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Sammanfattning 

Inledning 
Insomni innebär att individen upplever en otillräcklig sömnmängd. Sömnbesvär är 
relativt vanligt, 24% av den vuxna befolkningen angav att de har sömnbesvär fler än tre 
gånger i veckan. I Sverige rekommenderas i första hand kognitiv beteendeterapi (KBT) 
vid insomni och som sömnläkemedel rekommenderas zopiklon eller zolpidem i första 
hand.  

Syfte 
Syftet med den här studien är att jämföra behandling av insomni med avseende på 
sömnparametrarna: insomningstid, sömneffektivitet och total sömntid. Jämförelsen 
avser KBT, sömnläkemedel och kombinationsbehandling med både KBT och 
sömnläkemedel.   

Metod  
En litteraturstudie genomfördes med sökningar i PubMed och Web of Science. 
Avgränsning gjordes till att enbart inkludera de sömnläkemedel med ATC N05C som 
rekommenderas i terapirekommendationer för insomni. Sökorden var cognitive therapy, 
zopiklon, zolpidem, och taper. Inklusionskriterier var 1) Behandling vid insomni (primär 
eller sekundär) 2) Jämförelse mellan KBT och zopiklon/zolpidem, som monoterapi eller 
i kombination. 3) originalartiklar. Studier som inte behandlar insomningstid 
sömneffektivitet eller total sömntid exkluderades. Även studier äldre än 15 år 
exkluderades.  

Resultat 
Sex artiklar inkluderades i studien. I flera studier förkortades insomningstiden 
signifikant mellan 40 och 50% och sömneffektiviteten förbättrades signifikant mellan 15 
och 26% för de grupper som behandlades med KBT eller en kombination av KBT och 
sömnläkemedel. Generell förbättring sågs i studierna avseende total sömntid, mellan 10 
och 70 minuter, men ingen grupp hade signifikant bättre totalsömntid efter behandling 
än övriga.  

Diskussion 
Antalet jämförande studier på KBT och zopiklon/zolpidem är lågt vilket försvårar 
jämförelse mellan av varandra oberoende källor. Kombinationer av både KBT och 
sömnläkemedel visar sig vara effektiva avseende de sömnparametrar som studerades. 
Ett problem med de inkluderade studierna kan vara att nedtrappning av sömnläkemedel 
före inklusion kan påverka baslinjevärden och att olika tidpunkt för påbörjande av 
nedtrappning förekom i studierna. 

Slutsats 
Resultaten i denna studie tyder på att en kombination av KBT och sömnläkemedel 
alternativt KBT som monoterapi är det bästa valet vid insomni när sömneffektivitet, 
insomningstid och total sömntid mäts. 
 
Nyckelord: KBT, zolpidem, zopiklon, insomni 
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Introduktion 

Sömnstörningar 
För vårt välbefinnande är sömnen viktig. En störd sömn kan leda till sämre livskvalitet 
och både fysiska och psykiska symptom. Det finns fyra olika typer av sömnstörningar; 
insomni, dygnsrytmrubbningar, hypersomni och parasomni. Insomni beskrivs nedan. 
Dygnsrytmrubbningar innebär förskjutning av sömnperioden framåt eller bakåt utan att 
mängden sömn påverkas, det kan handla om att somna för tidigt eller för sent, även så 
kallad jetlag är en typ av tillfällig dygnsrytmrubbning. Vid dygnsrytmrubbningar 
används inte sömnläkemedel. Hypersomnier innefattar sömnapnésyndrom och 
narkolepsi. Parasomni innefattar flera fenomen såsom sömngång, mardrömmar och 
nattskräck. Sömnstörningar är vanliga och förekommer i större utsträckning hos kvinnor 
och äldre. Den vanligaste typen av sömnstörning är insomni [1]. En studie av Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) visar att andelen personer som 
lider av sömnbesvär (har svårt att somna eller vaknar upp under sömnen 3 gånger per 
vecka) är 24% av den vuxna svenska befolkningen varav 11% har diagnosen insomni [2]. 
Prevalensen av insomni i världen är mellan 10 och 50% beroende på studiemetod, 
definition av insomni och vilken population som studerats [3]. 

Insomni 
Insomni innebär att individen inte upplever tillräcklig sömnmängd. Det finns olika 
faktorer såsom förlängd insomningstid, fler uppvaknanden under natten, förkortad 
sömntid och att sömnen inte ger en känsla av att vara utvilad. Det är alltså subjektiva 
besvär som kännetecknar insomni. Hur individen fungerar dagtid är av stor betydelse. 
Insomni kan ge trötthetskänsla, nedsatt koncentrationsförmåga och irritabilitet [1,2].  

Primär och sekundär insomni 
Det är vanligt att insomni uppstår i samband med andra sjukdomar, den benämns då 
som sekundär insomni. Vanligast är sekundär insomni, speciellt bland äldre. Vid primär 
insomni kan inte sömnstörningen kopplas till ohälsa eller speciella omständigheter i 
livet. Det görs dock ingen uppdelning mellan primär och sekundär insomni i 
diagnosmanualen DSM-5[1,2].  

Behandling 

Terapirekommendationer 
I terapirekommendationer runt om i Sverige finns vissa variationer kring behandling vid 
sömnstörningar. Gemensamt är dock att KBT rekommenderas i första hand. Vad gäller 
läkemedel rekommenderas i första hand zopiklon som korttidsbehandling. Vissa 
landsting rekommenderar zopiklon eller zolpidem i första hand [4,5] (Halland, Dalarna). 
I Västerbotten rekommenderas inte zolpidem på grund av missbruksrisk. I de fall 
beroenderisk föreligger eller där zopiklon inte ger tillräcklig effekt rekommenderas 
propiomazin. Även melatonin, theralen, lergigan och alimemazin rekommenderas i vissa 
län [4 - 7].  

Kognitiv beteendeterapi 
Kognitiv beteendeterapi är en samling psykoterapier som syftar till att minska 
psykologiska problem genom att träna på att använda sig av nya tankemönster och 
beteenden. Grunden till kognitiv beteendeterapi är inlärningsteori och kognitiv teori. 
Inlärningsteori handlar om att människans beteenden formas i samspel med miljön och 
kognitiv teori om att beteenden och känslor påverkas av tankar. De två perspektiven 
förekommer i olika utsträckning i olika KBT-terapier [8].   
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Bensodiazepinbesläktade läkemedel 
I ATC-registret i FASS ingår bensodiazepinbesläktade läkemedel som undergrupp till 
Sömnmedel och lugnande medel (N05C). Till gruppen bensodiazepinbesläktade 
läkemedel räknas zopiklon och zolpidem. De binder till GABA(A)receptorkomplexet och 
utövar snabb hypnotisk och lugnande effekt. De tas därför direkt eller trettio minuter 
före sänggående [9,10].  

Läkemedelsregistret 
I läkemedelsregistret finns uppgifter om läkemedel som hämtas ut på recept. I gruppen 
N05C återfanns år 2015 totalt 809 668 patienter som fått läkemedel från denna grupp 
på recept. Antalet recept uppgick till 4 770 089 med en total kostnad på 316 358 529 kr. 
Förskrivningen är störst till patientgruppen med åldern 75+ och vanligare till kvinnor än 
till män [11].  

Hur bör insomni behandlas? 
Idag är det alltså vanligt med förskrivning av sömnläkemedel. Detta trots att KBT anges 
som förstahandsbehandling i flera behandlingsrekommendationer. Sömnläkemedel som 
zopiklon och zolpidem bör inte användas under mer än en månad inklusive 
nedtrappningsperiod [9,10], ändå förskrivs dessa ofta för längre tids bruk. Gällande KBT 
finns det ett behov av fler KBT-terapeuter om den ska kunna prioriteras som behandling 
[2]. Därför är det av intresse att jämföra och undersöka de rekommenderade terapierna 
(KBT och zopiklon/zolpidem) för att se effekter på sömnen då de används i monoterapi 
eller i kombination. Det är också intressant att undersöka hur nedtrappning av 
sömnläkemedel påverkar sömnen med och utan KBT. 
 
 

Syfte 

Behandlingsrekommendationer förespråkar KBT i första hand men även 
zopiklon/zolpidem vid behov. Syftet med den här studien var att jämföra effekten på 
sömnparametrar vid behandling med dessa terapier, ensamt och i kombination, samt vid 
nedtrappning av sömnläkemedel hos patienter med insomni genom en litteraturstudie.  

Frågeställning 
Studien behandlar följande frågeställningar: 

 Hur skiljer sig effekten av KBT och sömnläkemedel avseende sömneffektivitet? 
 Hur skiljer sig effekten av KBT och sömnläkemedel avseende insomningstid? 
 Hur skiljer sig effekten av KBT och sömnläkemedel avseende total sömntid? 
 Hur skiljer sig effekten på sömneffektivitet, insomningstid och total sömntid vid 

kombination av KBT och sömnläkemedel?  
 Hur påverkar nedtrappning av sömnläkemedel sömneffektivitet, insomningstid 

och total sömntid utan tilläggsterapi och i kombination med KBT? 
 

Metod 

För den här studien genomfördes sökningar i PubMed och Web of Science. Sökningarna 
genomfördes i mars och april 2017. Sökord som användes i kombination i PubMed var 
MeSH termen cognitive therapy kombinerat med zopiclone och zolpidem som 
supplementary concept. Även sökordet taper (all fields) användes i kombination med 
cognitive therapy som MeSH. I Web of Science kombinerades sökorden cognitive 
therapy med zopclone och zolpidem. 
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Avgränsning avseende läkemedel gjordes till de substanser i ATC-gruppen N05C som, 
vid insomni, rekommenderas i första hand i terapirekommendationer (zolpidem och 
zopiklon).  
Inklusionskriterier var: 1) Behandling vid insomni (primär eller sekundär) 2) Jämförelse 
mellan KBT och zopiklon/zolpidem, som monoterapi eller i kombination. 3) 
originalartiklar.  
Studier som inte besvarade en eller flera av de uppställda frågeställningarna 
exkluderades. Även studier äldre än 15 år exkluderades.  
 
 
Tabell 1. Artikelsökning i PubMed och Web of Science. 

Datum Sökord Begränsni
ngar 

Antal 
träffar 

Valda referenser 

170324 ("Cognitive Therapy" 
[Mesh]) AND 
"Zopiclone" 
[Supplementary 
concept] 

 11 [13] 

170324 ("Cognitive Therapy" 
[Mesh]AND 
"Zolpidem" 
[Supplementary 
Concept]) 

 10 [12], [16] 

170428 "Cognitive Therapy" 
[Mesh] AND taper 
[All Fields] 

 20 [14] 

170428 Cognitive therapy 
zopiclone (WoS) 

 32 [13], [15] 

170428 Cognitive therapy 
zolpidem (WoS) 

 62 [15], [16], [17] 
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Resultat 

Cognitive behavior therapy and pharmacotherapy for insomnia, a 
randomized controlled trial and direct comparison [12] 

Bakgrund och syfte 
Både farmakoterapi och KBT har visat sig effektiva vid insomni. Tidigare har dock inte 
separata och kombinerade effekter på insomni utvärderats i placebokontrollerade 
studier. Syftet med den här studien [12] var att utvärdera klinisk effekt av KBT och 
farmakoterapi i monoterapi och i kombination hos patienter med insomni. 

Metod 
Studien var randomiserad och inkluderade 63 personer med insomni som delades in i 
fyra grupper; KBT, farmakoterapi (zolpidem), kombination mellan KBT och 
farmakoterapi samt placebo. Behandlingsfasen var åtta veckor. De patienter som fick 
kombinationsbehandling eller KBT följdes upp efter 1, 3, 6 och 12 månader. KBT-
gruppen deltog i 4 individuella 30 minuterssessioner och en behandling via telefon. 
Farmakoterapigruppen fick basundervisning i sömn och 10mg zolpidem i 28dagar, 
därefter 5mg i 7 dagar och sedan 5mg varannan dag. Kombinationsgruppen fick både 
zolpidem och KBT; placebogruppen fick ett likadant schema som gruppen med zolpidem. 
Vid uppföljningen efter en månad erbjöds gruppen aktiv behandling. I studien användes 
sömndagböcker och en nightcap sleep monitor. Deltagarna i studien var 25-64år, hade 
haft insomni med insomningsproblem (minst 1 timmes insomningstid tre eller fler 
kvällar per vecka) 6 månader innan studien och hade minst ett insomnisymptom dagtid. 
I studien räknades p <0,05 vara signifikant. 

Resultat 

Sömneffektivitet  
Vad gäller sömneffektivitet visade studien på signifikant skillnad mellan grupperna 
mellan behandlingsstart och behandlingsslut i absolut ändring av sömneffektivitet 
(p=0,01). Deltagarna i grupperna som behandlades med KBT, kombination, zolpidem 
och placebo uppvisade ökning i effektivitet med 17%, 11%, 3% respektive 7%. Deltagarna 
i KBT-gruppen ökade sömneffektiviteten signifikant mer än zolpidemgruppen enligt 
jämförelser post hoc (p=0,007). Skillnad över tid åskådliggörs i figur 1. När 
kombinationsbehandlingen och KBT som monoterapi jämfördes sågs en tillfällig 
minskning i sömneffektivitet efter behandling i KBT-gruppen men 
kombinationsgruppens sömneffektivitet ökade vid varje mättillfälle (Figur 1).  
Insomningstid 
Mellan behandlingsstart och behandlingsslut uppvisades signifikant skillnad i 
procentuell ändring av insomningstid (P=0,003). Deltagarna i grupperna som 
behandlades med  KBT, kombinationsbehandling, zolpidem och placebo uppvisade 
minskning med 44%, 44%, 29% respektive 10%. Även för insomningstiden påvisades en 
tillbakagång vid sexmånadersuppföljningen. Ett något bättre resultat erhölls vid 
12månadersuppföljningen för KBT-gruppen. Gällande insomningstid sågs samma 
mönster för kombinationsbehandlingen (Figur 1). 
Total sömntid 
Ingen signifikant skillnad uppvisades mellan grupperna i ökad sömntid under och efter 
behandlingen. Som visas i figur 1 ökade den totala sömntiden i samtliga grupper. För 
KBT, farmakoterapi, kombinationsterapi och placebo ökade den totala sömnmängden 
med 48,6; 69,2; 25,3 respektive 29,5 minuter (Figur 1). 
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Diskussion 
Författarna kommenterar att KBT i monoterapi eller kombination med farmakoterapi 
visades vara mer effektivt än farmakoterapi i monoterapi eller placebo. De anger också 
att eftersom studien bygger på en relativt liten urvalsgrupp kan det vara en felkälla. 
 

  
Figur 1. Insomningstid* (min), sömneffektivitet* (%) och total sömntid (min) för respektive 
behandlingsgrupp. Diagrammen grundar sig på data från [12] *Omarbetad efter [12]. 

 

Cognitive behavioral therapy vs Zopiclone for treatment of chronic primary 
insomnia in older adults, a randomized controlled trial [13] 

Bakgrund och syfte 
Insomni är vanligt bland äldre och har medicinska, sociala och psykologiska 
konsekvenser. Tidigare forskning har visat att både KBT och farmakoterapi är effektiva 
för behandling av insomni. Författarna anger att blindade placebokontrollerade studier 
som jämför effekt saknas.  Syftet med studien var att utvärdera kort- och långtidseffekter 
av KBT och farmakoterapi hos äldre vuxna med kronisk insomni. 

Metod 
Den här studien var randomiserad och dubbelblindad med 46 deltagare som fått KBT, 
sömnläkemedel (7,5mg zopiklon varje kväll) eller placebo i en behandlingsfas om sex 
veckor. KBT gruppen fick delta i sex veckovisa individuella 50minuterssessioner som 
följde en särskild manual innehållande sömnhygienutbildning, sömnrestriktion, 
stimuluskontroll, kognitiv terapi och progressiva avslappningsövningar. 
Farmakoterapigruppen fick 7,5mg zopiklon dagligen, tabletterna delades ut en gång i 
veckan (7tabletter) av en läkare och då följdes även eventuella bieffekter upp. Inga 
bettenderelaterade råd gavs under dessa 10minutersmöten. Placebogruppen följde 
samma procedur som farmakoterapigruppen. Uppföljning gjordes efter sex månader för 
de aktiva behandlingarna. För att rekryteras till studien skulle patienterna vara minst 
55år och ha kronisk primär insomni. I studien räknades p <0,05 vara signifikant, 
statistical power: 80%. 

Resultat 

Sömneffektivitet 
När djupsömn mättes före och efter behandling visades att KBT gav signifikant 
förbättring i jämförelse med zopiklon (P=0,002) och placebo (P=0,003). I sömndagbok 
angavs förbättring mellan behandlingsstart och behandlingsslut av sömneffektivitet för 
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alla grupper (p <0,001), men ingen skillnad sågs mellan grupperna. I studien gjordes 
också polysomnografimätningar, dessa redovisade inte samma förbättring avseende 
sömneffektivitet. I dessa mätningar sågs istället en minskning i farmakoterapi- och 
placebogrupperna och procentuell ökning i KBT-gruppen som inte var lika stor (Figur 
2). 
Total sömntid 
Studien visade ingen signifikant skillnad (P=0,7) avseende skillnad i total sömnmängd 
för någon av interventionerna mätt med polysomnografi. När total sömntid mättes efter 
sömndagbok visades signifikant skillnad (P=0,003) över tid, dock sågs ingen skillnad 
mellan interventionsgrupperna. För KBT, farmakoterapi, och placebo ökade den totala 
sömnmängden med 16,9; 34,6 respektive 21,1 minuter (Figur 2). 

Diskussion 
Författarna fann KBT mer effektiv på kort och lång sikt jämfört med zoplikon och 
placebo. Till skillnad från vad de väntade sig var zopiklon inte bättre än placebo. En 
möjlighet är att deltagare i studien har utvecklat tolerans. De påpekar även att deltagarna 
redan hade relativt hög sömnkvalitet före behandling samt att grupperna som jämfördes 
var relativt små. Vidare anger de att dessa resultat enbart kan generaliseras avseende 
primär insomni.  
 
 

 
Figur 2. Sömneffektivitet* (%) och total sömntid (min) för respektive behandlingsgrupp. Diagrammen 
grundar sig på data från [13] *Omarbetad efter [13] 
 

Hypnotic taper with or without self-help treatment of insomnia: a 
randomized controlled trial [14] 

Bakgrund och syfte 
Det finns tidigare studier som har visat på fördelar med att addera KBT för att underlätta 
nedtrappning av sömnläkemedel. Syftet med den här studien var att jämföra adderat 
värde av självhjälps-KBT i tillägg till en nedtrappningsintervention. 

Metod 
I den här randomiserade studien mättes effekter på sömnen vid nedtrappning av 
sömnläkemedel hos patienter som använt bensodiazepiner, zopiklon eller zaleplon under 
lång tid – mer än tre månaders användning och mer än tre nätter i veckan. Deltagarna i 
studien delades in i två grupper. Den ena gruppen fick enbart trappa ner 
sömnläkemedlet. Den andra fick i kombination med nedtrappningsinterventionen KBT 
för insomni som självhjälp. Alla deltagare fick ett nedtrappningsschema där 
sömnläkemedlen var totalt nedtrappade efter åtta veckor. Specifik nedtrappningsdos 
räknades ut beroende på villighet/beredskap att sluta och nedtrappningssymptom hos 
respektive patient och varierade därför men mål sattes upp på grund av begränsning i tid 
i studien. Deltagarna träffade läkare vid två tillfällen, ett för att lägga upp lämpligt 
nedtrappningsschema och ett för att kontrollera och hantera utsättningssymptom och 
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bieffekter, men också uppmuntran att följa nedtrappningsschemat. Båda grupperna fick 
ha kontakt med en terapeut som kontaktade dem veckovis per telefon. Terapeuten 
kontrollerade utsättningsymptom och stöttade och uppmuntrade deltagarna. De 
patienter som var i kombinationsgruppen fick också ställa frågor om 
behandlingsmaterial som de hade läst bestående av fem små böcker som täckte av 
specifika områden inom KBT för insomni. Böckerna gav vägledning och råd. En bok 
lästes per vecka.  

Resultat 

Sömneffektivitet 
Sömneffektiviteten ökade med 8 procentenheter (p=0,022) mellan behandlingsstart och 
behandlingsslut för gruppen där nedtrappningen kombinerades med KBT. I 
nedtrappningsgruppen utan KBT var sömneffektiviteten oförändrad. Denna grupp 
ökade dock sömneffektiviteten med tio procentenheter mellan behandlingsslut och 
sexmånadersuppföljningen. För gruppen med kombinerad behandling var 
sömneffektiviteten oförändrad för samma tidsperiod. Detta redovisas i figur 3. 
Sömneffektiviteten var något högre i den kombinerade gruppen vid studiens start än för 
gruppen som enbart trappade ner.   
 
Total sömntid 
Skillnaden i total sömntid före och efter behandling var 3,5minuter i den kombinerade 
gruppen och -2,5minuter i nedtrappningsgruppen. Den totala vakna tiden skiljde sig 
däremot mellan grupperna. I den kombinerade gruppen minskade denna med 
55minuter (p=0,004) och i nedtrappningsgruppen var den oförändrad. För båda 
grupperna hade den totala sömntiden ökat vid sexmånadersuppföljningen. I förhållande 
till resultaten före behandling ökade den totala sömntiden med 23,82 minuter för 
gruppen med kombinerad behandling och med 29,82 minuter för gruppen som enbart 
trappade ner (Figur 3). 

Diskussion 
I studien konstaterades att ett systematiskt nedtrappningsschema kan vara tillräckligt 
för att kroniska användare av sömnläkemedel ska kunna sluta. Bättre effekt sågs på 
sömnparametrar vid nedtrappning i kombination med självhjälps-KBT 
 
 
 

 
Figur 3. Sömneffektivitet (%) och total sömntid (min) för respektive behandlingsgrupp. Diagrammen 
grundar sig på data från [14] 
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Discontinuation of hypnotics during cognitive behaviour therapy for 
insomnia [15] 

Bakgrund och syfte 
I praktiken ställs behandlande personal inför val om pågående behandling med 
sömnläkemedel ska trappas ned eller inte. I den här studien var syftet att undersöka om 
effekter av KBT varierar vid insomni mellan användare av sömnläkemedel och icke-
användare. Även skillnader i baslinjevärden vid bruk av tredje generationens hypnotiska 
läkemedel studerades. Slutligen studerades vilket resultat KBT visar hos 
insomnipatienter som slutar med långtidsanvändning av sömnläkemedel jämfört med 
insomnipatienter som inte har använt sömnläkemedel. 

Metod 
I den här studien jämfördes effekten av KBT på insomni i två grupper. Den ena gruppen 
hade under lång tid använt sömnläkemedel och den andra hade inte det. Gruppen som 
använt sömnläkemedel skulle också under studien fasa ut dessa, målet var at de skulle 
vara fria från sömnläkemedel mellan vecka två och sex. Behandlingen med KBT bestod 
av åtta 1-timmarssessioner i grupper om fem personer. De gick igenom sömnutbildning, 
information om sömnhygien, beteendeterapi, kognitiv terapi samt progressiv 
avslappning. Polysomnografimätningar gjordes före och efter behandlingen. Inga 
signifikanta skillnader fanns vid baslinjen mellan gruppen sömnläkemedelsbrukare och 
icke-användare.  

Resultat 

Sömneffektivitet 
Skillnaden i sömneffektivitet före och efter studieinterventionen var 6,16% för gruppen 
som inte använt sömnläkemedel före studien och 19,95% för gruppen som tidigare 
använt sömnläkemedel. Skillnaden mellan grupperna var signifikant (p=0,02). Dessa 
resultat åskådliggörs i figur 4. Sömneffektiviteten var initialt något högre för gruppen 
som inte använde sömnläkemedel (75,5%) än de som använde sömnläkemedel (72%) 
(Figur 4). 
Insomningstid  
För gruppen som inte använt sömnläkemedel minskade insomningstiden med 12,25 min 
och för den andra gruppen var minskningen 17,00min (p=0,48).  Detta var inte en 
signifikant skillnad. Initialt hade grupperna en insomningstid på 26 minuter (icke-
användare) och 27,2 minuter (sömnläkemedelsanvändare) som inte var signifikant 
(p=0,72) (Figur 4). 
Total sömntid 
Skillnaden i total sömnmängd var 84,60 respektive 83,28 för gruppen icke-brukare av 
sömnläkemedel och gruppen brukare av sömnläkemedel (p=0,98). Det fanns alltså inte 
någon signifikant skillnad avseende total sömnmängd. Total sömnmängd redovisas i 
figur 4. Här ser vi också att den totala sömnmängden låg lägre i 
sömnläkemedelsanvändargruppen initialt (292,63minuter) än i gruppen med icke-
användare (344,69min) dock ej signifikant (p=0,23) (Figur 4). 

Diskussion 
I studien drogs slutsatsen att KBT var effektivt både för patienter som inte använder 
sömnläkemedel och patienter som samtidigt trappar ner sömnläkemedel. Studiens fynd 
tydde på att nedtrappning i kombination med KBT kunde förbättra sömnen snarare än 
att försämra den.   
 



11 
 

  
Figur 4. Insomningstid (min), sömneffektivitet (%) och total sömntid (min) för respektive 
behandlingsgrupp. Diagrammen grundar sig på data från [15]  

Cognitive behavioral therapy singly and combined with medication for 
persistent insomnia, a randomized controlled trial [16] 

Bakgrund och syfte 
KBT och sömnläkemedel har visat sig effektiva för korttidsbehandling av insomni. Dock 
är det få som blivit friska genom en ensam behandling. Det är oklart om kombinerad 
terapi ger bättre utfall. Syftet med den här studien [15] var att utvärdera adderad effekt 
av läkemedel i tillägg till KBT för akut behandling av insomni och vilka effekter som ses 
på lång sikt. 

Metod 
I den randomiserade studien undersöks skillnaden mellan KBT som monoterapi och 
KBT kombinerat med 10mg zolpidem dagligen i sex veckor. Därefter fortsatte studien i 
sex månader. Monoterapigruppen delades in i två grupper där den ena fick 
underhållsbehandling med KBT och den andra fick ingen fortsatt behandling. Gruppen 
som fått KBT kombinerat med zolpidem de första sex veckorna delades också in i två 
grupper, den ena fortsatte med KBT och intermittent användning av zolpidem, den andra 
gruppen fick enbart KBT. 

Resultat 

Sömneffektivitet 
Skillnad mellan baslinjen och sex veckor i sömneffektivitet var signifikant för båda 
grupperna. För KBT som monoterapi erhölls en ökning med 14% (11,8 - 16.9, CI=95%) 
och för KBT kombinerat med zolpidem en ökning med 15,8 % (13.3 - 18.4, CI=95%).  
Skillnaden över tid redovisas i figur 5. Alla grupper utom kombination + nedtrappning 
& KBT fick lägre sömneffektivitet efter sexmånadersfasen än efter den första 
behandlingsfasen. Skillnaden var dock inte signifikant (Figur 5). 
Insomningstid 
Baserat på data från sömndagböcker förändrades insomningstiden signifikant från 
baslinjen till efter sex veckor. I KBT gruppen -19,9minuter ((−26,1) – (−3,6) CI=95%) 
och i den kombinerade gruppen -11,9minuter ((−18,2) – (−5.6) CI=95%). Mellan sex 
veckor och behandlingsslut av den utökade sexmånadersfasen visades ingen signifikant 
ändring i insomningstid i någon av grupperna. Den skillnad som sågs var mellan -
2,4minuter (Kombination + KBT och zolpidem vid behov) och 3,6minuter (grupperna 
som initialt behandlats med enbart KBT).  
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Total sömntid 
Den totala sömntiden ökades signifikant mer för gruppen där KBT och zolpidem 
kombinerades jämfört med gruppen som fick KBT som monoterapi. Skillnaden var 
15,9minuter. Efter den utökande fasen visades en signifikant ökning av total sömntid i 
KBT-gruppen som fick utökad KBT med 26,3minuter (11,2 – 41,4, CI=95%). De som fått 
KBT de första sex veckorna och sedan ingen ytterligare behandling fick en ökad total 
sömntid på 41,5 minuter (25,7 – 57,2, CI=95%). I gruppen som först fått 
kombinationsbehandling i sex veckor och därefter enbart KBT uppvisade skillnad i total 
sömntid med 27,3 minuter (11,9 to 42,8, CI=95%) (Figur 5). 

Diskussion 
Slutsatsen som drogs i studien var att KBT i kombination med sömnläkemedel var den 
mest effektiva behandlingen i den akuta fasen, men på lång sikt gavs bäst resultat när 
zolpidem trappades i samband med underhålls-KBT. I studien testades bara tre 
underhållsstrategier och författarna påpekade att det kan finnas andra strategier som 
kan visa sig bättre. De problematiserar också kring att ingen insomnipatient är den andra 
lik och att det därför behövs mer forskning för att kunna individanpassa behandling på 
ett bättre vis. 
 

 
Figur 5. Insomningstid (min), sömneffektivitet (%) och total sömntid (min) för respektive 
behandlingsgrupp. Diagrammen grundar sig på data från [16]  

Long-Term Maintenance of Therapeutic Gains Associated With Cognitive-
Behavioral Therapy for Insomnia Delivered Alone or Combined With 
Zolpidem [17] 

Bakgrund och syfte 
Detta var en uppföljningsstudie till [16] och [18]. Studien syftade till att dokumentera 
data från 12 och 24månaders uppföljning av insomnipatienter som fått KBT eller KBT 
och zolpidem i kombination. 

Metod 
Grupperna som följdes under studien var: 1) KBT i sex veckor och därefter månatliga 
KBT-sessioner, 2) KBT i sex veckor och därefter ingen ytterligare behandling och 3) KBT 
kombinerat med 10mg zolpidem till natten i sex veckor och därefter månatlig KBT och 
nedtrappning av zolpidem 4) KBT kombinerat med 10mg zolpidem till natten i sex veckor 
och därefter månatlig KBT och medicinering vid behov (10tabletter/månad). 
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Resultat 

Sömneffektivitet 
Vid 12 månader var skillnaden mellan grupperna inte signifikant (p=0,18). Vid 24 
månader visade sig kombination följt av KBT & nedtrappning bättre än övriga grupper. 
För just den gruppen var sömneffektiviteten något högre vid sexmånadersuppföljningen 
(Figur 6). 
Insomningstid  
Resultaten avseende insomningstid redovisas i figur 6. Mellan månad 6 och 12 ökar 
insomningstiden för KBT följt av KBT 1,6min, KBT följt av ingen ytterligare behandling 
0,5min och KBT följt av KBT & nedtrappning 4,7min och minskar för KBT följt av KBT 
& zolpidem vid behov -0,8min. Dock var skillnaden inte signifikant mellan de olika 
grupperna (p=0,18). Då insomningstiden i förhållande till 12 månader för KBT följt av 
KBT (0,2min), KBT följt av ingen ytterligare behandling (2,8min) och KBT följt av KBT 
& zolpidem vid behov (0,4min) ökar och KBT följt av KBT & nedtrappning minskar 
(3,1min). (Figur 6) 
Total sömntid 
Efter 12 månader var skillnaden mellan grupperna inte signifikant (p=0,18) 
Gruppeffekten var heller inte signifikant vid 24månader. Alla gruppers medelvärde för 
totalsömntid ökade vid 12 och 24 månader. (Figur 6)  

Diskussion 
Författarna till studien kom till slutsatsen att effekten av KBT eller KBT i kombination 
med zolpidem kvarstår upp till två år efter behandling. Vidare konstaterades att 
kombinationsbehandling följt av KBT och nedtrappning av sömnläkemedel gav bäst 
effekt på lång sikt.  
 
 

 
 
Figur 6. Insomningstid (min), sömneffektivitet (%) och total sömntid (min) för respektive 
behandlingsgrupp. Diagrammen grundar sig på data från [17]. 
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Sammanfattning  
 
Tabell 2 – Sammanställning av studierna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens, 
författare, 
publicerings-
år 

Behandlingstid; 
Uppföljningstid; 
Substans/-er 

Syfte/Frågeställn
ingar Intervention Resultat 

[12] Jacobs et 
al. 2004 

8 veckor; 1, 3, 6 och 
12 månader; 
zolpidem 

Undersöka klinisk 
effekt av KBT och 
farmakoterapi, i 
monoterapi och i 
kombination hos 
patienter med 
kronisk insomni 

1) KBT  
2) farmakoterapi 
3) 
kombinationsterapi 
4) placebo 

KBT var effektivast avseende 
insomningstid och sömneffektivitet, 
kombinationsbehandling visade inte 
på någon fördel jämfört med KBT i 
monoterapi. Farmakoterapi visade 
måttlig förbättring under behandling 
och uppvisade mätvärden under 
baslinjen efter avslutat behandling 

[13] Sivertsen 
et al. 2006 

6 veckor; 6 
månader; zopiklon 

Undersöka kort- 
och långtidseffekt 
av KBT och 
farmakoterapi hos 
äldre patienter med 
kronisk insomni 

1) KBT  
2) farmakoterapi  
3) placebo  

KBT gav bättre effekt än 
farmakoterapi på fyra primärmått. 
För de flesta mått var farmakoterapi 
inte bättre än placebo 

[14] Belleville 
et al. 2007 

8 veckor; 1, 3 och 6 
månader; 
Bensodiazepiner, 
zopiklon eller 
zaleplon 

Jämföra adderat 
värde av 
självhjälps-KBT i 
tillägg till en 
nedtrappningsinter
vention 

1) Nedtrappning  
2) Nedtrappning + 
KBT 

I studien konstaterades att ett 
systematiskt nedtrappningsschema 
kan vara tillräckligt för att kroniska 
användare av sömnläkemedel ska 
kunna sluta. Bättre effekt sågs på 
sömnparametrar vid nedtrappning i 
kombination med självhjälps-KBT 
 

[15] Zavesicka 
et al. 2008 

8 veckor; ingen 
uppföljning; 
zolpidem 

Utvärdera hur 
effekten av KBT 
påverkas av 
nedtrappning av 
tredje 
generationens 
sömnläkemedel 
efter lång tids 
användning 

1) KBT  
2) nedtrappning + 
KBT 

KBT var effektivt både för patienter 
som inte använder sömnläkemedel 
och patienter som samtidigt trappar 
ner sömnläkemedel. Nedtrappning i 
kombination med KBT skulle kunna 
förbättra sömnen snarare än att 
försämra den.   
 

[16] Morin et 
al. 2009 

6 veckor + 6 
månader; 6 
månader; zolpidem 

Utvärdera adderad 
effekt av läkemedel 
i tillägg till KBT för 
akut behandling av 
insomni och vilka 
effekter som ses på 
lång sikt 

1)KBT+KBT 
2)KBT+ ingen 
ytterligare behandling 
3) 
Kombinationsterapi + 
KBT & farmakoterapi 
v.b.  
4) 
kombinationsterapi + 
KBT & nedtrappning 

KBT i kombination med 
sömnläkemedel var den mest 
effektiva behandlingen i den akuta 
fasen, på lång sikt gavs bäst resultat 
när zolpidem trappades ut i samband 
med underhålls-KBT 

[17] Beaulieu-
Bonneau et al. 
2017 

6 veckor + 6 
månader; 12 och 24 
månader; zolpidem 

Utvärdera adderad 
effekt av läkemedel 
i tillägg till KBT på 
lång sikt vid 
insomni Se [16] 

Effekten av KBT eller KBT i 
kombination med zolpidem kvarstår 
upp till två år efter behandling. Den 
behandling som gav bäst effekt på 
lång sikt var kombinationsbehandling 
följt av KBT och nedtrappning av 
sömnläkemedel. 
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Diskussion 

Studien är en sammanställning av sex vetenskapliga originalartiklar som svarar på en 
eller flera av de uppställda frågeställningarna. Detta för att kunna svara på vilken 
behandling som är lämpligast vid insomni; KBT, sömnläkemedel eller en kombination 
samt hur nedtrappning av läkemedel påverkas av samtidig behandling med KBT. 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie ger en bra överblick och passar aktuellt syfte och frågeställning. Då 
det visade sig att antalet jämförande studier som gjorts på KBT och valda substanser 
(zopiklon och zolpidem) är begränsat blev sökträffarna relativt få genom att enbart ange 
aktuella sökord i kombinationer.  I PubMed gjordes sökning med MeSH och 
Supplementary concept. Även Web of Science kunde användas. Det gav en bra överblick 
av området med studier från hela världen.  
 
Av de artiklar som valts ut är tre [14, 16, 17] skrivna av samma forskargrupp. Detta gjorde 
deras studier är lätta att jämföra men det hade varit önskvärt att hitta fler artiklar av 
olika forskargrupper. För att kunna generalisera resultaten bör de styrkas från flera håll.  
 
En svaghet kan också vara att de senare studierna [14 - 17] inte var placebokontrollerade. 
Det är även problematiskt att jämföra läkemedel, KBT och placebo då KBT inte kan 
jämföras mot placebo på liknande vis som ett läkemedel kan. Placebostudier utformas 
vanligen så att deltagarna inte kan se skillnad på behandling med aktiv substans och 
behandling med placebo. Det gäller till exempel färg form och lukt. Då KBT inte är en 
aktiv substans som tillförs kroppen utan en behandling som bygger på kognitiv och 
beteendemässig träning genom samtalsterapi eller självhjälp är denna svår att efterlikna 
likt placebobehandling som jämförs med läkemedel. I de studier där en grupp har fått 
placebo, jämför den med en läkemedelsbehandling. De eventuella placeboeffekterna 
bygger alltså på att deltagarna trott att de fått en aktiv behandling med ett läkemedel. En 
utformning av placebokontrollerad KBT-behandling torde vara svår, då KBT inte på 
motsvarande vis kan efterliknas.  
 
Även substanserna kan påverka resultatet. I den här studien har studier som undersökt 
zopiklon eller zolpidem inkluderats. Även om substanserna är lika varandra kan givetvis 
studierna ha vissa skillnader då de inte studerar samma substans/substanser. Skillnad 
mellan substanserna finns avseende halveringstid där zopiklon har en längre 
halveringstid än zolpidem. Hade däremot inte båda substanserna inkluderats hade 
urvalet blivit ännu mindre och svårare att tolka. Eftersom att substanserna är relativt lika 
bedöms jämförelser ändå kunna göras.  
 
Litteraturstudien riktade in sig på studier gjorda med samma effektmått (insomningstid, 
sömneffektivitet och total sömntid). De frågeställningar som valts utgår ifrån 
förändringar gällande dessa sömnparametrar. Eftersom att effektmåtten är samma i 
studierna är de också jämförbara, däremot berörs inte andra aspekter än just 
sömnparametrarna. En viktig aspekt av insomni är livskvaliteten och parametrar som 
berör funktion under dagen är också viktiga.  

Etik 
Samtliga studier har inhämtat samtycke från deltagarna och är granskade ur en etisk 
synvinkel av etiska kommittéer. 
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Resultatdiskussion 

Sömneffektivitet 
Sömneffektivitet mäts i samtliga studier. [12] jämför KBT, zolpidem, kombination av 
KBT och zolpidem samt placebo. Bättre sömneffektivitet sågs i [12] för KBT och 
kombinationsbehandling. [13] visade signifikant skillnad för alla grupper, däremot 
kunde ingen skillnad mellan grupperna konstateras. [16] visade på bra resultat avseende 
sömneffektivitet efter den initiala fasen för KBT och kombinationsbehandling men efter 
sex månader fanns ingen signifikant skillnad. [17] redovisar i de fortsatta studierna att 
inte heller efter tolv månader finns det någon signifikans skillnad, däremot så var 
kombination och därefter nedtrappning bättre vid 24månadersuppföljningen.  
 
Baserat på antalet studier är det svårt att göra en jämförelse. Endast två studier [12,13] 
jämförde KBT och farmakoterapi som monoterapier. Med avseende på sömneffektivitet 
redovisade de båda studierna klart olika resultat där [12] fann sämre sömneffektivitet 
efter behandling med zopiklon än före behandling. [13] visade på att det var signifikant 
förbättring för samtliga grupper efter behandling, men ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. Studierna blir svåra att jämföra eftersom zopiklon började trappas ner efter 
28 dagar, då halva behandlingstiden gått. Att sömneffektiviteten inte ökade mellan 
studiestart och behandlingsslut, samt minskade från vecka fyra till behandlingsslut för 
zopiklon i studien av [12] beror troligtvis på detta. Även förhållandet mellan zopiklon och 
placebo efter behandling, där placebo ger ett bättre resultat än zopiklon skulle kunna 
förklaras med nedtrappningen. En minskning kan ha skett även i studien av [13], men 
den går inte att följa upp på samma vis eftersom att nästa mätning efter nedtrappning 
skedde först efter sex månader. Det stämmer väl överens med resultaten från [14] där  en 
minskning i sömneffektivitet redovisades direkt efter nedtrappning som vid 
uppföljningen efter sex månader har ökat till en högre nivå än vid studiens start.  
 
Kombination av KBT och zopiklon/zolpidem/(övriga) förekom i fem av artiklarna [12, 14 
- 17]. Två studier trappade ner sömnläkemedlen med start i samband med 
behandlingsstart [14,15].  En studie började nedtrappning efter fyra veckor (mitt i 
behandlingen) [12] och de två resterande bygger på samma studie där 
kombinationsbehandlingen pågick i sex veckor för att sedan trappas ut eller använda 
sömnläkemedlen vid behov [16,17]. I den senare studien [16,17] fortsatte behandling med 
KBT även efter de sex veckorna. I studierna som enbart hade en behandlingsfas såg vi att 
kombinationsbehandlingen gav tydlig förbättring avseende sömneffektivitet mellan 
behandlingsstart och avslut för att sedan ligga på ungefär samma nivå vid 
sexmånadersuppföljningen. Jämförs detta med KBT som monoterapi visade två studier 
[12,16] på ökning av sömneffektivitet under behandlingsfasen följt av minskning fram till 
sexmånadersuppföljning. En studie visade på förbättring både efter behandling och efter 
sex månader [13]. 
 
Svaret är alltså inte entydigt men pekar åt att kombinationsbehandling där läkemedlet 
sedan trappas ned alternativt enbart KBT är det bästa alternativet med avseende på 
sömneffektivitet. 

Insomningstid 
Fyra studier mätte insomningstid [12, 15 - 17]. För insomningstid skiljde sig 
inklusionskriterierna åt för de olika studierna. [12] inkluderade enbart patienter med 
insomningstid>60minuter. Jämförelsen mellan enbart KBT och sömnläkemedel gjordes 
endast i denna studie [12] och resultaten talade för att KBT eller KBT i kombination med 
sömnläkemedel ger bäst effekt på insomningstiden. I studien [16] uppnåddes också 
signifikant förbättring i dessa grupper efter behandlingstid. Dock sågs ingen skillnad 
mellan grupperna, inte heller vid 12 eller 24 månader [17]. KBT som monoterapi eller i 
kombination visade på bra resultat avseende insomningstid. Jämförelse mellan 
långtidseffekter för KBT och zopiklon/zolpidem som ensam behandling saknas dock. 
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Samtliga grupper visade på förbättring avseende insomningstid mellan behandlingsstart 
och behandlingslut. [12] visade inte på lika bra förbättring för grupperna som fått 
sömnläkemedel eller placebo. Resultatet för zolpidemgruppen kan delvis bero på 
nedtrappningen efter halva behandlingstiden som nämnts ovan. Studien [12] är också 
den enda studien som jämför farmakoterapi som monoterapi med KBT eller 
kombination avseende insomningstid. Kombinationsbehandlingarna och KBT som 
monoterapi följer ungefär samma mönster avseende insomningstid med en minskning 
direkt efter behandling, följt av en ökning vid sexmånader och en minskning igen efter 
12 månader, värt att nämnas är att inte alla skillnader är signifikanta.  

Totalsömntid 
Även avseende total sömntid var det svårt att finna entydiga resultat. Flera studier visade 
att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna [12, 13, 17]. Generell 
förbättring sågs i alla grupper. [16] visade på bättre resultat för kombinationsbehandling 
i den initiala fasen. Men sammantaget visade studierna inget entydigt svar avseende total 
sömntid.  

Nedtrappning 
En aspekt gällande sömnläkemedel är att de i Sverige rekommenderas för maximalt 4 
veckor inklusive utsättningsperiod [9,10]. När läkemedlen ska sättas ut bör 
nedtrappning göras för att undvika utsättningssymptom. Två studier jämförde KBT och 
sömnläkemedel då sömnläkemedlet sattes ut.  I en studie [15] mättes effekten av KBT på 
valda sömneffektmått ensamt och vid samtidig nedtrappning hos patienter som tidigare 
använt sömnläkemedel. I en annan studie [14] trappades sömnläkemedel ner i två 
grupper, i den ena som ensam intervention, i den andra i kombination med KBT. [15] 
redovisade signifikant bättre resultat avseende sömneffektivitet och insomningstid för 
gruppen som tidigare använt sömnläkemedel, vilket tyder på att personer som står på 
sömnläkemedel kan vara hjälpta av samtidig behandling med KBT i samband med 
nedtrappningen. Nedtrappningen av sömnläkemedel kunde i teorin kunde gett en viss 
försämring på dessa parametrar, men redovisade istället en förbättring. Resultaten från 
[14] pekade i samma riktning. Vad denna studie visade var att signifikanta förbättringar 
avseende sömneffektivitet och total sömnmängd fanns i gruppen där nedtrappning 
gjordes i kombination med KBT under behandlingsfasen av studien. Här sågs en 
försämring av dessa mätvärden för gruppen som enbart trappade ut sömnläkemedel. 
Detta vägdes dock upp på längre sikt då nedtrappningsgruppen kom upp i motsvarande 
nivå på en sexmånaders uppföljningsperiod. I [15] mättes inte efter en 
uppföljningsperiod, men resultaten för de båda studierna talar för att utfasning av 
läkemedel i kombination med KBT ger en direkt förbättring avseende sömneffektivitet 
och total sömnmängd.    
 
Baserat på ovanstående kan en viss osäkerhet finnas i studier där patienter fått trappa ut 
sömnläkemedlet innan de inkluderades i den aktuella studien då deras baslinjevärden 
kan blir lägre för denna grupp. Detta kan i sin tur påverka studiens resultat. 
 
 
 

Slutsats 

Resultaten i denna studie tyder på att utfasning av sömnläkemedel i en kombination med 
KBT kan ge en förbättring med avseende på dels effektivitet på sömnen men även på den 
totala mängden sömn. Kognitiv beteende terapi som monoterapi alternativt i 
kombination med sömnläkemedel synes dock vara det bästa alternativet. När det gäller 
den totala sömntiden ses dock ingen skillnad i studierna mellan grupperna. 
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