er lyfjalaus í dag en hún hefur prófað bæði 

Rítalín og módafinil, en hið síðarnefnda olli skapbreytingum. Heiða hefur einnig prófað 

módafinil sem olli henni útbrotum. Áður fyrr var Laufey á Concerta en það olli 

hjartsláttartruflunum og miklum skapbreytingum. Kristinn var áður á Rítalíni sem fór í skapið 

á honum og flúoxetíni sem hætti að virka á hann. Birna upplifði svipuð áhrif með módafíníl og 

Rítalín þar sem hún þurfti sífellt stærri skammta af þeim lyfjum: „Ávinningurinn var ekki 

nægilegur til að fyrirgefa fylgikvillana þannig að ég hætti“. Hún telur Rítalín hafa átt þátt í að 

valda örmögnun sem hún er að vinna sig út úr. Í kjölfar örmögnunarinnar hefur Birna ekki verið 

á lyfjum við drómasýkinni í 12 mánuði. Hún notar aðrar nálganir til að hjálpa sér að líða sem 

best, þar á meðal fer hún reglulega í djúpslökunarjóga, passar vel upp á matarræðið og hikar 

ekki við að breyta plönum ef hún þarf að hvíla sig. Þetta var ekki auðveld breyting en vel þess 

virði að hennar mati. 

Allir þátttakendur leggja sig á daginn og þeir sem taka lyf finnst þau gefa betra jafnvægi 

þegar kemur að þreytueinkennum. Kataplexían er í mun minni mæli en áður hjá öllum 

þátttakendum með drómasýki týpu 1 en koma enn stöku sinnum fyrir, bæði hjá þeim sem eru á 

lyfjum og án lyfja. Snorri segir lyfin stundum hætta að virka á kvöldin og þá komi af og til 

kippir tengdir kataplexíu. Ástæðan fyrir því að lyfin hætta að virka er vegna þess að 
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helmingunartími venlafaxín er fremur stuttur og lyfið hreinsast tiltölulega hratt úr líkamanum 

(Didato og Nobili, 2009). Hann hefur prófað að hætta að taka lyfin í stuttan tíma: „Það var 

skelfilegt“, segir hann. „Þá bara helltist yfir mig uppsafnaður skammtur af ofskynjunum“. 

Kristinn segir hins vegar að kataplexían sé alveg horfin eftir að hafa byrjað á venlafaxín, en 

segir að hann sé tiltölulega þreyttur á daginn. Birna notast að einhverju leyti við hugræna 

atferlismeðferð þar sem hún hefur lært að þekkja þær aðstæður sem leiða til einkenna hjá henni 

og hefur þar af leiðandi betri stjórn á einkennum sínum (Agudelo o.fl., 2014). Hún fær einstaka 

sinnum heilaþoku. Áður fyrr reyndi hún að berjast á móti einkennum sjúkdómsins og lýsir því 

svona:  
 

Þegar ég greinist með drómasýkina þá ákvað ég að horfa á þetta bara sem hvert annað 

verkefni eða sjúkdóm sem að myndi aldrei aftra mér í lífinu og ég fór að berjast við 

þreytuna mína frá þeim degi (Birna).  
 

Birna bætir við að það sé mikill munur á hennar viðhorfi í dag þar sem hún hlustar betur á 

líkama sinn og gerir ráðstafanir í kringum það: „Áður var ég að berjast, í dag er ég bara með 

drómasýki og ég tek bara einn dag í einu“.   
 

Daglegt líf.  

Þegar spurt er um gagnlegar rútínur er meirihluti viðmælenda sammála um að best sé að taka 

einn dag í einu og leggja sig eftir þörfum. Laufey segir að þó hún myndi sofa allan sólahringinn 

án áreitis frá umhverfinu myndi það ekki gera neitt fyrir hana vegna þess að hún myndi ekki fá 

nægan djúpsvefn. Laufey fylgist því með því hvenær hún verður þreytt: „Ef að ég þarf að leggja 

mig þá geri ég það bara hvort sem ég má það eða ekki“. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvernig áhrif þetta hefur á fjölskyldu og vini, 

segjast Laufey, Snorri, Heiða og Birna fá góðan stuðning frá fjölskyldu. Þau telja það skipta 

höfuðmáli að maki eða aðrir fjölskyldumeðlimir sýni skilning og hafi áhuga á að fræðast um 

sjúkdóminn til að skilja hvað er í gangi. Kristinn segist ekki fá mikinn stuðning frá maka og sé 

sífellt ásakaður um að vera latur en fjölskylda og samstarfsmenn sýni mikinn skilning. 

Viðmælendur voru á einu máli um að vinnufélagar hafi almennt séð verið mjög 

samvinnuþýðir og skilningsríkir með einstaka undantekningum. Viðmælendur eru mjög 

þakklátir fyrir þann stuðning sem þeir fá enda upplifa þeir sig ekki sem verri starfsmenn en 

aðrir, þeir þurfa bara að fá ákveðið svigrúm. Það er mismunandi og fer eftir aðstæðum hvort 
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viðmælendur láti yfirmenn sína vita sérstaklega af því að þeir séu með drómasýki. Laufey nefnir 

að hún vilji ekki að fólk geri sér upp fyrirfram mótaðar hugmyndir um hvað hún getur og getur 

ekki. Hún vilji frekar fá tækifæri til að sýna að hún geti staðið sig vel þrátt fyrir drómasýki.  

Þegar viðmælendur voru nemendur í grunnskóla eða menntaskóla létu þeir kennara vita 

af sjúkdómnum þar sem einkenni drómasýki, þá sérstaklega þreytan, getur orðið til þess að 

nemendur eru stimplaðir latir, þunglyndir eða áhugalausir. Birna segist hafa verið 

fyrirmyndarnemandi og þess vegna hafi kennarar líklegast verið samvinnuþýðari þegar 

einkennin voru að koma fram, en þá var hún að sofna í tíma og ótíma án þess að geta gefið 

nokkra skýringu á því. Laufey, Heiða og Birna fengu sérúrræði sem hjálpuðu þeim í náminu, 

til dæmis frjálsa mætingu eða sýndu vottorð til að koma í veg fyrir að mætingareinkunn myndi 

draga þær niður í meðaleinkunn. Laufey segist hafa fengið undanþágu frá því að lesa allar 

námsbækur á fyrstu önninni og fengið svigrúm til að skila verkefnum aðeins seinna ef aðstæður 

voru þannig. Þessi úrræði hjálpuðu þeim mikið. 

Allir viðmælendur eru með bílpróf og eiga það sameiginlegt að vera mjög meðvitaðir 

um að sýna ábyrgð í umferðinni. Allir viðmælendur sögðu að ef þeir finni fyrir þreytu fari þeir 

út í kant til að leggja sig í stað þess að harka af sér og reyna að komast á leiðarenda. Ef um er 

að ræða langferðir stoppa þeir til að leggja sig eða passa að hafa ferðafélaga sem getur tekið við 

stýrinu. Laufey, Heiða og Birna segjast nota bíl til að komast á milli staða innanbæjar og fara 

ekki óþarfa ferðir eða bíltúra. Birna gerði samning við sérfræðing sinn á bílprófsaldri um að 

keyra aldrei meira en 40 mínútur í senn og hefur staðið við þann samning síðan hún fékk 

bílprófið.  

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort þeim finnist erfitt að standast kröfur 

samfélagsins þá voru flestir sammála um að það sé erfitt. Snorri segir: ,,Það er það já, ég er bara 

búinn eftir vinnudaginn en þá er eftir að koma heim og sinna börnum og heimili“. Laufey er á 

örorkubótum á meðan hún er í námi. Hún segir erfitt að finna vinnu sem býður upp á það 

svigrúm sem hún myndi vilja hafa. Þar af leiðandi valdi hún sér nám og starfsvettvang með það 

í huga að þar sé möguleiki á sveigjanlegum vinnutíma og sjálfstæði. Heiða segist finna fyrir 

mikilli heilaþoku og upplifir sig sem „aftengda“ og einhvern veginn ekki alveg á staðnum og 

það geri hlutina enn verri. Kristinn er sá eini sem segist alls ekki eiga í erfiðleikum með að 

standast kröfur samfélagsins.  

Heiða er í örorkumatsferli og Birna er að íhuga að fara í örorkumat. Snorri og Kristinn 

eru í fullri vinnu og hafa ekki hugsað sér að fara í örorkumat. Þegar Kristinn er spurður út í 

skoðun sína á örorkubótum og atvinnu þá segir hann:  
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Ég vil bara vera eins og ég var, þó að þetta sé að trufla mig aðeins en ég meina það er 

margt annað sem er að trufla okkur í lífinu. Þetta er bara einn þáttur og ég meina maður 

verður bara að takast á við það og reyna að gera sem best úr því og þýðir ekkert að skríða 

upp í rúm og væla (Kristinn).  

Nætursvefn. 

Eins og áður hefur komið fram er Laufey eini viðmælandinn sem tekur lyfið Xyrem og fær því 

ágætis djúpsvefn á nóttunni. Án lyfsins vaknaði hún oft á nóttunni og gat ekki sofnað aftur fyrr 

en hún var búin að vaka í klukkustund: „Ef ég var ekki á lyfjum þá var svefnmynstrið mitt mjög 

svipað á daginn og á nóttunni“. Einnig hjálpar Xyrem henni við ofskynjanir sem hún upplifði 

oft áður en hún fékk lyfið.  

Aðrir viðmælendur eiga það sameiginlegt að vakna sífellt á nóttunni þrátt fyrir 

lyfjanotkun, en með lyfjum ná sumir viðmælendur að fá betri svefn. Snorri segist vakna tvisvar 

til þrisvar sinnum á næturnar og þá er átt við meðvitaðar vökur. Hann á það til að hegða sér eins 

og hann sé vakandi þrátt fyrir að vera sofandi en hann sefur þó frekar draumlaust. Þegar Snorra 

dreymir finnst honum hann getað haft áhrif á eða stjórnað draumum. Kristinn segist alltaf vakna 

á næturnar, brölta mikið, sprikla og sparka, en fær minna af martröðum en áður. Heiða segist 

alltaf dreyma og man draumana frekar vel. Birna segist ekki vakna oft á nóttunni, hana hefur 

dreymt mikið í gegnum tíðina og draumarnir versna ef hún er þreytt. Viðmælendur virðast ekki 

finna eins mikið fyrir ofskynjunum og svefnlömun og þegar einkennin voru að byrja. Snorri og 

Heiða fá enn svefnlömun en Snorri nefnir að þetta hafi vanist og hann er því ekki eins hræddur 

við þetta og áður. Heiða upplifir svefnlömun aðallega ef hún leggur sig á daginn og heyrir þá 

suð, sér skugga eða á erfitt með andardrátt. Kristinn líkir þessum upplifunum við atriði úr 

kvikmyndinni The Exorcist þar sem hann lyftist upp úr rúminu og heldur stundum að hann sé 

vakandi. Kristinn segist fá besta svefninn undir morgun eða frá kl. 04-10. Frásögnum 

viðmælenda svipar til rannsókna sem hafa bent til þess að einstaklingar með drómasýki upplifi 

raunverulegri drauma en aðrir. Þetta getur jafnvel orsakað ranghugmyndir um að atburðir hafi 

gerst í raunveruleikanum þegar þeir voru í raun bara draumur eða ofskynjun (Wamsley o.fl., 

2014). 

Úrbætur í umhverfinu. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir upplifa þekkingu fólks almennt á drómasýki. Þeir voru 

sammála um að fólk viti ekki almennilega hvað drómasýki er þótt það hafi mögulega heyrt 

hugtakið áður og þá er algengt að fólki hafi ranghugmyndir um sjúkdóminn og einkenni. Fólk 
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spyrji aðallega um hvort þetta sé erfitt, hvort maður sofni ofan í súpudiskinn og velti fyrir sér 

af hverju það sé ekki bara hægt að taka lyf og lifa eðlilegu lífi. Snorri segir fólk oftast ekki vita 

mikið og þegar hann byrjar að útskýra einkennin þá sé yfirleitt gripið fram í og sagt „Já, pabbi 

minn, hann er örugglega með þetta, hann sofnar alltaf yfir fréttunum“. Þegar Birna var spurð út 

í það hvernig fjölskyldan hennar tók þessu segir hún: „Það náttúrulega vissi eiginlega enginn 

hvað drómasýki var eða það var til rosalega lítið efni um það“.  

Viðmælendum finnst vanta stuðning fyrir einstaklinga sem eru að greinast og 

aðstandendur þeirra og eru flestir sammála um að það sé mjög hjálplegt að tala við aðra með 

sama sjúkdóm. Það hjálpi þeim að líða ekki eins og þau séu ein í heiminum þar sem það er mjög 

erfitt að útskýra drómasýki fyrir þeim sem hafa ekki upplifað hana. Heiða segir að það vanti 

góðar reynslusögur og tekur dæmi um að hún hafi lesið um drómasýki í kennslubók í 

menntaskóla en hafi aldrei tengt sín einkenni við þær lýsingar sem hún las í bókinni. Laufey 

komst í tengsl við foreldra sem eiga son með drómasýki og fór í grunnskóla drengsins til að 

útskýra hvernig væri best að styðja hann í skólanum. Hún telur börn með drómasýki þurfa betra 

tengslanet og stuðning. Laufey bendir einnig á að það skorti upplýsingar um fagfólk sem hafi 

reynslu af því að vinna með einstaklinga með drómasýki, hvort sem það eru einkaþjálfarar, 

næringarfræðingar eða aðrir, því það sé erfitt að setja sig í spor einstaklinga með drómasýki ef 

viðkomandi þekkir ekki til sjúkdómisins. Birna nefnir að Lokbrá, félag fólks með drómasýki, 

gæti verið virkara. Það gæti haldið úti betri heimasíðu, gefið út meira og fjölbreyttara 

fræðsluefni. Félagið gæti mögulega skipulagt gönguferðir eða hittinga þar sem fjölskyldur fá 

tækifæri á að kynnast betur, jafnvel í litlum hópum og þannig veitt hvor annarri stuðning. Birna 

og Kristinn ekki hafa áhuga á að vera í hóp þar sem verið að einblína á erfiðleika og kvart, þau 

myndu frekar vilja uppbyggilegan stuðning á léttu nótunum.  
 

Umræður 

Birtingarmyndir. 

Í rannsókninni fengum við góða innsýn inn í líf fólks með drómasýki og heyrðum um 

mismunandi birtingarmyndir. Einkenni drómasýki eru nokkuð mörg og enn fremur oft þess 

eðlis að þau geta verið til marks um aðra algengari sjúkdóma. Kristinn nefndi þannig dæmi um 

það að þegar hann fékk kataplexíukast í flugvél þá héldu nærstaddir að hann væri að fá 

hjartaáfall vegna þess hvernig það leit út. Það að vakna sífellt á nóttunni getur verið dæmi um 

kæfisvefn en síþreyta getur verið túlkuð sem þunglyndi. Einkenni eru einnig mismunandi á 
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milli einstaklinga og þeir upplifa einkennin á ólíkan hátt. Þarna eru mjög margar breytur komnar 

inn í myndina svo erfitt hefur verið að skilgreina einkennin sem og greiningarviðmið.  
 

Margbreytileg og fjölbreytt einkenni sem erfitt er að greina. 

Það getur verið áskorun fyrir lækna sem hafa takmarkaða þekkingu á drómasýki og tilheyrandi 

einkennum að fá í hendurnar drómasýkistilfelli. Eins og Thorpy (2016) nefnir eru sjúklingarnir 

sjálfir oft ekki að tengja saman eða átta sig á einkennum fyrr en þeim er bent á þau svo læknar 

þurfa mögulega að spyrja oftar en einu sinni út í ýmis atriði. Heiða hafði til dæmis lesið um 

drómasýki í kennslubók í grunnskóla, en þegar hún fór sjálf að upplifa einkenni drómasýki 

tengdi hún ekki saman þau einkenni sem hún hafði lesið um og þau sem hún upplifði sjálf.  

Það hefur komið fram að sjúkdómurinn er mögulega mun algengari en talið var áður 

fyrr og mögulega hafa allt að helmingur þeirra sem þjást af honum ekki leitað til læknis og/eða 

verið greindir. Vegna þess að drómasýki hefur hingað til ekki verið talinn algengur sjúkdómur 

er á sama tíma hugsanlegt að það sé ekki mikil áhersla lögð á þennan tiltekna sjúkdóm í 

læknanáminu án þess að við höfum upplýsingar um það. Rannsókn okkar sýndi að í aðeins einu 

tilfelli af fimm sá heimilislæknirinn strax að um drómasýki var að ræða, enda var sá læknir með 

sérmenntun í svefnrannsóknum. Áhugavert er að skoða rannsóknir eins og þá sem vitnað var í 

kaflanum um greiningar sem sýndi að í Bandaríkjunum gátu aðeins 7% heimilislækna og 22% 

lækna með sérmenntun í svefni nefnt öll fimm einkenni drómasýki (Rosenberg og Kim, 2014).  

Við veltum því fyrir okkur hvort vanti betri og ítarlegri útskýringar á upplifun 

einstaklinga með drómasýki til að gefa betri mynd af margbreytileika einkennana. Margar 

rannsóknir einblína á lífeðlisfræðilegu hlið drómasýki og útskýra hvernig sjúkdómurinn virkar. 

Það eru ekki eins margar rannsóknir á því sem snýr að sálrænum einkennum og upplifun þeirra 

sem þjást af sjúkdómnum og erfiðleika sem þeir glíma við. Til dæmis myndu nákvæmari 

lýsingar á upplifun fólks af kataplexíu eða því hvernig fólk upplifir þreytuna og óstjórnlegu 

svefnköstin vonandi gagnast bæði læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki til að átta sig á 

margbreytileika einkenna og flýta greiningarferlinu. Þær myndu vonandi líka hjálpa 

aðstandendum einstaklinga með drómasýki að skilja drómasýki og þar af leiðandi veita betri 

stuðning.  

Í rannsókn okkar fengu flestir greiningu á innan við ári eftir að fyrstu einkenni komu 

fram en í einu tilfelli tók greining sex ár. Aðrar rannsóknir sýna að greiningartími getur tekið 

allt frá tveimur árum upp í 60 ár (Thorpy, 2016; Hale o.fl., 2016; Morrish, King, Smith og 

Shneerson, 2004), en meðalgreiningartími er mismunandi eftir löndum. Laufey og Snorri fengu 
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greiningu fljótlega eftir bólusetningu gegn svínaflensunni og að lokum voru staðfest tengsl þar 

á milli. Mögulega tók þeirra ferli stuttan tíma vegna þeirrar miklu umfjöllunar sem átti sér stað 

á þessum tíma en fram að því hafði ekki verið mikil umræða í samfélaginu um þennan sjúkdóm. 

Mikil aukning varð á fréttum um drómasýki á árinu 2011.  

Tveir viðmælendur fengu greiningu áður en svínaflensan kom upp. Birna telst mjög 

heppin að hafa hitt fyrir tilviljun heimilislækni með sérmenntun í svefnrannsóknum sem áttaði 

sig strax á einkennunum. Kristinn var ekki eins heppinn og heimilislæknirinn taldi einkennin 

vera öll í hausnum á honum. Þetta er eitt af þeim vandamálum sem fólk með drómasýki glímir 

við, að fólk almennt og í mörgum tilfellum læknar, skilja ekki alvarleika vandamálsins.     
 

Daglegt líf og þörfin á greiningu. 

Það er erfitt að lifa með einkennum drómasýki. Hver dagur er í ójafnvægi og margar erfiðar 

áskoranir að takast á við sem undir venjulegum kringumstæðum eru ekki mikið mál. Dæmi um 

það eru einfaldlega að sofa vel, að vakna úthvíldur á morgnana, að halda einbeitingu út daginn, 

að hafa úthald til að sinna erindum og hugsa um fjölskylduna. Þetta gefur til kynna að góður 

svefn er ómissandi. Kröfur í daglegu lífi eru erfiðar og aðstandendur og samstarfsfólk skilja oft 

ekki hvers vegna fólk með drómasýki á erfitt með að fá góðan nætursvefn þegar það sefur oft á 

daginn. Kataplexía getur einnig valdið því að fólk fari að bæla tilfinningar sem er ekki hollt 

fyrir neinn. Þegar greining er staðfest er hins vegar í fyrsta skipti kominn fastur punktur til að 

ganga út frá, hægt að útskýra fyrir öðrum hvað er að hrjá viðkomandi og þannig fá meiri 

stuðning. Þá er hægt að skoða meðferðarúrræði, en lyfjameðferðir eru fyrir suma ómissandi 

hluti af deginum.  

Heiða var sex ár að fá skýringu á sínum einkennum. Að hennar sögn var hún mjög fegin 

að fá loksins greininguna því fram að þeirri stundu var hún farin að halda að hún væri orðin 

klikkuð vegna þess að henni fannst enginn skilja sig eða hafa nokkra hugmynd um hvað hún 

var að upplifa þegar hún talaði um einkennin sín. Heiða hafði reynt að útskýra einkennin fyrir 

heimilislækni sínum en þrátt fyrir ýmsar rannsóknir komst hann aldrei að réttri niðurstöðu. 

Heimilislæknir Laufeyjar hafði nefnt heilaæxli og hún velti því fyrir sér hvort hún væri með 

lífshættulegan sjúkdóm. Laufey var þess vegna mjög fegin þegar hún fékk greiningu. Tilvik 

Heiðu og Laufeyjar eru því gott dæmi um hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinga að fá 

skýringu á einkennum sínum eins fljótt og auðið er.  
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Upplýsingaflæði. 

Fræðsla og þekking er eitt af því sem kemur mjög oft upp í tengslum við drómasýki, bæði hér 

og erlendis. Fyrir einstaklinga sem leita upplýsinga um drómasýki er til óendanlega mikið magn 

af upplýsingum á ensku, allt frá ritrýndum greinum til upplýsinga frá félagasamtökum um 

drómasýki og umræðna á hinum ýmsu vettvöngum. Viðmælendur okkar voru sammála um að 

hvorki þeir né fjölskyldur þeirra hafi fundið gagnlegt efni um drómasýki á íslensku svo 

upplýsingaleit þeirra fór fram á ensku eða öðrum tungumálum. Til að fá betri hugmynd um 

hvaða upplýsingar fjölskyldur viðmælenda hafa fundið í gegnum internetið gerðum við örstutta 

leit á íslensku að orðinu „drómasýki“ með Google-leitarvélinni á helstu fréttamiðlum landsins 

(visir.is, mbl.is og ruv.is) ásamt timarit.is, heimasíðu landlæknis og lyfjaeftirlitsins. Þar kom í 

ljós að niðurstöðurnar voru um 110 talsins á árunum 1986-2018. Meirihlutinn voru fréttir 

tengdar umræðum um hvort um væri að ræða tengsl svínaflensubólusetningar við drómasýki 

eða ekki, án þess að fara nánar út í hvað drómasýki raunverulega er. Á mynd sem við útbjuggum 

sést að gríðarleg aukning varð á fréttum um drómasýki árið 2011, eftir bólusetningu við 

svínaflensunni, sem gefur til kynna að lítið hafi verið fjallað um sjúkdóminn á fréttamiðlum 

fyrir þann tíma. Mjög fáar fréttir útskýrðu sjúkdóminn sjálfan og fátt var nægilega ítarlegt til 

að gagnast einstaklingum sem eru greindir og leita eftir dýpri þekkingu en hinni almennu 

lýsingu. Viðmælendur okkar og aðstandendur fóru í umtalsverða rannsóknarvinnu til að fá 

einhverja hugmynd um hvað drómasýki raunverulega er og hún var öll á ensku eða öðru 

Norðurlandamáli en íslensku. Fyrir þá sem búa ekki yfir mikilli enskukunnáttu er því ekki margt 

að finna.  
 

Mynd 2. Fjöldi frétta um drómasýki frá helstu fréttamiðlum landsins á árunum 1986-2018 
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Algengt er að fólk misskilji drómasýki og haldi að einkennin séu önnur en þau eru. 

Viðmælendur okkar komu inn á það og nefndu dæmi um misskilning eins og að fólk sofni ofan 

í súpudiskinn eða sögur um að pabbi einhvers hljóti að vera með drómasýki af því að hann 

sofnar alltaf yfir fréttunum. Eftir athuganir okkar eru til dæmi um að fjölmiðlar misskilji heiti 

drómasýki. Ríkisútvarpið birti tvær fréttir þar sem talað er um sjúkdóminn sem svefnsýki 

(Svefnsýki vegna flensusprautu, 2013; Tengsl bólusetninga og svefnsýki, 2010). Svefnsýki 

heitir á ensku African trypanosomiasis og er smitsjúkdómur sem berst með tsetse-flugum í 

hitabeltum Afríku (World Health Organization, 2019). Augljóst er að ekki er um drómasýki að 

ræða þar sem þetta eru tveir gjörólíkir sjúkdómar. Á vef Lyfjastofnunar eru upplýsingar um 

lyfið Xyrem en þar er notast við orðið svefnflog í stað drómasýki (Lyfjastofnun, e.d.) og einnig 

í fréttum um um tengsl Pandemrix við drómasýki (Lyfjastofnun, 2010a; Lyfjastofnun, 2010b), 

en líkur eru á óþarfa misskilningi ef rangt sjúkdómsheiti er notað. 
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Lokaorð 

Drómasýki er flókinn sjúkdómur og í raun sérstaklega áhugaverður þar sem hann tengir saman 

þekkingu okkar á taugakerfi líkamans, heilanum sjálfum sem eins konar stjórnstöð ýmissa ferla 

líkamans, svefn og hlutverk hans, meðvitund, upplifanir okkar og skynjun, drauma og minni. 

Það er því umtalsverð þekking sem skapast með rannsóknum tengdum drómasýki. 

Það gæti haft jákvæð keðjuverkandi áhrif að auka fræðslu, kynna sjúkdóminn fyrir fólki 

almennt og vera meira áberandi í umræðu samfélagsins um bæði taugasjúkdóma og svefn. 

Hugsanlegt er að það myndi auka þekkingu heilbrigðisstéttarinnar á sjúkdómnum og mögulega 

flýtt fyrir greiningarferli þeirra sem þjást af drómasýki. Einnig myndi aukin fræðsla gagnast 

einstaklingum með drómasýki og fjölskyldum þeirra að vera betur vakandi fyrir einkennum ef 

þau koma í ljós. Það að þekkja og skilja sjúkdóminn hjálpar síðan einstaklingnum sjálfum við 

að vinna með hann í sínu daglega lífi, en líka fjölskyldu, vinum og samstarfsaðilum í vinnu og 

skóla við að gera sér betur grein fyrir ástandinu og þannig sýna meiri stuðning. Stuðningur og 

skilningur er í raun allt sem þarf til að fólki líði vel.   
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Viðauki 1 - Viðtalsrammi 

 

Nafn 

Aldur 

Kyn 

Fjölskyldugerð 

 

Greiningarferli og fyrstu einkenni 

Hvernig kom til að þú fékkst greininguna á drómasýki? 

• Hvenær fékkst þú greiningu? 

• Hver voru fyrstu einkennin? 

• Eru einhver tengsl við svínaflensusprautuna? 

• Hvað leið langur tími frá fyrstu einkennum til greiningar?  

• Hvaða rannsóknir fórstu í til að fá greiningu?  

• Greiningarferlið 

• Fékkstu ranga greiningu í millitíðinni? 

• Ef svo er, hverjar? 

• Ertu með einhverjar greiningar samhliða. Ef svo er, hvaða? 

 

Einkenni núna og áður 

Hver eru aðal einkennin þín núna og áður? 

• Excessive daytime sleepiness - óstjórnleg svefnþörf 

• Disrupted sleep - vaknar oft á nóttunni 

• Cataplexy 

• Sleep paralysis - Svefnlömun 

• Hallucinations - ofskynjanir  

• Að fara að sofa, að vakna, vakna um miðja nótt 

• Við sleep paralysis 

• Draumar 

• Hvernig draumar? 

• Pæliru mikið í draumum? 

• Martraðir? 

• Meðvitað að dreyma? 
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• Stjórna draumum? 

• Hafa þeir áhrif á vakandi lif þitt? 

 

Daglegt líf 

• Hvernig kemstu í gegnum daginn? 

• Meðferðir/lyf/atferlisaðferðir/annað - ef lyf, hvaða lyf? Við hverju? 

• Ef fólk er með kataplexíu, hvort það hafi fengið að prófa xyrem. 

• Hvað virkar best fyrir þig? 

• Ertu í vinnu eða skóla? 

• Hvernig taka nánustu samstarfsaðilar þessu? 

• Finnst þér erfitt að standast kröfur samfélagsins? 

• Örorka 

• Ef já, finnst þér það breyta einhverju? 

 

Má eitthvað bæta? 

• Hvaða fræðslu hefurðu þú fengið um drómasýki frá fagaðilum? 

• Hvaðan hefurðu fengið þekkingu þína?  

• Er einhver þjónusta sem þú myndir vilja fá sem er ekki í boði núna?  

• Andlega hliðin? 

• Meiri fræðsla við greiningu? 

• Hvað myndi hjálpa? 
 


