Søvnstudier – frivillige personer med søvnproblemer søges!
I samarbejde med en medicinalvirksomhed gennemfører ScanSleep og en række andre søvnklinikker
verden over fra sommeren 2018 et forsøg med afprøvning af et nyt sovemiddel.
Vi har brug for en række voksne forsøgspersoner, både yngre og ældre, der synes, det vil være interessant
at teste forsøgsmedicinen gennem nogle måneder og komme ind på et antal besøg i ScanSleep, hvor man
bl.a. vil gennemgå en række natlige søvnundersøgelser og følge sin søvnudvikling ved selvrapportering
hjemmefra.
For at kunne komme i betragtning som forsøgsperson skal man både sove for lidt, og man skal have besvær
med både at falde i søvn og med opvågninger i løbet af natten.
Som bekendt afhjælper vi i ScanSleep i langt de fleste tilfælde søvnproblemer uden brug af medicin. Men
der er stadig brug for at udvikle ny og bedre sovemedicin i verden, dels til ældre og syge, dels til dem, der
indimellem har akutte søvnproblemer, til dem, der ikke har mulighed for at komme i
søvnbehandlingsforløb, og endelig til dem, der ikke har responderet godt nok på medicinfri
søvnbehandling.
Problemet med nuværende sovemidler og andre receptpligtige midler, som ordineres til at sove på, er, at
de sløver hjernen for at få personen til at sove. Det kan give bivirkninger i form af dagssløvhed og en del
ældre risikerer faldskader om natten. Derudover udvikler mange tilvænning og deraf følgende behov for
dosisøgning. Så det er med god grund, at Sundhedsstyrelsen siden 2009 har prøvet at begrænse danskernes
forbrug af sovemedicin ved at indføre restriktion på lægers mulighed for at udskrive det. Problemet er bare,
at man tager en behandlingsmulighed væk, uden at give en ny, og der udskrives i stedet medicin, der ikke
er udviklet som sovemedicin, og således kan have en uhensigtsmæssig effekt. Derfor er der behov for
udvikling af bedre sovemedicin med færre bivirkninger.
Det middel, som ScanSleep nu skal være med til at teste, har en anden virkemåde. Det er designet til at
virke meget specifikt på et søvncenter i hjernen uden at sløve resten af hjernen, dvs. man skulle hurtigt
være ved sine fulde fem, når man vågner, og hjernen skulle ikke udvikle tilvænning og dermed ikke behov
for dosisøgning.
Forsøget er et såkaldt fase 3 studie, dvs. at præparatet allerede er testet grundigt for sikkerhed i brug. I det
nye studie ønsker man primært at finde ud af, hvilken dosis der er virksom for forskellige aldersgrupper, før
det kan komme på markedet.
Overvejer du selv, eller kender du nogen, der overvejer at deltage i forsøget, kan du ringe telefon på tlf.:
7196 9940, hvor du kan lægge besked, eller du kan skrive navn, alder og telefonnummer på mail til
nyhed@scansleep.dk, og du vil blive ringet op til en telefonscreening.
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