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Agenda:

• Præparater: Hvilke?, Fordele/ulemper  ? 

• Kørekort ?

• Cases: Hvad bør man overveje ?

• ”Take Home message”



• Insomnia afficerer ca. 1/3 af UK population i løbet af et år.

• Mere hyppigt hos kvinder, ældre (50% af alle >65 år) og hos psykiatriske 
patienter.

• Studier har fundet, at prævalensen af symptomer på underliggende sygdom, 
særligt depression og angst, stiger med sværhedsgraden og kroniciteten af 
insomnia.

• Insomnia > 1 år er en kendt risikofaktor for udvikling af depression.

Hypnotika



Overvej først…

• Underligende fysiologisk, neurologisk eller psykiatrisk sygdom ? 

   (RLS, søvn apnø, smerter, hyppige vandladninger, resp.probelmer…)

• Misbrug eller diæt problemer ?

• Uhensigtsmæssig medicingivning ?

 (stimulation om aftenen, sedativa om morgenen ?)

• Urealistiske forventninger til søvn behov (behov falder m. alder)

• Søvn hygiejne tiltag ?

(undgå kaffe/alkohol,middagslur, manglende motion m.m.)



BZ og BZ-lignende stoffer
Effekten og bivirkningerne er ikke væsentligt forskellige ved brug men risikoen for misbrug er formentlig mindre for Z-lign.-stoffer 

selvom dokumentationen er svag. 

• Korttidsvirkende sovemidler 

      Anvendes overvejende ved indsovningsbesvær. De giver begrænset påvirkning af dagfunktionen, men der er en vis risiko for let 

      dagsangst, og der er  undertiden anterograd amnesi (hukommelsessvigt for begivenheder efter indtagelse af medicinen).
 
• Middeltidsvirkende sovemidler 

      Anvendes, hvis der både er indsovnings- og gennemsovningsbesvær, enten i form af flere opvågninger eller opfattelsen af en mere

     overfladisk søvn.
 
• Langtidsvirkende sovemidler 

      Bør generelt ikke anvendes til behandling af søvnløshed, men kan anvendes, hvis man ud over den hypnotiske effekt ønsker en 

      anxiolytisk eller  dagsedativ virkning.
 
• Melatonin 

      Kan forsøges ved søvnløshed betinget af døgnrytmeforstyrrelser samt hos patienter i alderen 55 år eller derover.

 



”Z”-præparater
• Zolpidem (et imidazopyridin) og Zopiclon (et cyclopyrrolon)

• Binder sig til GABAA-receptorerne, 

    som er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset

• Binder forskelligt fra  benzodiazepinerne.

    Særlig affinitet for alfa1-subtypen

   (ass. m. sedation) . Formentligt ikke  

    samme grad af toleransudvikling

    og afhængighed.

• Stoffet har ingen selvstændig effekt,

   Forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre)

   en hæmmende neurotransmitter. 



Bivirkninger

• Døsighed, depression og svimmelhed næste dag.  

   Forstærkes ved kombination med alkohol. 

• Hos ældre kan tilstanden kompliceres med konfusion. 

   Svækker de kognitive funktioner m.nedsat koncentrationsevne, 

   forlænget reaktionstid, dårlig hukommelse og hurtig udtrætning. 

   Ses selv ved sædvanlige terapeutiske koncentrationer. 

• Døgnrytmeændring kan forekomme. 

   Ophør kan give ”Rebound insomnia”.



Effekt

• Placebokontrollerede studier: hypnotika forkorter på kort sigt tiden til søvn med 
ca. 15 minutter. 

• Effekten aftager i løbet af 5-6 uger, hvor patienterne ”sover” igen som før  
medicinen.

• ”Reboundeffekt ved seponering”  sover i en periode endnu dårligere end tidligere.

• Epidemiologiske studier: Hypnotika kan ? være associeret med en øget mortalitet 
(Kripke 2000) 







Z-præparater (forsat)

• ”Zopiklon binder sig også til BZ1 og BZ2-receptorerne og det forklarer hvorfor zopiklon effektmæssigt 
ligner benzodiazapinerne”….

• ”Zolpidem binder sig derimod mere selektivt til BZ1-receptorerne og mangler i vanlige doser 
antikonvulsive og muskelrelakserende egenskaber”..

• ”Zolpidem kan muligvis give kortere søvnlatens end zopiklon”

• Z-hypnotika giver mindre udtalt ændringer i søvn-EEG end BZ

• Den kortere halvveringstid ved Z-hypnotika er i sig selv en risikofaktor for seponeringsproblemer…”

• Misbrugspotentiale og afhængighed af Z-hypnotika dog mindre end for BZ.



Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 

3.2 Anxiolytika og sedativa/hypnotika

• Benzodiazepiner m.v. skal sædvanligvis ikke ordineres til patienter med 
demens. Endvidere skal der udvises tilbageholdenhed med ordination til 
ældre og til patienter i anden medicinsk behandling, som kan påvirke de 
kognitive funktioner, samt til personer med kendt misbrugsanamnese.

• Erfaringsmæssigt udvikler nogle patienter et misbrug af benzodiazepiner 
m.m., især med de hurtigt absorberbare præparater, hvor tiden, til den 
maksimale plasmakoncentration indtræder, er kortest. 



3.2.4 Søvnløshed
• Søvnløshed skal som hovedregel kun behandles med benzodiazepiner m.v. i de 

tilfælde, hvor anden form for behandling eller søvnhygiejniske tiltag ikke har 
virket, og hvor patienten er alvorligt belastet af søvnløsheden. 

• Lægen skal være opmærksom på, at benzodiazepiner m.v. kan medføre 
påvirkning af søvnmønstret,og langvarig behandling kan hos nogle forværre 
søvnproblemer og give dårligere søvnkvalitet.

• Behandlingsforsøg med sovemidler skal i første omgang være af kort varighed 
(almindeligvis 1-2 uger),hvorefter situationen og indikationen for fortsat 
medicinsk behandling skal vurderes på ny, idet længere behandling kræver 
nøje overvejelse.



Phenargan (promethazin)

• Sederende antihistaminikum m.overvejende H1-receptorblokerende virkning.

• Indiceret til bl.a.Transportsyge, allergiske sygdomme og søvnløshed

•  H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations 
(sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.

• Farmakokinitik: Tmax 2-3 timer, T ½ 5-14 timer, Virkning 4-12 timer.



Melatonin
• Naturligt forekomne søvnregulerende hormon. Effekten sker overvejende 

gennem påvirkning af melatoninreceptoren MT2, der regulerer døgnrytmen. 

• Kun - dokumenteret virkning hos patienter over 55 år, formentlig fordi der 
hos denne aldersgruppe opnås en substitution af det aldersrelaterede fald i 
det natlige melatoninniveau. 

• Har været forsøgt ved andre søvnforstyrrelser fx ved psykiatrisk og 
neurologisk sygdom og senest til yngre og voksne patienter med 
neuropsykiatriske sygdomme (fx ADHD, autisme, demens og REM Sleep 
Behavior Disorder), men dokumentationen og evidensen herfor hviler på 
meget svagt grundlag. 



Mirtazapin
• Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants (NaSSA).

• Mirtazapin er en alfa-2 receptor antagonist. Øger frigivelsen af noradrenalin samt postsynaptisk serotonin. 
Virker også antagonistisk på histamin H1-receptoren.

• Indikation: moderat til svære depressioner.

• Ved lave doser vil mirtazepins stærke affinitet for histamin H1-receptoren medføre, at H1-
receptorblokeringen er relativt udtalt i forhold til blokeringen af α2-receptorerne. Ved højere doser vil den 
sederende antihistamine effekt blive modvirket af effekten fra den øgede frigørelse af noradrenalin…..

• Meget almindelig bivirkning (>10%): Sedation, somnolens (somnolens optræder hovedsageligt i de første 
uger af behandlingen)



Hombali et al.

“A number of studies suggest that psychiatric medications have positive as well as 
negative effects on sleep and have the potential to precipitate certain sleep disorders….”

• Some antidepressants may cause or exacerbate periodic limb movement/restless leg 
syndrome(ex: escitalopram)(Hoque and Chesson, 2010)

• Some improve sleep onset and sleep continuity (ex. Mirtazapin)(Winokur et al., 2000) 

• Antipsychotics enhance sleep, but also cause weight gain which may be a risk factor 
for developing sleep disordered breathing, restless legs syndrome and periodic limb 
movements (Krystal et al., 2008).





Kørselsforbud

• Hvis man ikke er i stand til at føre et køretøj på betryggende vis pga. 
påvirkning af BZ el. BZ-lignende midler, er det strafbart i lighed med 
spritkørsel. 

• Patienterne skal informeres herom. Ved igangsættelse af behandling og 
dosisøgning anbefales kørselspause - normalt anbefales 4 ugers pause, 
men dette må bero på en konkret vurdering.

• Generelt kørselsforbud anbefales ved fast brug af sovemidler med lang 
halveringstid (> 10 timer).



Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende 
midler
• Lang halveringstid: > 10 timer. 

Disse lægemidler er, med få 
undtagelser, ikke forenelige 
med bilkørsel.

• Kort halveringstid: højst 10 
timer. Lægemidler i denne 
gruppe kan være forenelige 
med bilkørsel

Vejledning om helbredskrav til 
kørekort 31/07/2017.



Lægemidler i psykiatrien

Vejledning om 
helbredskrav til 
kørekort 31/07/2017.



Anden trafikfarlig medicin

Vejledning om 
helbredskrav til 
kørekort 31/07/2017.



Case 1

Kvinde – først i halvfjerdserne…

• Depressiv enkeltepisode, svær grad m. psykotiske symptomer.
• Polyneuropati UNS.

• Tidligere behandlet for angstneurose m. angstdæmpende medicin og 
samtaler. Flere indlæggelser med agiteret depression. 



Medicin

CNS:
• Mirtazapin 30 mg x 1 dgl.
• Cipralex 10 mg x 1 dgl. 
• Noritren 25+50 mg dgl.
• Olanzapin 5 mg x 2 dgl. + PN 5 mg, max x 1 dgl.
• Pregabalin 75 mg x 3 dgl.
• Oxapax 7.5 mg x 3 dgl. + PN 7.5 mg, max x 3 dgl.
• Zolpidem 5 mg x 1 dgl.
• Circadin 2 mg x 1 dgl.



Case 2

• Kvinde sidst i 30’erne..

• Diagnostisk: BAS, svær opmærksomhedsforstyrrelse, 
personlighedsforstyrrelse



Case 2

CNS:
• Lithiumkarbonat (8.1mmol), 2 stk. x 1 dgl.
• Lamotrigen 200 mg dgl.
• Abilify 2.5 mg x 1 dgl.
• Ritalin (methylphenidat) 10+20 mg dgl.
• Elvanse (lisdexamfetamin) 50 mg dgl.
• Aduvanz (lisdexamfetamin) 30 mg x 2 dgl. *
• PN Zolpidem 5 mg 



Case 3

• Kvinde sidst i 20èrne.

• Skizoaffektiv manisk psykose m. varige skizofrene symptomer. Svær 
fedme (BMI 35-39.9)Inferioritas intellektualis (juli 2007)

• får rigtig meget medicin, flere typer antipsykotika, benzo og 
smertestillende. På trods af dette har hun stadig mange psykotiske 
symptomer og er svært selvskadende (lighter og sluger forskellige 
ting).



Case 3

CNS:
• Serdolect (sertindol) 8 mg dgl.
• Olanzapin 10 mg dgl.+ PN 10 mg, max x 2 dgl.(pauset d. 29/8/18)
• Quetiapin 50 mg dgl. + PN 25 mg, max x 3 dgl.
• Seroquel Prolong (quetiapin)150 mg dgl. 
• Lamictal 25 mg dgl.
• PN Truxal (chlorprothixen) 50 mg, max x 2 dgl.
• Zolpidem 10 mg dgl. 
• PN Zolpidem 10 mg, max x 1 dgl. (pauset d. 10/8/18)
• PN Oxapax 15 mg, max x 3 dgl. 
• PN Sumatriptan 50 mg, max x 2 dgl.



Spørgsmål til refleksion
 inden ordination…..

• Hvilken patient ?

• Nødvendighed  ?

• Øvrig medicin ?

• Plan ?



Tak for i dag…
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