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DETTE NUMMERET av Inspira handler om noe alle har et for-
hold til uansett alder, kjønn, legning, etnisitet, og faktisk også 
art. Fordi vi trenger det for å overleve er det noe både mennes-
ker og dyr bruker mye tid på. Jeg snakker selvfølgelig om søvn. 

SØVNSYKLUSER for mennesker og dyr følger jordens dreining 
rundt egen akse, som tar 24 timer. For å etablere og vedlike-
holde denne rytmen, samkjøres våre biologiske klokker med 
stimuli kjent som zeitgebere, et ord som kan oversettes til noe 
sånt som «tidsgivere». 

LYS ER DEN VIKTIGSTE TIDSGIVEREN for mennesker. Ekspone-
ring for sollys hver dag hjelper oss å tilbakestille eller samkjøre 
den interne biologiske klokken med jordens rotasjon. Dagslys-
ets påvirkning ser vi best hos dem som ikke opplever dagslys 
over lengre perioder. Helt blinde mennesker og sjømenn på 
ubåter kan oppleve «frittløpende» sykluser som er lengre enn 
24 timer, noe som ofte resulterer i alvorlige søvnforstyrrelser. I 
tillegg til lys inkluderer andre tidsgivere fysisk aktivitet, matva-
ner, kroppstemperatur og søvnrelaterte hormoner.

FORSKJELLIGE VERSJONER av genene som er ansvarlige for 
våre interne klokker er skyld i at noen av oss er A-mennesker 
mens andre er B-mennesker. Det kan argumenteres for at det 
er positive sider ved begge, men den tidligere britiske statsmi-
nisteren Margareth Thatcher var nok glad for å være førstnevn-
te. Hun unngikk nemlig i sin tid et attentat fordi hun var, det 
vi kan kalle en ekstrem morgenfugl. Da Thatcher bodde på et 
hotel Brighton ble en bombe plassert under sengen hennes. 
Den var programmert til å skulle gå av mellom klokken fire og 
fem, men da hadde den aktive statsministeren allerede forlatt 
sengen og startet arbeidsdagen. 

UAVHENGIG av om du er A- eller B-menneske skal du i denne 
utgaven av Inspira blant annet få svar fra en søvnekspert, lære 
om falske minner og lese om sentralstyremedlemmet som skulle 
ønske hun ikke trengte å sove. Det er også satt av plass til å 
informere om årets sommerleir og om det kommende landsmø-
tet. 

God lesning!

Oda Archer
Redaktør

leder

2 leder
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17. juli – 22. juli

SOMMERLEIR
Bjerkely folkehøyskole, flisa

Er du mellom 16 og 31 
år? Er du interessert i en 
innholdsrik ferie som ikke 
 koster for mye? Vil du få deg 
nye venner fra hele landet? 

OM: SOMMERLEIREN

 ◆ Hvor: Bjerkely folkehøy-
skole, utenfor Flisa i Åsnes 
kommune

 ◆ Når: 17. juli – 22. juli
 ◆ Målgruppe: Ungdom mel-

lom 16 og 31 år
 ◆ Pris: 700 kr før 1. juni og 

990 kr etter 1. juni. Dette 
inkluderer reise, kost og 
losji. 

 ◆ Mer info: www.mhu.no/
sommerleir2018

 ◆ Leiren er støttet av Kiwanis

GØY! 
På sommerleir kan du velge 
mellom fem forskjellige verk-
steder, der du vil få prøve nye 
aktiviteter. I år kan du velge 
mellom disse verkstedene: 
Yoga og meditasjon, slam-
poesi, musikk, hobbyaktiviteter 
og foto/leiravis. Verkstedene er 
 tilrettelagt slik at alle kan delta 
uavhengig av forkunnskaper. 

ferie! 
Leiren avholdes på Bjerkely 

folkehøyskole i uke 29. Mye av 
tiden på sommerleir brukes på 
verkstedet du melder deg på, 
men vi har også mange andre 
aktiviteter og tid til ro. På leiren 

er det også mange frivillige 
med som bidrar til et sosialt og 

 inkluderende miljø. 

billig! 
For kun 700,- har du mulighet 

til å bli med på Mental Helse 
Ungdoms sommerleir. Dette 

dekker både reise, opphold og 
mat på leiren. På leir vil det 
bli mye moro, meningsfulle 
 aktiviteter og et godt sosialt 

 miljø der det er enkelt å skaffe 
seg nye venner fra hele landet! 
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KICKS-prosjektet
Høsten 2018 setter KICKS i gang 
fjerde omgang med praksisperio-
der på 12 uker for unge kvinner 
mellom 18 og 25 år. 

Målsetningen er å gi unge kvin-
ner med psykiske helseutfordringer 
muligheten til å opparbeide seg ar-
beidserfaring i utvalgte KICKS-bu-
tikker rundt om i landet. 

Med tett oppfølging fra egen 
mentor hos KICKS og veiledning 
fra Mental Helse Ungdom, kan vi 
tilby tilrettelagt arbeid med trygge 
rammer for deg som ønsker å kom-
me ut i arbeidslivet. 

Dette tilbudet er for deg som: 
 ◆ er mellom 18 og 25 
 ◆ har interesse for skjønnhet og 
velvære 

 ◆ har et ønske om å komme ut i 
jobb 

 ◆ har lyst på arbeidstrening 
 ◆ har en form for psykisk helseut-
fordring 

 ◆ befinner deg utenfor arbeidslivet 
Før juli oppfordrer vi deg som er 
interessert til å fylle ut søknads-
skjemaet du finner på mhu.no/
kicks-soknadsskjema. Les mer om 
prosjektet på mhu.no/kicks.  

SOL   regn

Av Katarina Tarabczynska

LO:KALT
Hva har skjedd i  

lokal lagene siden sist?

Årsmøter 
2018
Hva er pizza, diskusjoner, 
demokrati og god  stemning 
 beskrivelser for? Årsmøter 
selvfølgelig!

I januar og februar hold lokallagene 
årsmøter hvor representanter fra 
administrasjonen og sentralstyret 
kom på besøk til nesten alle. Det var 
fint å se hvor alle holder til og høre 
hvor mange bra ting dere har fått til 
i 2017, og hvilke spennende planer 
dere har for 2018. 

Mange lokallag fikk helt nye eller 
delvis nye styrer. Til dere vil vi ønske 
lykke til og minne om at det bare 
er å ta kontakt hvis det er noe dere 
lurer på. Vi minner også om fad-
derordningen, som er ment som et 
lavterskel tilbud til lokallagene hvis 
dere trenger hjelp med for eksempel 
økonomi, eller noe helt annet! 

Sømna

Sotra

Romerike

Ta imot
ta imot natta
kjenn at du er tung

ta imot dagen
kjenn at du er ung

ta imot vinden
kjenn at det kiler

ta imot sola
kjenn at du smiler

ta imot månen
kjenn at du er trist

ta imot lyset
kjenn at du har gnist

Av Sarah  Camille  
Ramin Osmundsen

lokalt 7



Søvn
Av: Oda Archer

Man skulle tro at noe som tar opp en tredjedel  
av livene våre ville hatt en  tydelig og lett identifiserbar  mening.  

Dette er ikke tilfellet når det kommer til søvn. 

For selv om de fleste dyr følger døgnrytmen med 
minst én periode hvor de er relativt stille og mindre 
responsive ovenfor ytre stimuli, vet vi ikke hvorfor 
hverken dyr eller mennesker sover. Vi vet bare at 
det ikke er særlig lurt å ikke sove.

Du kjenner deg kanskje igjen? 
Du har gått en dag og en natt uten søvn. Øynene 
er tørre, magen oppfører seg rart og hverken mat 
eller drikke smaker helt sånn som det skal. Nekt 
deg selv søvn i ytterligere et døgn og du begynner å 
oppleve synsforstyrrelser, hjertebank og uforklarlige 
hull i korttidshukommelsen. Dette er symptomer 
på søvnmangel. Om dette mønsteret fortsetter så 
utsetter du deg selv for vektøkning, perioder der du 
mister bevisstheten og i verste fall permanent skade 
på kroppens immunsystem. 

Man kan bare tenke seg hvordan det var for den 
amerikanske highschool-studenten Randy Gardner 
som i 1965 holdt seg våken i elleve dager i et forsøk 
på å komme inn i Guinness Rekordbok. I 2007 
kringkastet BBC forfatteren Tony Wights forsøk på 
å slå Gardners rekord. Han holdt seg våken i 266 
timer. Du kan se Wrights søvnstunt på YouTube. 
For å ikke oppmuntre til videre forsøk har Guin-

ness Rekordbok har valgt å fjerne kategorien for 
søvndeprivasjon. 

Fatale følger
Vi kan tydeligvis overleve lenge uten søvn, men 
utslagene av søvnløshet kan være fatale. For ikke å 
snakke om at søvnløshet over lengre tid kan føre til 
død, så har søvnighet også fått delvis skylden for 
flere store katastrofer. Blant annet bidro søvnighet 
til Tsjernobyl-ulykken i 1986, verdens verste kjer-
nekraftulykke, og til Exxon Valdez-ulykken i 1989, 
den største oljekatastrofen i USAs historie1. 

I Norge sover stadig flere ungdommer for lite 
om natten. Norske ungdommer sover i gjennom-
snitt litt under 6,5 timer på hverdager, to timer 
mindre enn anbefalt2. Mange prøver å gjøre opp 
for tapt søvn ved å sove lenger i helgene. Denne 
strategien ser dessverre ikke ut til å fungere da det 
virker som vi er ute av stand til å gjøre helt opp for 
tapt søvn.  

2  Folkehelseinstituttet (2018)

1  Steven K. Howard (2005) Sleep Deprivation and 
 Physician Performance: Why Should I Care?, Baylor 
University Medical Center Proceedings

2 Folkehelseinstituttet (2018)

I dette bladet skal vi ta for oss søvn, men visste du at...

•  Selv noen fluer tar en syv-timers hvil hver dag? 

•  At vi er lammet fra nakken og ned når vi drømmer? Dette skal 
vi være glad for, ellers hadde vi gått rundt og levd ut drømmene 
våre om natten.

•  At stoffet som sender signaler til hjernen om at vi er mette blir 
hemmet når vi har sovet lite og at vi derfor kan legge på oss av 
søvnmangel? 

•  At frontallappen, som er det stedet i hjernen som står for mye 
av dømmekraften vår i våken tilstand, i stor grad er inaktiv når 
vi sover? Dette kan være grunnen til det stadig bisarre, ulogiske 
og ofte sosialt upassende innholdet i drømmene våre.

8 Tema: søvn tema: søvn 9
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På kontoret her om dagen begynte en av mine kollegaer 
å snakke om en McDonalds reklame hun hadde sett 
en gang sent på nittitallet. Hun beskrev reklamen med 
innlevelse og kunne huske melodien og til og med noen 
strofer fra musikken i reklamen. Problemet var bare at 
da hun forsøkte å finne den på internett var det ingen 
tegn til den. Det virket rett og slett som om reklamen 
aldri hadde eksistert. Dette ble et samtaleemne den 
dagen og vi begynte etter hvert å snakke om fenomenet 
falske minner. 

Hva er et falskt minne? 
Svein Magnussen, professor i psykologi ved UiO og 
ekspert på hukommelse har forklart til NRK hvordan 
hjernen kan lure oss. - Hver gang vi henter fram et 
minne, tukler vi litt med det. Hver gang vi erindrer noe 
eller gjenforteller noe, dikter vi på nytt. Vi legger til nye 
spekulasjoner og nye tanker, og neste gang inngår det i 
minnet. 

Mange tror hukommelsen er som et slags videoarkiv: 
At du kan spille av et minne som en film, og så sette det 
tilbake igjen i arkivet. Det er ikke helt riktig. En av de 
fremste ekspertene på falske minner, den amerikanske 
professoren Elizabeth Loftus beskriver den menneske-
lige hukommelsen som en wikipedia-side: - You can go 
in there and change it, but so can other people. Dette er 

tydelig i historier om mennesker som gjennom psy-
koterapi har «vekket til live» tilsynelatende fortrengte 
minner som senere har vist seg å være falske. Selv har 
Loftus gjennom eksperimenter overbevist vanlige folk 
om at jordbær smaker kvalmt eller at de møtte Snurre 
Sprett i Disneyland da de var små. 

Kriminelle bilder
I en studie, gjort i USA fikk deltakerne se et bilde av en 
tyv som stjal en kvinnes lommebok. Etter å ha sett bil-
det fikk deltakerne lese en tekst som beskrev hendelsen 
på fotografiet. Noen ting var imidlertid endret i teksten 
slik at den forklarte hendelsen litt annerledes enn det 
som skjedde på bildet. For eksempel kunne bildet vise 
at tyven puttet den stjålne lommeboken i jakkelommen 
sin, mens i teksten puttet tyven den i bukselomma. Ca. 
20 minutter etter at deltakerne hadde lest tekstene ble 
de stilt spørsmål om forbrytelsene og hva som hadde 
skjedd. Når deltakerne sa at de hadde sett noe på bildet, 
som de egentlig bare hadde lest i teksten ble det regnet 
som et falskt minne. 

En dårlig natts søvn 
Tallrike studier har vist at mangel på søvn har en nega-
tiv innvirkning på grunnleggende elementer av kognitiv 
funksjon, slik som hukommelse og hvordan vi organi-

serer informasjon i hjernen, det som kalles assosiativt 
minne. For å undersøke denne sammenhengen ble 
halvparten av deltakerne i eksperimentet holdt våkne 
hele natten før eksperimentet, mens den andre halvpar-
ten fikk sove så mye de ville. Morgenen etter fikk begge 
gruppene se bildene etterfulgt av tekstene med misin-
formasjon. Her kom det frem at de som hadde sovet 
lite hadde en mye høyere sannsynlighet for å hevde at 
bildene viste noe som egentlig bare stod i tekstene. 

Hvorfor er det slik? 
Når vi skal huske noe, må vi også huske hvor vi har 
fått informasjonen fra. Det vil si, vi må holde rede på 

minnekilden. Når vi ikke sover har hjernen vanskelige-
re for å vite hvor informasjon vi har fått kommer fra. 
Folk som har sovet lite er i stand til å huske fakta om 
hendelser, men har vanskeligheter for å skille kilder 
fra hverandre og er mer sannsynlige å kombinere ulike 
kilder sammen og slik skape minner som ikke stemmer 
overens med det som virkelig skjedde. Dette er et argu-
ment for at vitnesbyrd ikke alltid er til å stole på. 

Til slutt må det sies at min kollega, som ifølge 
henne selv alltid sover åtte timer hver natt, fant Mc-
Donalds reklamen hun gikk og nynnet på. Altså var 
akkurat det minnet ikke så falsk som det først kunne 
virke.

Falske minner
Har du noen gang vært i en situasjon hvor du har blitt bedt om å   

huske en tidligere hendelse og det senere har vist seg at det du  husker  
ikke har noen egentlig sammenheng med det som faktisk skjedde? 

Av: Oda Archer

ILLUSTRASJON
: PAULIN

A TARABCZYN
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Av Sarah Camille Ramin Osmundsen

Busse, bysse
slitne mennesker vugges 
stille gjennom byen

i trikker, tog og busser
busse
bysse
byssanlull

hviler 
mot et 
skjerf av ull 

sover 
som om 
de er null

null år
ikke engang ett 

null år
hakke engang sett

alt det 
som sakte
sliter på

alt det 
som gjør dem 
slitne nå

slitne mennesker vugges 
stille gjennom byen

forbi hvert stopp og gjøremål

Åh 
Ai ai ai ai 
boff 

i dag 
skal ingen 
vekkes

Og 
Ingenting
Skal rekkes

i dag 
skal alle 
sove som 

et lite barn 
i hver 
sin vogn 

og når de
sakte 
våkner opp

så skal de av 
på hvert 
sitt stopp

hvor dagen 
står så
pent og flott

og starter 
alt 
fra null

slitne mennesker vugges 
stille gjennom byen

i trikker, tog og busser
busse
bysse
byssanlull
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svar fra  
en ekspert

Søvnlege Harald Hrubos-Strøm

1 Hvorfor er søvn så viktig?
Søvn har mange funksjoner. De to viktigste er avfalls-
fjerning i hjernen og læring. Veldig forenklet kan man 
si at avfallsfjerningen skjer i den dype søvnen tidlig på 
natten mens arbeidet med å sortere hva som skal læres 
og hva som skal glemmes skjer sent på natten. 

2 Har drømmer en funksjon?
Drømmer skjer hele natten, men drømmene der 
man opplever en handling skjer hovedsakelig sent på 
natten. Disse drømmene skjer i søvnfasen som kalles 
REM-søvn. REM står for Rapid Eye Movement. Vi 
tror at drømmene er en måte å bearbeide opplevelser 
på slik at de viktige erfaringene blir flyttet fra korttids-
minnet til langtidsminnet.

3 Hva skjer i kroppen når vi drømmer?
Ved REM søvn er alle muskler i kroppen paralysert 
unntatt pustemusklene og øyemusklene. På den måten 
kan man gjenoppleve erfaringer uten å skade seg selv. 
Vi vet ikke akkurat hvilke kriterier hjernen vår bruker 
når erfaringer spilles av på nytt i drømme slik at de 
festes i langtidsminnet, men vi tror følelser er viktige 
for denne utvelgelsen.

4 Hva kan skje om man går lenge med for lite 
søvn?
Ved lite søvn over tid øker nivået av avfallsstoffer i 
hjernen. Man må da stimulere våkenhetssystemet i 
hjernen for å holde seg våken. Dette systemet kan 
stimuleres både ved å holde seg i aktivitet og ved å 
innta stimulerende stoffer som kaffe eller te, men når 
det såkalte søvntrykket blir stort nok vil man til slutt 
sovne uansett hvor hardt man forsøker å stimulere 
våkenhetssystemet.

5 Kan man sove for mye, hva er i så fall effe-
ktene?
Jeg har ikke sett forskning som tyder på at man kan 
sove for mye, men man kan derimot ligge for mye i 
sengen. Det å ligge våken i sengen bidrar til å svekke 
den automatiske koblingen mellom sengen og det å 
sove. Jeg anbefaler derfor alle som har søvnproblemer 
å være så lite våken i sengen som mulig. Dette betyr at 
man bør stå opp og vente noen minutter om man har 
ligget en stund i sengen uten å få sove. 

6 Hvor vanlig er søvnproblemer hos ungdom?
Vanlig. Det er særlig barn som er b-mennesker som 
får problemer som ungdommer fordi puberteten 
øker tendensen til å være b-menneske. Dette er mest 
problematisk om vinteren siden lyset ute stabiliserer 
døgnrytmen.

7 Hvilken effekt kan stress ha på søvn?
Stress gir en stimulering av våkenhetssystemet som igjen 
gjør det vanskelig å sovne.

8. Hvordan kan tiden som  
trengs for å sovne bli kortet ned?
For b-mennesker er mye lys tidlig på dagen kombinert 
med fravær av lys på kvelden effektivt. I tillegg vil det å 
bruke sengen utelukkende til å sove i styrke den auto-
matiske koblingen mellom seng og søvn. 

9. Hvordan kan angst  
og depresjon påvirke søvnen?
Veldig forenklet så er angst en slags stressreaksjon som 
stimulerer våkenhetssystemet. For depresjon er det van-
skeligere å gi en enkel forklaring, men jeg tror passivi-
teten mange deprimerte opplever kan bidra til å svekke 
den automatiske koblingen mellom sengen og søvn.

10. Hvorfor gnisser noen tenner på natten?
Det vet vi faktisk ikke, men det er nok en form for 
automatisk søvnatferd som har sammenheng med det 
generelle spenningsnivået i muskulaturen.

OM: HARALD HRUBOS-STRØM

 ◆ Etter fullført medisinstu-
dium ved Universitetet i 
Bergen i 2003 har jeg vært 
særlig fascinert av samspil-
let mellom søvn og helse.

 ◆ Jeg har arbeidet ved Akers-
hus Universitetssykehus 
siden 2005 og har drevet 
Oslo Søvnsenter en kveld i 
uken siden 2010. 

 ◆ Jeg fikk retten til å bruke 
tittelen “Somnolog” fra den 
Europeiske søvnforeningen 
i 2014 og fikk stilling som 
fast overlege ved Øre- Nese 
Halsavdelingen i 2017. 

 ◆ Jeg har nylig sagt ja til å 
undervise medisinstudenter 
i søvn og kommunikasjons-
ferdigheter.
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å vinne i lotto. Det er tirsdag, og trekningen er i mor-
gen. Jeg logger meg inn på norsk tipping for å kjøpe en 
kupong. Når jeg først har mobilen i hendene, kan jeg like 
gjerne finne ut om fisker kan bli tørste. Jeg finner ikke noe 
fornuftig svar, men begynner å undre meg over hvordan 
fluer kan lande med beina opp i taket. Det må googles. 
Mobilskjermen er liten og jeg er lys våken. Ikke vits i å 
prøve å sove når kroppen har lyst til å dra på joggetur. 

JEG HENTER LAPTOPEN og ser en episode med Fri-
ends. Klokken er to. Sovner jeg nå, får jeg 5 timers søvn 
før jeg må opp. Jeg legger fra meg dataen og bestemmer 
meg for at det er på tide å sove. Min kjære hjerne er ikke 
enig; «Hva skal du lage til middag i morgen?» Jeg åpner 
et tekstdokument på telefonen for å skrive handleliste for 
resten av uken. Halv tre, konkluderer jeg med at middags-
planlegging er djevelens verk og jeg begynner å undre meg 
over om jeg burde bake noe i helgen.

KLOKKEN ER TRE og jeg går inn på kjøkkenet for å lage 
meg en kopp te. Kamillete skal jo hjelpe ifølge de lærde. 
Jeg koker tevann og finner fram kopp og tepose. Teen er 
for varm til å drikkes, så jeg setter den på stuebordet for 
at den skal kjøle seg ned. Jeg går inn igjen på soverom-
met.  Mobilen blinker. Det kan jo være noe viktig? Det 
er reklame for et kjøpesenter. Når jeg først har mobilen i 
hendene, kan jeg like gjerne bla litt i nettaviser. 

KLOKKEN ER FIRE og jeg innser at jeg ser på videoer av 
katter som gjør rare ting. Tre timer til jeg må opp. Jeg 
føler meg lite produktiv og setter på en video om alt man 
kan bruke gummistrikk til. Klokken har passert halv fem.

JEG GNIR MEG I ØYNENE og innser at klokken er over 
syv og at jeg er sent ute. Armen og nakken gjør vondt og 
jeg innser at jeg har sovnet oppå mobilen min. Jeg tvinger 
meg opp av dynen og undrer meg over om jeg noensinne 
har følt meg så trøtt før. Det er kaldt i rommet og jeg føler 
meg uvel. Jeg kaster bort dynen før jeg setter mobilen på 
lading og står opp. I stuen står en kopp med iskald kamil-
lete som jeg glemte. Jeg heller den ut før jeg går på badet 
for å ta meg en dusj. Hvorfor fant jeg ikke fram klær i 
går kveld? Jeg er for trøtt til å bry meg om hva jeg kler på 
meg, så jeg kaster på meg det første og beste jeg finner. I 
morgen kjøper jeg meg en skikkelig vekkerklokke.

ILLUSTRASJON
: PAULIN

A TARABCZYN
SKA

DA JEG FIKK TEMA for denne utgaven av Inspira, må 
jeg si jeg følte meg litt rådvill. Søvn har sjelden blitt 
assosiert med noe annet enn stress hos meg. Det gjør at 
jeg ikke liker å snakke om det. Jeg pratet med to gode 
kompiser om nettopp dette; Daniel og Erik. De ba meg 
om å skrive sannheten, om å fortelle om hvordan en 
natt kan foregå når man befinner seg i mitt hode. De 
gav meg inspirasjon til denne teksten.  Stort sett er jeg 
flink til å legge meg tidlig. Rundt klokken ti, gjør jeg 
meg klar for sengen. Jeg gleder meg til å legge meg etter 
en lang og strevsom dag. Jeg slukker lys og legger meg 
i sengen. Klokken er halv elleve. Mobilen er med, for 
som de fleste andre fungerer den ikke bare som tidsfor-
driv, telefonsamtaler og facebookscrolling. Den er også 
min trofaste vekkerklokke. Det er så klart bare derfor 
den ligger på nattbordet ved siden av sengen.

MOBILEN LIGGER trygt på nattbordet og jeg finner 
fram kveldens lesestoff: pensumlitteratur. Jeg velger den 
tørreste boken jeg kan finne, for av erfaring, så kommer 
trøttheten snikende etter et halvt kapittel om psykiatri-
ens historiske utvikling. Tanken var god, men av en eller 
annen grunn, viser det seg at psykiatri gjennom tidene i 
grunnen er svært interessant. Før jeg rekker å reagere, er 
klokken over midnatt. Jeg må opp om syv timer.

NATTBORDSLAMPEN slukkes og jeg lukker øynene 
og prøver å tenke på noe hyggelig. Det er da hjernen 
min bestemmer seg for å være drittsekk. «Ja jeg vet vi 
burde sove, men husker du den gangen i 1999 da en 
eller annen du ikke har sett på 15 år kom med en stygg 
kommentar? Her er det perfekte comeback!», eller 
«Husket du å betale forsikringen denne måneden?». Jeg 
klarer ikke legge tankene bort, og jeg strekker meg etter 
telefonen for å skrive ned comebacket i tilfelle det kan 
brukes ved en senere anledning. 

JEG KLARER IKKE LEGGE FRA MEG tanken om å ha 
glemt en regning, så jeg står opp og leter i nattbord-
skuffen etter nettbankbrikken. Regningen er betalt. 
Selvsagt er den det, for jeg har jo autogiro på det meste. 
Hvorfor ble jeg redd for det? Jeg tror aldri jeg har betalt 
en regning for sent. Jeg ser over kontoutskriften og 
sukker over min egen økonomi mens jeg drømmer om 

søvnløs

Andrea Holst 
skriver fast for  
Inspira. Hun har 
tidligere utgitt 
boken «Tør 
du» om sine 
 erfaringer med 
psykiske lidelser.

«Halv tre  
konkluderer jeg 
med at middags
planlegging er 
 djevelens verk og jeg 
begynner å  undre 
meg over om jeg 
burde bake noe 
i helgen.»



vignett 1918 vignett

sleephelper
EN APP FOR SØVNHJELP PÅ SENGEKANTEN

Skjermer er en stor del av ungdoms liv, så kan vi i stedet 
for å formane til mindre skjermbruk bruke mulighetene 

som ligger i skjermteknologi til å lage søvnhjelp som kan 
brukes på sengekanten?

Av: Katrine Ekerholt

Vanskelig å sovne på kvelden? Tungt å komme seg ut 
av senga på morgenen? Trøtt på dagen? Mange unge 
får for lite søvn. Gjennomsnittlig sover ungdom i Nor-
ge to timer mindre hver natt enn det som er anbefalt. 
Søvn er viktig for hjernens utvikling. Mangel på søvn 
kan føre til trøtthet på dagen, det blir vanskeligere å 
følge med på skolen, tyngre å lære nye ting, mange 
får kortere lunte og alle blir mer utsatte for å utvikle 
psykiske lidelser som angst og depresjon. 

Skjermbruk blir ofte trukket fram som årsak til 
søvnvanskene fordi det er funnet at jo mer skjermt-
id en ungdom har gjennom dagen, jo mindre sover 
ungdommen på natten. Det er flere teorier på hvorfor 
det er sånn, men ingen vet foreløpig helt sikkert hva 
som er årsaken til sammenhengen. Noen har foreslått 
at de som ikke får sove bruker mer skjerm fordi det 
er kjedelig å ligge våken uten noe å finne på. Andre 
mener at skjermer gir fra seg lys i et blått spekter som 
lurer hjernen til å tro at det er dag. Da frigir ikke 
hjernen hormoner som gjør oss trøtte og det blir veldig 
vanskelig å sovne. Det er også sannsynlig at sosiale 
medier og onlinespill er så fengende for ungdom at de 
ikke klarer å legge bort skjermene for å sove. Fortvilte 
foreldre maser og det blir rom for høyt konfliktnivå 
mellom foreldrene og ungdommen. 

Når vi vet hvor viktig det er å få nok søvn, ville det 
beste kanskje være lite skjerm i løpet av dagen og at 
alle la skjermen bort i god tid før legging? Noen får 
dette til uten problemer, men for mange er skjerm en 
så viktig del av livet at lite skjermbruk er urealistisk. 
Vi tror skjermer kommer til å få en enda større rolle i 
manges liv i fremtiden, så hva kan da gjøres? 

If you can’t beat them - join them!
Vi vet at ca. 90 % av norske ungdommer ser på tele-
fonskjerm i løpet av den siste timen før de skal legge 
seg. Vi vet også at internettbaserte metoder er effektive 
for å hjelpe folk til å sovne. Hvis skjerm er en del av 
problemet, kan den også kan være en del av løsningen 
på ungdoms søvnvansker? Telefonen er allerede på 
soverommet til ungdommen i tiden før de skal sovne. 
Hvis innsovingshjelpen er på telefonen, kan vi gi ung-
dommen hjelpemidler til å sovne når det trengs som 
mest. Fra dette vokste ideen om å lage en app som skal 
hjelpe ungdom med å sovne! Nå håper vi på støtte fra 
Extrastiftelsen slik at vi i samarbeid med Mental Helse 
Ungdom kan lage appen Sleephelper som er skred-
dersydd for å hjelpe ungdom til mer og bedre søvn. 
Selvfølgelig uten blått lys – for sikkerhets skyld.   

18 Tema: søvn tema: søvn 19

OM: KATRINE EKERHOLT

 ◆ Jeg er 41 år, er psykolog-
spesialist og har jobbet i 
PPT, barneverntjenesten, 
BUP og nå i psykisk helse-
tjeneste for barn og unge i 
Oslo. 

 ◆ I alle jobbene jeg har hatt, 
har jeg truffet på slitne 
ungdom som ikke har fått 
nok søvn (og deres fortvilte 
foreldre). 

 ◆ Med Sleephelper ønsker jeg 
å gi ungdom muligheten for 
bedre søvn ved å «komme 
inn på soverommet» og gi 
ungdommen hjelpen tett på 
akkurat når de trenger det.
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regenerere hele meg. Jeg legger meg tidlig, og synes ikke 
lenger at søvn er bortkastet tid. 

HVORFOR SOVER VI? Så hva er egentlig søvn, denne 
magiske tilstanden hvor vi henter oss inn igjen? Ifølge 
The Sleep Revolution finnes det fire ledende teorier om 
hvorfor vi må sove. Den første handler om inaktivitet: 
at våre forfedre kunne gjemme seg fra rovdyr ved å ligge 
helt stille i søvn. Den andre teorien dreier seg om ener-
gisparing, at vi kan klare oss med mindre næring ved å 
skru ned forbrenningen. Teori nummer tre anser søvn 
som en måte å fylle opp igjen de ressursene vi bruker 
opp om dagen. Og den fjerde og siste teorien hevder at 
søvn er hjernens måte å vedlikeholde seg selv på. Det 
er i hvert fall ingen tvil om at søvn er helt essensielt 
for oss mennesker! Så hvorfor ikke snu trenden ved å 

ønske søvnen velkommen? Det 
er lettere sagt enn gjort, vil du 
kanskje si. Og det forstår jeg. 
Som jeg skrev i forbindelse med 
min egen erfaring med psykose 
og søvnmangel, så handlet mitt 
forhold til søvn om noe langt 
mer enn prioriteringer – det 
handlet om utrygghet. Hvis 
du også opplever at utrygghet 
blir en sperre for eller motstand 
mot søvn, så kan det være lurt 
å få klarhet i hva utryggheten 
handler om, og bearbeide dette 
så langt det er mulig. 

SØVN SOM FRIHET. I en spirituell bok jeg har lest, 
Conversations with God 3 av Neale Donald Walsch, fant 
jeg en femte teori om hvorfor vi sover. I følge denne 
boka så sies det at søvn ikke er til for kroppens del, men 
for sjelens skyld. At søvn er sjelens mulighet til å kjenne 
sin frihet. Jeg tror absolutt det er noe i dette; at søvn 
ikke bare er avslapning, men også frihet. Frihet fra krav 
og begrensninger, frihet fra skuffelser og smerte. Og 
kanskje det er akkurat dette vi trenger for å klare oss i 
en verden full av krav? Frihet til bokstavelig talt bare å 
drømme seg vekk! 

La oss snu trenden som sier at søvn er 
 bortkastet tid. 

I DAGENS VESTLIGE SAMFUNN er det å sove dessverre 
sterkt undervurdert, nedprioritert og i svært mange 
sammenhenger ansett som bortkastet tid. Arianna 
 Huffington tar opp dette kulturproblemet i sin bok 
The Sleep Revolution. Vi tenker ofte at tiden heller 
skulle vært brukt til å ”få gjort” noe – pugge mer, trene 
mer, jobbe mer, eller kanskje skvise inn enda en sosial 
begivenhet selv om vi egentlig ikke orker. Jeg mener at 
det prestasjonsjaget som finnes i kulturen vår er meget 
uheldig da det skaper flere årsaker til psykiske helse-
problemer. En av disse årsakene er at vi nedprioriterer 
søvn og hvile for å få tid til å oppfylle en rekke krav. 

ET EGET ROM. Alle trenger et eget rom; noe som kun 
er for deg selv, og dette får vi blant annet i søvnen. Jeg 
har selv opplevd at jeg finner mer indre ro når jeg tilla-
ter tid til å bare være, enten jeg da mediterer, koser meg 
med en bok jeg liker eller unner meg en ekstra time 
søvn. I tillegg blir jeg langt mer effektiv og fokusert når 
jeg har en bedre balanse mellom søvn og hvile på den 
ene siden, og arbeid og aktivitet på den andre siden. 
Et engelsk ordtak er veldig treffende i denne sammen-
hengen: ”Remember that you are a human being, not a 
human doing”. 

UTRYGGHET KAN SPERRE SØVNEN. I 2015 fikk jeg 
en fødselspsykose etter at jeg ble mamma for første 
gang. Noe av det tøffeste med denne opplevelsen var at 
jeg mistet evnen til å sovne. Jeg så for meg de grusom-
ste bilder i hodet, og kroppen var så full av frykt at 
jeg ikke klarte å slappe av nok til å sove. Hvert forsøk 
på å nå søvnen var en kamp. Jeg kunne ligge i senga i 
timevis og kjenne at kroppsdelene sovnet en etter en, 
men hjernen nektet å skru seg av. Jeg brukte om lag 2 
måneder på å lære meg selv å sovne igjen; gi slipp på 
frykten; finne tryggheten. Jeg innså at det viktigste man 
trenger for å kunne sovne, er å føle seg trygg – kunne 
stole på at det er trygt å gi slipp på bevisstheten. Etter 
denne tiden med mye søvnløshet har jeg lært meg å 
verdsette søvnen, å si ja takk til søvnens gave som er å 

Nora Graff 
 Kleven har 
tidligere skrevet 
kronikker om 
psykisk helse 
i Dagbladet. Hun 
har nylig startet 
firmaet «Tekst 
og mening», 
og er ansvarlig 
for Hvite Ørns 
dialoggruppe for 
psykoseerfarere 
i Oslo.

Velkommen til søvnen 

«Alle trenger et 
eget rom; noe 

som kun er for 
deg selv, og dette 

får vi blant 
 a nnet i søvnen.»

ILLUSTRASJON
: KATARIN

A TARABCZYN
SKA
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Når og hvor blir landsmøtet?
Landsmøtet blir avholdt 26.-28. oktober 
i Oslo området. Mer informasjon om sted 
kommer når det nærmer seg. 

Hvor mange delegater kan lokallagene 
 sende, og hva må delegater betale?
Hvert lokallag kan sende to delegater hver. 
Prisen for delegater er 1990 kr hvis man 
melder seg på før 1. juni. Etter 1. juni vil det 
koste 2500 kr. 
Dette dekker reise, mat og losji. 

Hva er prisen lokallaget må betale for 
å  sende observatør(er)?
Påmelding før 1. juni koster 2500 kr, mens 
etter koster det 3000 kr.
Dette dekker reise, mat og losji. 

Når får vi program til landsmøtet?
Saksliste blir sendt ut til alle lokallagene 
senest åtte uker før landsmøtet skal avholdes. 
Et nærmere program, med tidspunkt for 
opplegget osv. blir sendt ut når arrangementet 
er ferdig planlagt. 

Når er fristen for innsending  
av saker til landsmøtet?
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet og 
eventuelle ønsker om endringer i vedtektene 
må være sendt inn til post@mhu.no senest 
fire uker før møtet. 

Hvordan kan man melde som kandidat 
til sentralstyret?
På forrige landsmøte ble det valgt en valgko-
mite som jobber frem mot dette landsmøte 
for å finne personer som kan jobbe godt 
sammen. De pleier å sende ut en mail til alle 
lokallagene for å høre om det er noen som er 
interessert i å stille. 
Hvis du er interessert i å stille kan du sende 
en mail til valg@mhu.no og spørre hva det er 
de trenger å vite fra en kandidat. Tidligere har 
det blant annet vært spørsmål om relevant 
bakgrunn og motivasjon. Det er rett og slett 
litt som en jobbsøknad. Man kan også bli 
spurt om en samtale, for at valgkomiteen skal 
kunne spørre direkte om det er noe de lurer 
på. Valgkomiteen lager så en innstilling. Det 
er en anbefaling på hvem som bør bli valgt 

inn i styret ved landsmøtet. Hvis man ikke kommer 
med i valgkomiteens innstilling kan man «benke» seg 
inn. Da stiller man imot noen av dem som er innstilt. 

Før du melder deg på landsmøtet må 
du være klar over at arrangementet er 
rusfritt. 
Brudd på denne regelen vil føre til hjemsen-
delse på egen regning. Det er også et krav 
at du, for å kunne delta, må være i stand til 
å ta vare på deg selv i praktiske henseende, 
slik som for eksempel eventuell medisinta-
king. Dette er de samme reglene som gjelder 
på sommerleiren. 

Info om landsmøtet
1 4 6
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tekst: Aida Tesfai FOTO: Adrian Lorentsson

Ingrids søvntips  
(som hun skulle  ønske 
hun fulgte selv):

 ◆ Unngå skjermer  
1-2 timer før du  
skal sove.

 ◆ Les en bok eller hør  
på en podcast for  
å slappe av før  
leggetid.

 ◆ Skift sengetøy ofte.

 ◆ Ingen jobbing i senga.

 ◆ Ha en fast døgnrytme. 

 ◆ Få minst seks timer 
søvn hver natt. 

Solen skinner inn gjennom vinduet i kollektivet på 
Frogner i Oslo. Utenfor er det ti minusgrader, men 
inne er det en følelse av vår. Ingrid geleider meg bort til 
sofakroken hvor hun synker ned i putene med et teppe 
rundt føttene. Foran seg har hun en laptop.

– Jobber du med noe nå?
– Ja, jeg har noen deadlines som begynner å nærme 

seg. 
– Er du inne i en travel periode?
– Ja, det kan du trygt si!
Ingrid Marie Bruun er varamedlem i Mental Helse 

Ungdoms sentralstyre, tidligere leder for MHU Nedre 
Buskerud og har stadig flere jern i ilden. Jeg er hjemme 
hos Ingrid for å snakke med henne om søvn og det å ha 
dårlig tid. 

Superkraft
Blant venner og kolleger er Ingrid kjent som en som 
sover lite. I gjennomsnitt blir det rundt fire timer, men 
på spørsmålet om hvordan hun har sovet natten før 
svarer hun at hun har sovet godt og relativ lenge. Nytt 
sengetøy gjør visst susen iblant, også for henne. Men 
dette er ikke alltid en vidunderkur for en som har så 
mye å tenke på, og gjøre. 

Fordi Ingrid har problemer med å skru av hodet 
dukker det ofte opp ideer og nye ting hun må og 
vil  gjøre hver natt. Hvis hun ikke klarer å slappe av 
 begynner tankene å vandre og søvn blir det siste hun 
tenker på, forteller hun meg. I tillegg har hun en syk-
dom som ofte fører til smerter, og smertene gjør søvnen 
enda fjernere. 

Som svar på spørsmålet om hva hun vanligvis gjør 
når hun ikke får sove får jeg først bare latter til svar, 
men så kommer avsløringen: hun jobber. Det er kanskje 
ikke den beste måten å få sove på, innrømmer hun, men 
det er den beste måten å bruke tiden på! 

- Jeg har alltid pleid å si at hvis jeg skulle hatt en 
superkraft skulle det vært å ikke trenge søvn og fortsatt 
kunne fungert normalt. Da hadde jeg hatt masse ekstra 
tid. 

- Er søvn viktig for deg?
- Ja, selvfølgelig. Søvn er viktig for alle mennesker 

for å kunne prosessere ting. Jeg merker for eksempel at 
jeg blir mye sterkere mentalt etter en god natts søvn. Jeg 
merker også godt at både den sosiale kapasiteten og den 
kreative arbeidskapasiteten min blir hemmet når jeg har 
sovet lite over tid. Derfor tenker jeg at jeg må sette av 
mer tid til å øve meg på gode søvnrutiner, for hvis det 

finnes en slags BMI-skala for søvn, tror jeg at jeg ligger 
og vipper på grensa mot den helsefarlige siden. 

Lykke er å hjelpe andre
Ingrid er ikke en født nattugle. Hun forteller at da hun 
var liten og skulle prøve å holde seg våken om kveldene 
og utover natten fikk hun det aldri til. Det er først med 
flere smerter og stadig mer jobb at nettene har blitt tid 
for arbeid. 

- Det tar litt tid før flyten kommer. Det er det første 
skrittet som er det vanskeligste. Da må man bare hoppe 
i det. Jeg tenker «nå må jeg jobbe», og så sitter jeg der og 
får det ikke til, men da er det bare å begynne på noe og 
når jeg først begynner, så går hjernen min i full arbeids-
modus. 

Mens andre i 20-årene er ute på byen og fester, 
tilbringer Ingrid ofte nettene på kontoret. Hun har en 
enorm arbeidstrang som, ifølge henne selv kommer fra 
at hun vet at hun gjør mye som hjelper andre. Ingrid 
trekker frem forskning på lykke som sier at den beste 
måten å oppleve lykke på er å gjøre noe meningsfylt for 
andre, og det er nettopp det hun føler at hun får til i de 
fire jobbene hun har. 

Føler du på et ansvar for å gjøre en forskjell?

- Ja, men det er et veldig selvpåført ansvar. Det jeg 
gjør gjør jeg jo fordi jeg brenner for det, og fordi det er 
mye av det samme andre har gjort for meg som har gjort 
at jeg er her i dag. Nå har jeg lyst til å gi det samme tilba-
ke til verden. I tillegg er jeg også opptatt av at venner skal 
føle at de kan ta kontakt med meg uansett. Det er jo en 
sosial norm at man ikke skal ringe folk når de sover, som 
jeg skjønner veldig godt, men den gjelder ikke for meg. 

Tre dager i rødt
Når slapper en som alltid har nye prosjekter, ideer og 
tanker om hvordan hun kan hjelpe av, lurer jeg på. Som 
svar på dette forklarer Ingrid at det for henne er en ting å 
slappe av fysisk, og en helt annen ting å klare å slappe av 
psykisk. 

- Jeg kan ligge på sofaen og klare å være helt avslappet 
i kroppen, men fortsatt tenke at «nå burde jeg gjøre noe». 
Jeg har nesten alltid noe jeg må gjøre, men jeg har blitt 
mye flinkere til å rydde plass til å ta det rolig i kalenderen 
min. Det er jo egentlig ganske fryktelig at jeg i det hele 
tatt må passe på å skrive det ned for å huske det. 

Ingrid viser meg kalenderen på telefonen sin. Tre 
dager er markert i rødt. Under datoene står det «slappe 
av».  

Skjønnhetssøvn, middagshvil, å sove 
som en stein, lett søvn, dyp søvn, 
REM-søvn. Vi trenger alle å sove, 
men hva om vi ikke har tid?

“hvis jeg skulle 
hatt en superkraft 

skulle det vært å 
ikke trenge søvn ”

De korte  
24 timene
Av: Oda Archer
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Quiz 30. mai 
kl.16:30-20:30

Følg MHU Sotra  
på Instagram!

Treffsted hver 
tirsdag fra kl. 17-21

Følg mhutrondheim 
på Snapchat for å 
se hva vi jobber for!

Quiz 30. mai 
kl.16:30-20:30

Sommeravslutning  
med grilling 19. juni

INFO 27

partnere

Det er i lokallagene det skjer!
Finn ut hva som skjer på Facebook, søk Mental Helse Ungdom  

«ditt lokallag» eller ta kontakt på epost.

LOKALT

Bli medlem! Send «MHU Medlem» til 2490!
Eller gi oss en gave på 100 kr: send «SVARE» til 2490.

Asker og Bærum 
askerbaerum@mhu.no

Bodø
bodo@mhu.no

Grenland
grenland@mhu.no

Haugesund
haugesund@mhu.no

Horten
horten@mhu.no

Kristiansand og omegn
kristiansand@mhu.no

Lillehammer
lillehammer@mhu.no

Midtre Gauldal
midtre.gauldal@mhu.no

Mosjøen
mosjoen@mhu.no

Nedre buskerud
nedre-buskerud@mhu.no

Orkdal
orkdal@mhu.no

Oslo
oslo@mhu.no

Romerike
lorenskog@mhu.no

Sotra
sotra@mhu.no

Stavangerregionen
stavangerregionen@mhu.no

Stjørdal
stjordal@mhu.no

Sømna
somna@mhu.no

Trondheim
trondheim@mhu.no

Vestby
vestby@mhu.no

Øvre Buskerud
ovrebuskrud@mhu.no

Østre Agder
arendal@mhu.no

Ås
aas@mhu.no

Ytre Østfold
ytreostfold@mhu.no

IN:FO
Om MHU lokalt  

og sentralt

LANDSLEDER: 

Martine Antonsen
NESTLEDER: 

Mille Falstad
2. NESTLEDER: 

Elena Dahl

STYREMEDLEM: 

Christian Émil Syvertsen
STYREMEDLEM: 

Thea Røstbakken
STYREMEDLEM:  

Thomas Slattum Frey

STYREMEDLEM:  

Maren Hamre
VARAMEDLEM:  

Benedikte-Marie Lio
VARAMEDLEM:  

Ingrid Marie Bruun

Sentralstyret

SENTRALT

Adrian Wilhelm  
Kjølø Tollefsen  
GENERALSEKRETÆR

E-post: adrian.tollefsen@mhu.no

Aida Tesfai (permisjon)  
ORGANISASJONSSJEF

E-post: aida.tesfai@mhu.no

Adrian Lorentsson
KOMMUNIKASJONSSJEF

E-post: adrian.lorentsson@mhu.no

Ranveig Stava 
PROSJEKTUTVIKLER 

E-post: ranveig.stava@mhu.no

Oda Archer  
KOMMUNIKASJONS- OG  
TREFFSTEDSKOORDINATOR

E-post: oda@mhu.no

Hasti Hamidiasl  
PROSJEKTKOORDINATOR 
«THE ONLY GAY IN THE VILLAGE»

E-post: hasti@mhu.no 

Olav Østbye
PROSJEKTKOORDINATOR RETTIGHETSTELEFONEN

E-post: olav@mhu.no 

Vilde Vollestad
PROSJEKTKOORDINATOR POFU

E-post: vilde@mhu.no 

Joakim Coleman Ebeltoft
PROSJEKTKOORDINATOR POFU

E-post: joakim@mhu.no 

Maja Granli Jensen
PROSJEKTPLANLEGGER POFU  
OG SOMMERLEIRKOORDINATOR

E-post: maja@mhu.no

Martin Bull Gudmundsen
RÅDGIVER MENTAL HELSE UNGDOM AS

E-post:  
martinbullgudmundsen@gmail.com

Thisbe Verner-Carlsson
PROSJEKTKOORDINATOR UNGE MENNS PSYKISKE 
HELSE OG BRUKERMEDVIRKNINSPROSJEKTET

E-post: thisbe.verner.carlsson@mhu.no

Ivar Erik Ree
PROSJEKTKOORDINATOR  
UNGE BØNDERS PSYKISKE HELSE

E-post: ivar.erik.ree@mhu.no

administrasjonen

@MHUngdommentalhelseungdom

21 45 61 00 post@mhu.no

Dronningensgate 17 
0154 Oslo

mentalhelseungdom

mailto:adrian.tollefsen@mhu.no
mailto:aida.tesfai@mhu.no
mailto:ranveig.stava@mhu.no


Send inn  
til In:spira!

Lyst til å skrive om en aktivitet dere har hatt  
i lokallaget, få et bilde du har knipset på  

trykk, eller noe helt annet?

Send inn til post@mhu.no  
og merk med «INSPIRA» 

VI trenger  
fotografer!
Er du flink til  

å ta bilder?  
Ta kontakt!

NESTE  
NUMMER

Neste nummer av Inspira skal, 
etter ønske fra dere handle om 
pårørende, en gruppe som står 
i en særstilling som støtte- og 
omsorgspersoner. Hva skjer 
med oss når noen vi er  glade 
i har det vanskelig? Hvilke 
rettigheter har pårørende til 
mennesker som er psykisk 
syke? Hvordan er det å være 
barn og pårørende? 

Har du en historie eller 
 erfaringer knyttet til det å være 
pårørende, eller vil du fortelle 
om noen som har vært en god 
pårørende for deg? Send det 
gjerne inn til oda@mhu.no

Pårørende

Avsender
Mental Helse Ungdom
Dronningensgate 17, 
0154 Oslo


