
Søvn – psykofarmaka og 
bivirkninger hos eldre

Psykiatriveka 2018
Marit Tveito, overlege ph.d.
Alderspsykiatrisk avdeling
Diakonhjemmet Sykehus



Disposisjon
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Kunsten å sove

«Det er ingen liten kunst å sove, for å mestre den må man være våken 
hele dagen.»                     

Friedrich Nietzsche



Hypnotika og sedativa (DDD/1000 innbyggere)

2012 2013 2014 2015 2016

Zopiklon
(7.5 mg)

30.3 30.5 29.3 28 27.2

Zolpidem 
(10 mg)

5.1 5.5 5.6 5.7 5.8

Melatonin 
(2 mg)

5.4 5.7 6.8 7.4 8.6

Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016, FHI



Salg av psykofarmaka 1990-2016

Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016, FHI



Psykofarmaka og søvn

• Zopiklon (Imovane) og zolpidem (Stilnoct)
• Diazepam (Vival, Valium), oksazepam (Sobril)

• Klorprotiksen (Truxal) – FK: indikasjon søvnforstyrrelser ved psykisk 
lidelse
• Olanzapin (Zyprexa) – ikke godkjent indikasjon
• Quetiapin (Seroquel) – ikke godkjent indikasjon
• Mirtazapin (Remeron)– ikke godkjent indikasjon



Kasuistikk

• Kvinne 76 år
• Ektefellen døde for 1 år siden.
• Økende angst etter mannens død.
• «Sovepiller» fra fastlege siste ti år.
• Brukt daglig siste året.
• Siste måned økende søvnvansker, 

lite matlyst og føler seg «tom for 
energi».



Første vurdering

• Fremstår nedstemt med redusert tempo.
• Bekymret for bosituasjon og økonomi uten tegn til realitetsbrist.
• MMS 28/30
• MADRS 28/40
• Har vanskelig for å redegjøre for hvilke medisiner hun bruker.



Tilleggsopplysninger

• Kontakter fastlege som forteller at hun har hatt flere konsultasjoner siste 
tiden med bekymring for somatiske sykdommer.

• Hun bruker følgende legemidler:
Albyl-E 
Fosamax
Amlodipin
Remeron
Levaxin
Evt. medikasjon: Vival, Zopiklone, Truxal



Bivirkninger av psykofarmaka



Ved innleggelse i alderpsykiatrisk avdeling

Faktorer assosiert med bivirkninger som gikk ut over funksjon:

• Høyt antall psykofarmaka
• Høyt antall somatiske legemidler
• Depresjon
• Kjønn
• Høy somatisk sykelighet
• Urapportert bruk av psykofarmaka, avdekket ved serum-måling

International Psychogeriatrics, Tveito et al 2015



Psykotrop polyfarmasi

• To samtidige psykofarmaka?

• Tre samtidige psykofarmaka?

• Sannsynligheten for bivirkninger øker ved psykotrop polyfarmasi.



Kasuistikk – andre konsultasjon

• Pasienten har siden første konsultasjon tatt generelle blodprøver og 
serum-målinger av psykofarmaka.

• Det er høye verdier av både zopiklone og diazepam, og det er 
bemerket at verdiene er høyere enn forventet ved oppgitt dosering.



Kasuistikk – tredje konsultasjon

• Pasienten møter ikke til timen og svarer ikke på telefon.

• Når journal åpnes ser man at det er rekvirert blodprøver på en 
somatisk sengepost, inklusive «hoftebruddsprøver».



«...Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine 
pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft 
og aldri volde noe skade»

Hippokrates (450-377 f.Kr.)



Brudd

• Osteoporose er en viktig årsak til sykelighet, mortalitet og kostnader 
til helsehjelp.

• Psykisk sykdom og psykofarmaka er korrelert med dårlig benhelse.

• Studie av sammenheng mellom psykisk lidelse (70 000 pasienter), 
psykofarmaka og ostoporotiske brudd viste økt risiko – og at 
depresjon og psykofarmakabruk er potensielle risikofaktorer som er 
uavhengig av FRAX-estimater.

JAMA Psychiatry, Bolton et al 2017



FRAX - Fracture Risk Assessment Tool



FRAX



FRAX og depresjon

• FRAX underestimerte 10-års risiko for osteoporotisk brudd med 29 % 
hos pasienter med depresjon, og med 51 % for hoftebrudd hos 
pasienter med depresjon. 



FRAX og psykofarmaka

Underestimering av risiko for 
osteoporotisk brudd med:

-36% for SSRI
-63 % for stemningsstabilisatorer
-60 % for antipsykotika
-13 % for benzodiazepiner

Underestimering av risiko for 
hoftebrudd med:

-57 % for SSRI
-98 % for stemningsstabilisatorer
-171 % for antipsykotika
-31 % for benzodiazepiner



Zolpidem og brudd

• Meta-analyse som inkluderte 1 million pasienter og 129 000 frakturer.
• Zolpidem økte risikoen for brudd (RR 1,9) for hele populasjonen.
• I utvalgte studier av høy kvalitet var det ennå høyere risiko for 

lårhalsbrudd (RR 2,8) spesielt.

Osteoporosis International, Park et al 2016



Hoftebrudd på Diakonhjemmet Sykehus



• Høyere forekomst av antidepressiva og benzodiazepiner hos 
hoftebruddspasienter enn i den generelle befolkningen.

• Lav overenstemmelse mellom oppgitt bruk av legemidler og hva man 
finner ved blodprøve.

British Journal of Clinical Pharmacology, Waade et al 2017



Antipsykotika og brudd



Dansk registerstudie

• Antipsykotika øker risiko for brudd, særlig like etter oppstart
• Ingen generell forskjell mellom typiske eller atypiske antipsykotika.
• Haldol skiller seg ut med høyest økning av risiko (IRR 3).
• Brudd = fall (?)
• Konklusjon: Vurdere risiko for fall ved oppstart av antipsykotika

Age and Ageing, Torstensson et al 2017 



Antidepressiva og brudd



Svensk registerstudie (1, 3 millioner > 65 år)

• Antidepressiva – høyest risiko for fallrelatert skade.
• Antipsykotika – høyest risiko for innleggelse.
• Høyere antall psykofarmaka – høyere risiko for fall, innleggelse og 

død.

International Journal of Geriatric Psychiatry, Johnell et al 2016



Benzodiazepiner - bivirkninger

• Bilulykker
• Redusert oppmerksomhet og tempo
• Toleranse (men ikke komplett?)
• Fall

• Og....?



Benzodiazepiner og Alzheimers sykdom



Benzodiazepiner øker risiko for demens?

• Oppfølgingsstudie (minst 6 år)
• 10 000 pasienter
• Assosiasjon mellom benzodiazepinbruk og utvikling av Alzheimers 

sykdom.
• Sterkere assosiasjon ved lengre tids bruk, høyere dose og preparater 

med lang halveringstid – kan tyde på kausal sammenheng.
• Eller er det sammenheng mellom indikasjon for bzd og demens?

The BMJ, de Gage et al, 2014





Call for action

• UK – 2003 – National Dementia Strategy
• USA – Black label warning fra FDA  (The ongoing saga to de-prescribe)
• Rettsaker mot big pharma – ingen effekt
• Retningslinjer – effekt?

• Obs nye brukere!
• Avmedisinering for eksisterende brukere
• Sentral regulering av forskrivning
• Bedre helsehjelp for eldre med demens
• «Elder Abuse» WHO 2016 – Kjemisk sedasjon inn på listen?



Folkesykdommene som ikke prioriteres

Aftenposten, 3. februar 2018



Norge i verdenstoppen

• Benskjørhet er en folkesykdom i den vestlige verden og i Asia.
• Den hyppigst forekommende sykdom hos kvinner i over 50 år.
• Rammer nesten en av to kvinner i Norge og en av seks menn.
• Norge ligger i verdenstoppen for osteoporotiske brudd i rygg.



Økonomi og forskningsmidler

• Pasienter som behandles for osteoporotiske brudd opptar flere 
sykehussenger enn alle pasienter med hjerte-karsykdommer 
tilsammen.
• Bare de offentlige, årlige helseomkostningene er på over 15 milliarder 

kroner. 
• Fra Forskningsrådet blir1-2% av midlene bevilget forskning innen 

muskel- og skjelettsykdommer. Forskning innen kreft og hjertesykdom 
mottar fra 13-76 ganger større bevilgninger.



Utfordringer

• En meta-analyse foreslår at alle eldre med depressive symptomer 
henvises til DXA-måling...
• Hvordan kan klinikere bidra til tryggere bruk av psykofarmaka for 

eldre pasienter?
• Kan vi bidra klinisk og til forskning samtidig?
• KVALAP-kvalitetsregister i alderspsykiatri



...Do no harm...

• I den kliniske hverdagen - Husk på komplekse sammenhenger mellom 
komorbiditet, annen legemiddelbruk og risiko for bivirkninger hos 
eldre.
• Ved bruk av psykofarmaka for søvn – vurder risiko og tenk på måter å 

redusere risiko for bivirkninger hos den enkelte pasient.


