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Man blinker en ekstra gang, når man træder 
ind på sengeafsnit N35 på Rigshospitalet, 
Glostrup. Helt klart lys fra en sværm af små, 
firkantede lamper i loftet danner en kontrast 
til den almindelige belysning ved elevatoren 
og naboafsnittene og får lyset til at virke gult 
og lidt mørkt. 

På afsnittet er der installeret såkaldt døgn-
rytmelys, der efterligner det naturlige klare 
lys med blå toner om dagen og varmt lys helt 
uden blå toner om natten. 

- Forslaget kom fra Driftsafdelingen, i for-
bindelse med at vi skulle i gang med at 
planlægge byggeriet af en helt ny neuroreha-
biliteringsbygning. Vi ved, at god søvn og en 
sund døgnrytme er væsentligt for patienter-
ne, men der er meget lidt viden om den reelle 
effekt af at installere døgnrytmelys, så vi og 
vores samarbejdspartnere sagde straks ja til 
at gå ind i projektet, fortæller overlæge Helle 
Iversen fra Neurologisk Klinik. Ud over Drifts-
afdelingen (der nu er en del af Servicecentret) 
deltager Dansk Center for Søvnmedicin, 
Radiologi, Klinisk Biokemi, Fysio- og ergoterapi 
samt Øjenklinikken i projektet.

I løbet af godt et år har 90 patienter deltaget 
i forsøget. Halvdelen har været på afsnittet 
med det nye lys, mens den anden halvdel har 
været kontrolgruppe på et almindeligt afsnit. 
De har bl.a. fået målt hvor, meget lys de er 
blevet udsat for, hvor aktive de har været, 

ligesom de har fået flere søvnundersøgelser 
og en ekstra grundig MR-scanning samt en 
øjenundersøgelse.
 
MEDARBEJDERE MÆRKER  ÆNDRING
Medarbejderne er også blevet fulgt i projektet, 
og selv om alle data ikke er færdigbehandlede 
endnu, tegner der sig nogle tendenser:

- Plejepersonalet fortæller, at de generelt er 
glade for døgnrytmelyset. Nogle føler sig dog 
mere trætte på arbejdet aften og nat, efter 
det blå lys er væk. Til gengæld sover de bedre, 
og en god søvn er vigtig efter aften og natte-
vagter. Nogle medarbejdere fra andre afdelin-
ger ønsker at spise frokost på N35, fordi de fø-
ler, de får energi af lyset i dagtid. I dagligdagen 
kan vi også se, at det dæmpede, ravfarvede 
natlys smitter af, så man taler mere dæmpet, 
larmer mindre, og bliver mere opmærksomme 
på at bruge så lidt lys som muligt, siger læge, 
ph.d. studerende Anders West.

Døgnrytmelysprojektet er støttet af  Mar-
kedsmodningsfonden som et offentligt-privat 
partnerskab med firmaet Chromaviso. De en-
delige resultater er klar i løbet af de nærmeste 
måneder. 

På Rigshospitalet, Blegdamsvej, bliver der 
brugt døgnrytmelys på Neurokirurgisk Klinik 
og på Intensivklinikken i Abdominalcentret.
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Klart dagslys og blødt, ravfarvet natlys strømmer ud fra rehabiliterings afsnit N35 
på Rigshospitalet, Glostrup. Her er personale og patienter med til at afdække, om 
såkaldt døgnrytmelys har en reel effekt på døgn rytmen og patienternes sundhed

I starten virkede det nye lys kraftigt, men medar-
bejderne på N35 vænnede sig hurtigt til døgnryt-
melyset. 

Det ligner et gammeldags ur, men i virkeligheden 
gemmer det tunge design på en såkaldt aktigraf, 
der har målt lysstyrke og fysisk aktivitet hos både 
patienter og medarbejdere. 

Når der er brug for arbejdslys på sengestuerne om 
natten, er det gul-orange og helt uden de blå toner, 
som stimulerer hjernen.
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Ny forskning fra Center for Søvnmedicin 
og apopleksiafsnittet, Neurologisk Klinik 
ved Rigshospitalet, Glostrup, viser en 
stærk sammenhæng mellem søvnapnø og 
dødelighed for apopleksipatienter 

Apopleksipatienters søvnmønster kan spille 
en stor rolle for patientens videre progno-
se. Det kan skyldes, at søvnproblemer er 
forbundet med dårlig regulering af blodgen-
nemstrømningen i hjernen. Sådan lyder nogle 
af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt 
fra Center for Søvnmedicin og Neurologisk 
Kliniks apopleksiafsnit ved Rigshospitalet, 
Glostrup, hvor 63 patienter med mindre eller 
moderat apopleksi blev fulgt. 

- Søvnapnø er en kendt risikofaktor for bl.a. 
apopleksi og andre alvorlige sygdomme, men 
den nye undersøgelse viser nogle meget 

markante resultater, når vi ser på patienter-
nes dødelighed: Ni patienter døde i løbet af 
opfølgningsperioden på halvandet til tre år, 
de havde alle moderat eller svær søvnapnø. 
Blandt den gruppe af patienter, som ikke 
led af søvnapnø, var der ingen, der døde, 
fortæller professor, overlæge Poul Jennum 
fra Center for Søvnmedicin ved Rigshospita-
let, Glostrup. 
Hvis søvnapnø bliver opdaget, er der mu-
lighed for at behandle patienterne – oftest 
ved at de skal bruge et CPAP-apparat, når de 
sover. På den måde undgår de at få længere 
vejrtrækningspauser under søvnen.

MERE VIDEN PÅ VEJ
Center for Søvnmedicin har et tæt samarbej-
de med Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, 
Glostrup. Søvnundersøgelser har været en 
del af et aktuelt projekt med at undersøge 

effekten af døgnrytmebelysning på patienter 
med moderat til svær apopleksi. Alle patien-
ter fik en udførlig søvnundersøgelse lige før 
de blev overført til rehabiliteringsafsnittet 
med døgnrytmelys. Undersøgelsen blev gen-
taget efter 14 dage, så man kunne vurdere, 
om der var sket en ændring. Patienterne fik 
også taget blodprøver, der blev undersøgt for 
søvn og døgnrytmemarkører.

Resultaterne af disse undersøgelser er 
klar i løbet af efteråret.  - Vi har en tydelig 
fornemmelse af, at der er brug for at have 
større fokus på udredning af søvnsygdomme 
hos apopleksipatienter. Nu ser vi frem til at 
se, hvad de nye resultater fortæller, siger 
overlæge, forskningslektor Helle Iversen fra 
apopleksiafsnittet. 
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Søvnsygdom er markant risikomarkør 
for apopleksipatienter

Lyset falder klart og hvidt på læge, ph.d. studeren-
de Anders West, der står for enden af afsnit 35 
med det nye døgnrytmelys. På naboafsnittet med 
traditionelt lys ses overlæge, forskningslektor 
Helle Iversen. 


