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Sammendrag 
Bakgrunn 
Hypnotika (sovemidler) og anxiolytika (angstdempende midler) er to hoved 
undergrupper av   legemiddel gruppen psykofarmaka som har en hyppig anvendelse i 
befolkningen i forskjellig alder. Bruk av sovemidler og angst dempende legemidler hos 
voksne befolkningen mangler det fortsatt informasjon, kunnskap og det er behov for 
belysning i flere områder i dette feltet. Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister 
(Reseptregisteret) gir en god mulighet til å undersøke bruken av hypnotika og anxiolytika 
på individnivå. 
Formål 
Studere bruken av hypnotika og anxiolytika hos befolkningen i aldersklassen 35-54 i 
Norge i perioden 2013-2016. 
Materiale og metode 
Data ble hentet fra Reseptregisteret (NorPD) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt for 
perioden 2013-2016. Registeret inkluderer hele den norske befolkningen på (5,3) 
millioner mennesker. Resultatene av studien er presentert ved forskjellig epidemiologiske 
mål som prevalens, insidens, mengde utlevert i DDD per person per år. Analysene ble 
utført ved hjelp av statistikk verktøy av programmet Microsoft Excel 2016. 
Resultat 
Forbruket av hypnotika og sedative holder seg stabilt hos befolkningen i aldersgruppen 
35-54 år i perioden 2013-2016 mens det en nedgang i forbruket av anxiolytika for samme 
perioden. For hypnotika og sedative var prevalensen 7,1% i 2013 og 7,2% i 2014,2015 og 
2016.Prevalensen var høyest hos kvinner enn menn for hele perioden. Antall nye 
(insidens) brukere av hypnotika og sedativa i 2015 og 2016 viser ikke noe endring og var 
stabil. Tallene viser at Z-hypnotika (Zopikon og Zolpidem) er det mest brukte hypnotika i 
for personer i aldergruppen 35-54 år. For anxiolytika prevalensen var nedadgående fra 
2013-2016. Prevalensen for 2013 og 2014 var 5,6% og 5,3%. Tilsvarende tall for 2015 og 
2016 var 5,1% og 5,0%. Prevalensen av anxiolytika hos kvinner er betydelig høyre enn 
menn. Antall nye brukere(insidens) for anxiolytika i perioden 2015-2016 for både kvinner 
og menn var relativt stabil og det er ingen store endringer. Legemidler i gruppen 
benzodiazepiner var mest utlevert anxiolytika i hele perioden. 
Konklusjon 
Det har vært relativt stabilitet i forbruk av hypnotika og sedative for aldersgruppen 35-54 
år i studieperioden 2013-2016. Andel kvinner som fikk utlevert minst en resept på 
sovemedisinen var nesten dobbel så mange som menn for alle årene i studien perioden. 
Forbrukstallet av angstdempende legemidler viser en nedgang i studieperioden 2013-
2016. Anvendelse av angstdempende legemidler generell var betydelig høyere hos kvinner 
enn menn for hele studiet perioden. Hvis denne nedgangen fortsetter kan det føre til en 
slags av stabilitet i forbruket av anxiolytika og mulighet at den blir redusert til en viss 
grad. 
Nøkkelord: Legemiddel, hypnotika, anxiolytika, reseptregistret, prevalens. 
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Definisjoner og forkortelser  
 
ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk (Anatomical Therapeutic Chemical), 
klassifikasjonssystem 
BZ: Benzodiazepiner 
DDD: Definert døgndose 
NorPD: The Norwegian Prescription Database, Reseptregisteret 
n: Antall (for eksempel antall brukere) 
Ordinasjon: Forskrivning av et legemiddel. 
Pr: Prevalens 
Pseudonyme helseopplysninger: Helseopplysninger hvor opplysning om identitet og 
andre direkte personentydige kjennetegn er kryptert eller skjult, men likevel 
individualiserte slik at det er mulig å følge hver person gjennom helsesystemet uten at 
identiteten røpes.  
Psykofarmaka: Dette innebærer legemiddelgruppene Antipsykotika, anxiolytika, 
hypnotika og antidepressiva. 
Psykoleptika: Antipsykotika, anxiolytika og hypnotika 
Resept: Rekvirering av legemidler til bruk for en bestemt person eller dyr fra person 
med rekvireringsrett 
SLV: Statens legemiddelverk 
SPC: Summary of Product Characteristics (preparatomtale) 
SSB: Statistisk sentralbyrå 
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1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Hypnotika (sovemidler) og anxiolytika (angstdempende midler) er to hoved 
undergrupper av   legemiddel gruppen psykofarmaka som har en hyppig anvendelse i 
befolkningen i forskjellig alder.  Legemiddelstatistikk anslår at mengde benzodiazepiner 
anaxylotika som selges i Norge er tilsvarende omtrent 5% av et daglig forbruk hos 
befolkningen. Tallene også viser at mer enn 5% av voksne i landet anvender 
benzodiapiner periodevis [1]. 
 
Når det gjelder forbruk av sovemedisiner hos eldre mennesker, viser studiene at forbruket 
ligger på   25% for kvinner og 20% for menn i alder klassen 70-80 år som benytter 
sovemedisiner minst en gang per år. En studiet fra Skottland om bruk av sovemedisiner 
hos elder mennesker viser også tilsvarende tall [2]. Benzodiazepinene regnes som blant 
de hyppigst legemidlene som forskrives i allmennpraksis [1,3]. Det er en kraftig økning i 
anvendelse av benzodiazepinliknende sovemidler, etter at de ble introdusert i norsk 
markedet i 1994.  Tall fra norsk helse institutt tyder på at det er 431 014 personer som har 
hentet ut minst en resept på hypnotika og sedativa legemidler i løpet av 2016. Det 
rapportert også at tallet på bruk av a anxiolytika er 258 101 personer i samme periode [3]. 
I 2009 ble det forskrevet resepter på hypnotika og anxiolytika henholdsvis for 8% og 6% 
av befolkningen [4]. 
 
Det er ulike studier som viser at andelen av kvinner som rapporterer søvnproblemer og 
angst lidelser er betydelig høyere enn menn [5,6]. 
 
Psykofarmaka forbruksmønsteret i den norske befolkningen ble også presentert i et 
reseptregister basert studiet i 2005. Studien viste at 7,9% av befolkingen i landet fikk 
minst en resept på hypnotika /sedativa og 6,2% fikk anxiolytika. Samme studiet viste også 
at prevalensen var høyre hos kvinner og den økte vesentlig med alder [7]. 
 
Flere studier fra Norge og andre nordiske land har vist at kvinner anvender mer 
psykofarmaka enn menn [8,9]. Kjønnsforskjeller i anvendelse av psykofarmaka er det 
også rapportert i internasjonale studier [10,11]. 
 
Sovemidler og angst dempende legemidler har vært på markedet i mer enn 50 år, men det 
er fortsatt behov for mer kunnskap om bruken og virkningen av disse stoffene i virkelige 
forhold. Riktig bruk av hypnotika eller anxiolytika kan lindre eller redusere alvorlige 
helseproblemer, mens misbruk eller uriktig bruk kan føre til problemer for individer og 
folkehelse. 
 
Før opprettelse av det norske reseptregisteret var undersøkelser og statistikk om 
legemiddelbruk i landet mangelfulle. Undersøkelsene baserte seg på salgsstatikk fra 
grossister til apotek og dette har gitt ingen kunnskap om forbruket hos enkelte individer. 
Den nye apotekloven som tredd i kraft 1. mars 2001 krevde at all resept data fra 
apotekene i hele landet skal sendes videre til en ny nasjonal legemiddeldatabase. Forskrift 
om opprettelse av reseptregistret ble vedtatt i oktober 2003. Folkehelseinstituttet (FHI) 
startet datainnsamling om utleverte resepter og rekvisisjoner fra alle apotek i Norge siden 
1. januar 2004. Det finnes mange studier som baserer seg på data fra reseptregistret siden 
informasjonene er blitt tilgjengelige, men det er fremdeles behov til studier i mange felter 
[12]. 
 
Bruk av sove- og angst dempende legemidler hos voksne befolkningen mangler det 
fortsatt informasjon, kunnskap og det er behov for belysning i flere områder i dette feltet. 
Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) gir en god mulighet til å 
undersøke bruken av hypnotika og anxiolytika på individnivå. 
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1.2 Datakilde for informasjon om legemiddelforbruk 

 

1.2.1 Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (NorPD) 
NorPD ble opprettet i Norge 1. januar 2004.Siden opprettelsen av registret startet 
folkehelseinstituttet som er ansvarlig for registret datainnsamling og behandling om 
utleverte resepter og rekvisisjoner fra alle apotek i Norge. Apotekene sender inn rapporter 
om reseptutlevering til folkehelseinstituttet på et fast tidspunkt månedlig og dette skjer 
på en automatisk måte. Databasen i Reseptregisteret består av informasjon om 
legemidler som er forskrevet og utlevert til enkeltindivider utenom sykehus og 
institusjoner inkludert legemidler uten markedsføringstillatelse, reseptfrie legemidler 
som er foreskrevet på resept og reseptutlevering av legemidler utstedt av veterinærer til 
dyr og legemidler ekspedert til egen praksis.  
Reseptregistret inneholder ikke data fra legemidler som selges fritt og legemidler til 
sykehus og institusjoner. Den nye apotekloven som tredde i kraft 1. mars 2001 krevde at 
all resept data fra apotekene i hele landet skal sendes videre til en ny nasjonal 
legemiddeldatabase.  
 
Forskrift om opprettelse av reseptregistret ble vedtatt i 17.oktober 2003.  Forskriften om 
samling om innsamling og behandling av helseopplysninger i reseptbasert 
legemiddelregister gir bestemmelser for innsamling, lagring, behandling og utlevering av 
opplysninger i registeret. Formålet med Reseptregisteret (jf. forskriftens § 1-3) er å samle 
inn og behandle data om legemiddelbruk hos mennesker og dyr for å [12,13]: 
- Kartlegge forbruket i landet og belyse endringer over tid 
- Fremme og gi grunnlag for forskning og utredning for å kunne belyse positive og 
negative effekter av legemiddelbruk 
- Gi myndighetene et statistisk grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og 
overordnet tilsyn, styring og planlegging 
- Gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring. 
 
Reseptregistret inneholder data som er basert på informasjon medfølger resepten og 
dette innebærer opplysninger om pasient (Legemiddelbrukeren identifikasjon (kryptert), 
fødsels måned /-ar, dødsmåned/-ar, kjønn og bosted (kommune og fylke), rekvirent 
(pseudonym, alder, kjønn, spesialitet og profesjon), legemiddel (varenummer, styrke, 
handelsnavn, legemiddelform, antall pakninger forskrevet, forskrevet dosering (hvis 
angitt), refusjonspunkt, ATC-kode, DDD, utleveringsgruppe og pris, Informasjon om den 
enkelte utlevering: Antall pakninger utlevert, antall definerte døgndoser (DDD), 
reseptkategori, hjemmel, kode for refusjon, utleveringsdato, Pris for resepten og dyreart 
ved resept til dyr og Apotek: Apoteknavn, konsesjonsnummer, kommune og fylke [3,14]. 
Figur 1.1 viser den automatiske overføring av informasjon fra apotek til FHI. Informasjon 
om utleverte resepter blir overført først til Statistisk sentral byrå (SSB) hvor 
pseudonymisering prosessen av pasientens fødselsnummer og rekvirentens ID-nummer 
foretas. Deretter sendes den krypterte reseptopplysninger videre til Reseptregistret i FHI 
[3,14]. 

 

 
Figur 1.1:  Dataoverføring fra apotek til Reseptregisteret, Reseptregisteret 
2012-2016 [3]. 
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Databasen i kan kobles med flere andre registret i landet som Medisinsk fødselsregister 
dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Meldingssystemet for smittsomme sykdommer. Det 
sentrale tuberkuloseregisteret, System for vaksinasjonskontroll og Hjerte- og 
karregisteret (§ 5-3). [3,14].  
Reseptregistret gir tilgang på uthenting av følgende data kategorier:  
1. Antall brukere, eventuelt fordelt på kjønn, alder, fylke eller helseregion  
2. Antall brukere per 1000 innbyggere (prevalens per 1000)  
3. Befolkningsgrunnlag, eventuelt fordelt på kjønn, alder, fylke eller helseregion  
4. Omsetning i kroner  

5. Omsetning i doser (DDD - definerte døgndoser)  

Det er fult mulig å hente ut mer detaljerte informasjoner fra reseptregisteret etter søknad.  
[14]. 

 

1.3 Legemiddel klassifikasjonssystem (ATC og DDD) 
 

1.3.1 Anatomisk terapeutisk kjemisk (ATC)-systemet  
Det Internasjonale ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikasjonssystem 
anvendes for klassifisering av legemidler og er et viktig system i legemiddelforbruks 
statistikk arbeid og forskning.  ATC vet er en tilsvarende klassifisering system som 
anvendes for veterinære legemidler [15] 
Norsk Medisinaldepot (NMD) presentert utviklingen av ATC-systemet og DDD (Definert 
Døgn Dose). Statistikk om legemiddelforbruk basert grossist legemiddel databaser ble det 
produsert in Norge siden 1973. Grossist basert legemiddel statistikk er relativt nøyaktig 
og dette fører til at det blir viktige verktøy som kan anvendes bl.a. for helse økonomisk og 
medisinsk evalueringer. Det første årlig statistikk om legemiddelforbruket i Norge ble det 
publisert i Norge i 1977 [16, 17]. 
Det er Collaborating Center for Drug Statistics Methodology i Norge som er ansvarlig for 
regulering og utviklingen av ATC/DDD-systemet. CCDM i Norge tilhører WHO og 
senteret arbeider under avdelingen for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet. 
ATC/DDD-systemet betegnes som et viktig verktøy som kan anvendes i forskning om 
legemiddelbruk. Internasjonalisering av ATC/DDD- systemet gir anledning til å se 
gjennom legemiddelforbruk i landene og sammenligning av forbruket [17]. Denne studien 
benytter ATC/DDD-versjon 2018. 
ATC-systemet er et hierarkisk system. I systemet finnes det grupper i fem nivåer som 
legemidlene fordeles i. Nivå 1 har 14 anatomiske hovedgrupper som legemidlene 
klassifisert i. På (2.nivå) finnes det terapeutisk eller farmakologisk undergruppe. På de 
3.og 4. nivå finnes det terapeutiske, farmakologiske eller kjemiske undergrupper. På den 
siste nivå (5.nivå) finnes det kjemiske virkestoffet [17]. En illustrasjon av klassifisering av 
zopiklon vises i tabell 1.1 
 
Tabell 1.1: Zopiklon med ATC koden N05CF01 basert på ATC oppbygning systemet [18]. 

N Nervesystemet (1. nivå, anatomisk hovedgruppe) 

N05 Psykoleptika (2.nivå, terapeutisk undergruppe) 

N05C Hypnotika og sedativer (3. nivå, farmakologisk undergruppe) 

N05CF Benzodiazepinlignende midler (4.nivå, farmakologisk undergruppe) 

N05CF01 Zopiklon (5. nivå, kjemisk substans) 

 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/atc-register/N05C
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1.3.2 Definert DøgnDose(DDD) 
En definert døgndose (DDD) er en internasjonal måleenhet for legemiddelforbruk og den 
defineres som den antatt gjennomsnittlige døgndose for et legemiddel når det blir benytte 
av en voksen person ved preparatets hoved indikasjon. 
Den definert døgndosen for et legemiddel bestemmes grunnlag av forbruk vurdering på 
internasjonalt nivå. Variasjoner i bruksområder og dosering rekommandasjon for 
legemidler mellom landene gjør at den definerte dosen bør betegnes som en teknisk verdi 
[17]. 
Anvendelse av målenheten DDD har både fordeler og ulemper. Fordelen med bruk av 
DDD er at den betegnes som en nyttig målenhet for sammenligning av forskjellige 
legemidler som har samme bruks området uavhengig av prisendringer. Bruk av DDD gir 
mulighet til en bedre og enklere evaluering av legemiddelforbruk over tid [18]. 
Ulemper med bruk av DDD kan være at den nødvendigvis ikke er samme som antall 
meste forskrivende eller anvendte dose. DDD kan ikke betegnes som den anbefalte dosen. 
Målenheten egner seg ikke for bruk hos barn. Den er lite brukbart når det gjelder 
anvendelse ved større variasjoner i dosen eller kombinasjonspreparater som inneholder 
flere forskjellige legemiddel substanser. [19,20]. Tabell 1.2 viser DDD for 
legemiddelstoffene i denne studien. 
 
Tabell 1.2 DDD for legemidlene i denne studien [20]. 

ATC-kode Legemiddelsubstans DDD Oral/peroral 
tilgjengelig styrke  

N05BA01 Diazepam 10 mg 2 og 5 mg 
N05BA04 Oksazepam 50mg 10,15 og 25 mg 
N05CD02 Nitrazepam 5mg 2 ,5 og 5 mg 
N05CF01 Zopiklon 7,5 mg 5 og 7, 5 mg 
N05CF02 Zolpidem 10 mg 5 og 10 mg  

 

1.4 Generelt om hypnotika og anxiolytika legemidler 

 

 1.4.1 Hypnotika og anxiolytika legemidler i det norske markedet 
Hypnotika og anxiolytika er to legemiddel grupper som brukes i behandling av 
søvnforstyrrelser og angstlidelser. hypnotika/sedativa(N05C) er legemidler som anvendes 
for å fremkalle søvn mens anxiolytika(N05B) har angst dempende effekt. De to 
legemiddel gruppene klassifiseres under psykofarmaka. Psykofarmaka defineres som 
legemidler med hoved påvirkning på sentralnervesystemet (CNS) og anvendes i 
behandling av psykiske lidelser. Psykofarmaka består av de legemidler gruppene 
antidepressiva, antipsykotika, hypnotika/sedativa og anxiolytika [17]. Blåreseptordning i 
Norge dekker ikke resepter på hypnotika og anxiolytika og dermed kostnaden refunderes 
ikke [18,21]. 
 
Hypnotika og anxiolytika er vanndannende legemidler med stor fare for misbruk derfor 
ble det plassert under reseptgruppene A og B. Resept gruppe A består av legemidler som 
har sterk vanedannende og faren for misbruk. Resept gruppe B omfatter andre 
vanedannende legemidler. De to resept gruppen har spesielt krav knyttet til forskriving og 
utlevering [21]. 
 
Hypnotika og anxiolytika er klassifisert hovedsakelig under reseptgruppe B (andre 
vanedannende) unntatt legemidlet flunitrazepam som er under gruppe A(narkotika). 
Benzodiazepiner regnes som de hyppigste brukte legemidlene mot angst og 
søvnforstyrrelser. Effekten av disse legemidlene er sees å være god men det er ønskelig å 
begrense bruken av disse legemidlene grunnet på misbruksfaren [22]. Tabell 1.3 og 1.4 
viser henholdsvis hypnotika og anxiolytika legemidler som finnes i det norske markedet. 

 

Tabell 1.3 Hypnotika og Sedativa (N05C) markedsført i Norge per 26.10. 2018 [18]. 
ATC-kode Substans Markedsnavn 
N05C D  Benzodiazepinderivater  
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N05C D02  
 

Nitrazepam  
 

Apodorm® Actavis tabl. 
Mogadon ®Meda tabl. 

N05C D08  
 

Midazolam Bucco am® Shire 
munnvann 
Midazolam ® Accord 
Healthcare inf./inj. 
Midazolam ® Braun inj. 
Midazolam ® Panpharma 
inj. 

N05C F  Benzodiazepinlignende midler  
N05C F01 Zopiklon Imovane ® sanofi-aventis 

tabl. 
Imovane ®  Orifarm tabl. 
Zopiclone®  Actavis tabl. 
Zopiklon ® Mylan tabl. 
Zopitin®  Vitabalans tabl. 

N05C F02  
 

Zolpidem  
 

Stilnoct® sanofi-aventis 
tabl. 
Zolpidem ®Aurobindo tabl. 
Zolpidem  ®Vitabalans 
tabl. 

N05CH Melatoninreseptoragonister  
N05C H01 Melatonin Circadin® Neurim 

depottabl. 
N05C M Andre hypnotika og sedativa  
M05CM- Pasjonsblomst Pascoflair ®Pascoe tabl. 

Sedix ®Tilman tabl. 
N05C M02  Klometiazol  Heminevrin® 

Cheplapharm kaps., mikst. 
N05C M05  Skopolamin  Skopolamin NAF Apotek 

inj.* 
N05CM09 Valerianarot Valerianatinktur NAF 

Apotek dråper* 
Valerina Forte ® Pharbio 
tabl. 
Valerina Natt ® Pharbio 
tabl. 

N05CM18 Deksmedetomidin Dexdor Orion kons. til inf. 

*Preparater ikke omtalt i Felleskatalogen. 
Tabell 1.4:  Anxiolytika (N05B) markedsført i Norge per 26.10. 2018 [18]. 

ATC-kode  Substans  Markedsnavn 

N05B A 
Benzodiazepinderivater 

Benzodiazepinderivater  

N05B A01  
 

Diazepam  
 

Stesolid ® Actavis 
inj., rektalvæske, 
supp., tabl. 
Stesolid ® Orifarm 
rektalvæske 
Stesolid prefill®  
Actavis rektalvæske 
Valium®  Orifarm 
tabl. 
Valium®  Roche tabl. 
Vival®  Actavis tabl. 

N05B A04  
 

Oksazepam  
 

Sobril ® Pfizer tabl. 

N05B A12  
 

Alprazolam  
 

Xanor®  Pfizer tabl. 
Xanor Depot®  Pfizer 
depottabl. 

N05B B  Difenylmetanderivater  

https://www.felleskatalogen.no/medisin/apodorm-actavis-546120
https://www.felleskatalogen.no/medisin/mogadon-meda-561638
https://www.felleskatalogen.no/medisin/buccolam-shire-579013
https://www.felleskatalogen.no/medisin/midazolam-accord-accord-healthcare-591458
https://www.felleskatalogen.no/medisin/midazolam-b-braun-braun-561519
https://www.felleskatalogen.no/medisin/midazolam-panpharma-panpharma-561523
https://www.felleskatalogen.no/medisin/imovane-sanofi-aventis-560033
https://www.felleskatalogen.no/medisin/imovane-orifarm-orifarm-628162
https://www.felleskatalogen.no/medisin/zopiclone-actavis-565704
https://www.felleskatalogen.no/medisin/zopiklon-mylan-565708
https://www.felleskatalogen.no/medisin/zopitin-vitabalans-579880
https://www.felleskatalogen.no/medisin/stilnoct-sanofi-aventis-564177
https://www.felleskatalogen.no/medisin/zolpidem-aurobindo-aurobindo-603039
https://www.felleskatalogen.no/medisin/zolpidem-vitabalans-vitabalans-588818
https://www.felleskatalogen.no/medisin/circadin-neurim-547516
https://www.felleskatalogen.no/medisin/pascoflair-pascoe-644041
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sedix-tilman-612748
https://www.felleskatalogen.no/medisin/valerina-forte-valerina-natt-pharbio-medical-576231
https://www.felleskatalogen.no/medisin/valerina-forte-valerina-natt-pharbio-medical-576231
https://www.felleskatalogen.no/medisin/dexdor-orion-573728
https://www.felleskatalogen.no/medisin/stesolid-actavis-564172
https://www.felleskatalogen.no/medisin/stesolid-orifarm-598625
https://www.felleskatalogen.no/medisin/stesolid-prefill-actavis-564171
https://www.felleskatalogen.no/medisin/valium-orifarm-638635
https://www.felleskatalogen.no/medisin/valium-roche-564977
https://www.felleskatalogen.no/medisin/vival-actavis-565421
https://www.felleskatalogen.no/medisin/sobril-pfizer-563995
https://www.felleskatalogen.no/medisin/xanor-xanor-depot-pfizer-565512
https://www.felleskatalogen.no/medisin/xanor-xanor-depot-pfizer-565512
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N05B B01 Hydroksyzin  Atarax®  UCB tabl. 
Hydroxyzine ® 
Bluefish tabl. 
Hydroxyzine ® 
Orifarm Generics tabl. 
Hydroxyzine ® Orion 
tabl. 

N05B E  Azaspirodekandionderivater  

N05B E01  Buspiron  
 

 Buspirone ®  Orion 
tabl. 

 

 

1.4.2 Farmakologi - Hypnotika og anxiolytika generelt 
Benzodiazepiner har påvirkning på det sentrale nerve systemet og virker som 
angstdempende, søvnfremmende, Krampestilende og muskelrelakserende. Legemidlene 
har et bredt terapeutisk vindu og dermed sikkerheten ved bruk er ganske høy. 
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (z-hypnotika) fungere ved å binde seg 
til GABAA-reseptorkomplekser i det sentral nerve systemet og forsterker binding av 
GABA (gama-aminosmørsyre) [22].  
 
GABA er en nevrotransmitter som er mest utbredt i hjernen og har en viktig hemming 
rolle. GABA-reseptor komplekset har flere separerte steder for binding. Dette innebærer 
binding steder for benzodiazepiner og alkohol som er adskilt fra bindingsstedet for GABA. 
[1,22]. 
  
Funksjonen i GABA-erge nevroner er viktigst for forståelsen av legemidler mot angst og 
søvnproblemer. Nevrotransmitteren GABA binder seg til GABAA- reseptorer som er 
koblet til klorid ioner. GABA fungerer ved å hyperpolarisere nevroner ved å øke 
innstrømning av klorid ionet i cellene. Benzodiazepiner, alkohol og barbiturater styrker 
effekten av GABA på kanalen [1,22]. 
 
Det finnes flere subenheter av GABAA - reseptor som kan inneholder forskjellige 
kombinasjoner av minst 17 subenheter og disse består av α1-6, β1-3, γ1-3 og flere andre. 
Distribusjon av subenhetene anses å være på forskjellige områder i hjernen. [23] 
Det vises at benzodiazepiner binder seg til to eller flere subenheter samtidig og binding av 
til forskjellige kombinasjon subenheter gir forskjellig type effekt. Den angstdempende 
effekten av benzodiazepiner kommer fra binding i kombinasjon med subenheten α2   
mens tilstedeværelse av α2 subenheten i binding kombinasjonen gir den sedative effekten 
og hukommelsestap effekten [22 ,23]. 
 
Generelt, benzodiazepiner har hurtig innsettende virkning med en liten variasjon mellom 
legemidlene. Den enste unntaket er oksazepam som har litt saktere virkning. 
Det er en del av benzodiazepiner som betegnes som sterkt vanedannende grunnet den 
hurtige absorberingen og fordelingen i hjernen som fører til kort tid toleranse utvikling. 
Flunitrazepam og nitrazepam er to legemidlene tilhører denne gruppen og er plassert 
henholdsvis på reseptgruppe A og B i Norge [24]. 
 
Benzodiazepinlignede midler (z-hypnotika) består av legemidlene zopiklon og zolpidem 
og er kjemisk ulike med benzodiazepiner, men virker på en lignende måte ved å binde seg 
til GABA-reseptor komplekset og forsterke virkning av GABA.  Likheten i virkning 
mekanisme fører til lignende effekt mot søvnvansker, angst og avhengighet. Det vises at 
zolpidem har noe mindre lignende effekt ved at det mangler den krampestillende og 
muskelrelakserende effekten. [22,24] 
 
Det er en viktige farmakokinetisk egenskaper som skiller benzodiazepinlignede midler(z-
hypnotika) fra benzodiazepiner som halveringstiden (t1/2). Z-hypnotika har mye kortere 
halverings tid enn benzodiazepiner og dette tyder på at z-hypnotika elimineres raskere fra 
kroppen. Mens zopiklon og zolpidem har halveringstid på henholdsvis 4-6 timer og 0,8-4 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/atarax-ucb-546515
https://www.felleskatalogen.no/medisin/hydroxyzine-bluefish-bluefish-629950
https://www.felleskatalogen.no/medisin/hydroxyzine-orifarm-orifarm-generics-642771
https://www.felleskatalogen.no/medisin/hydroxyzine-orion-orion-648841
https://www.felleskatalogen.no/medisin/buspirone-orion-orion-579881
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timer, har flunitrazepam, nitrazepam og diazepam tilsvarende halveringstid på 20-30 
timer, 15-40 timer og 20-100 timer. Det korte halveringstid tilsier noe at z-hypnotika 
egner seg bedre ved behandling av søvnvansker. Den lange halveringstid for 
benzodiazepin mødre substanser og metabolitter gir større risk for bivirkning og de 
negative effektene dagen eller så kalte dagen der på effekter [22,24]. 
 
Det er ulike toleranse grad for de forskjellige effektene av benzodiazepiner. Ved 
behandling av søvnproblemer vil toleranse utvikles gradvis hvor den starter etter 1 uke og 
oppnås fullstendighet innen 2 til 4 uker. Det tar lengre tid for å oppnå fullstendig 
toleranse overfor den krampestillende effekten. Det er uenighet om toleransen overfor 
den angst dempende effekten og det anses ikke at det trenges doseøkning for å bevare 
effekten i samme nivå [22,24]. 
 

 

1.5 Søvn og søvnforstyrrelser 
 

1.5.1 Generelt om søvn og Søvnforstyrrelser 
Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og søvnkvaliteten er en svært viktig 
faktor for god helse og funksjonsevnen. Behov til søvn varierer mellom mennesker derfor 
er det viktig at vurdering av søvn hos menneske skal baseres på både søvnlengde og 
kvalitet [18]. Regulering av søvn prosessen er styrt av flere faktorer som søvnbehov, døgn 
rytme og atferd faktorer. Søvnbehovet (homøostatisk faktor) øker som resultat av 
aktivitet og lengde på våkenhet, mens lys-og mørke syklus styrer døgnrytmen (cirkadian 
faktor). Atferd faktorer er også viktige ved regulering av hvilken tid og måten man sover 
[24, 25].   
 
Den normale søvn prosessen inneholder to forskjellige nivåer av bevissthet som er 
forfremmet fra adskilte neurale sentere. Disse nivåene er REM og NREM ortodoks og 
paradoksal søvn. NREM (non rapid eye movment), ortodoks søvn består av omtrent 75% 
av den totale søvn tiden mens REM søvn (rapid eye movement) består av 25% av søvn 
tiden [26].   
 
Søvnforstyrrelser er en felles betegnelse for innsovningsvansker og redusert søvnkvalitet 
eller fortidig morgenoppvåkninger. Den hyppigste formen av søvnforstyrrelser er insomni 
som kjennetegnes ved vansker å sove inn, hyppig avbrutt søvn og i tillegg til redusert 
funksjonsnivået på dagtiden [23, 27].  
 
Insomni kan kategoriseres i tre typer: Akutt, transient og kronisk insomni. Akutt og 
transient insomni er søvn problemer som nylig oppstått eller har vært i kort periode, 
mindre enn 3 måneder varighet, er hovedsakelig situasjonsbetingede. Årsakene til akutt 
og transient insomni er ofte åpenbare. Kronisk insomni referer til søvnproblemer som 
varer i mer enn 3 måneder, er ofte sekundære til flere andre årsaker som forskjellige 
smertetilstander, depresjoner eller angst.  Det foreslås/antas at mellom 1% og 5% av 
populasjonen som har kronisk insomni med ukjent årsak. [24, 28]. 
 

1.5.2 Epidemiologi ved søvnforstyrrelser 
Søvnproblemer kan forekomme i forskjellige former og perioder. Det varierer fra 
kortvarige episoder, hvor den som regel forårsaket av liv situasjoner eller kroniske hvor 
plagene varer i lengre perioder og kan ha kjente eller ukjente grunner [28]. 
 
Forekomsten av søvn vansker er svært utbredt i den norske befolkningen og regnes som 
en av de hyppigste helseproblemene. Mange studier referer til at omtrent en tredjedel av 
voksne opplever søvnproblemer på ukebasis/ukentlig, mens en del av befolkningen som 
lider av kronisk søvnproblemer utgjør inntil 10-15%. De fleste av rammede menneske får 
ikke fullstendig avdekning av plagene og behandling. En amerikansk studiet [25, 28] viser 
at kun 5% av pasienter som lider av kronisk søvnplager har gitt søvnplagene som årsak 
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for legebesøket, mens under 50% av samme studiet gruppen har drøftet søvnplagene med 
legen [27, 28]. 
 
Hypnotika benyttes i betydelig grad i Norge, hovedsakelig hos eldre mennesker. Det antas 
totalt sett at anvendelse av sovemidler hos aldere menneske i aldersgruppen 70-80 år å 
være litt mindre enn 25% [25, 29]. 
 
Søvnvansker kan resultere til redusert kognitiv og funksjonsnivå og utvikling av psykisk 
og somatisk plager ved hvis tilstanden varer lenge [30]. 
Studier viser at klage over søvnproblemer øker med økende alder og er dobbelt så hyppig 
hos kvinner som hos menn. Det antas at 25% av befolkningen er misfornøyd med søvn 
deres ved 50 alderen og denne delen øker til 30-40% hos elder menneske over 65 år. 
Andre studier også viser at rund 10% av befolkningen fyller opp kriteriene for diagnosen 
insomni [31, 32].     
 

1.6 Angst og angstlidelser 
 

1.6.1 Generelt om angst og angstlidelser 
Angst er en normal og viktig reaksjon på ting eller situasjoner som oppfattes som fare 
og oppleves av alle i en eller flere perioder i livet. Det er en del av kroppens beskyttende 
alarm system som er nødvendig for tryggheten, men den også kan være plagsom spesielt 
når den oppstår uten grunn og varer lenge. Det kan være også forbundet med spesifikke 
situasjoner eller ting. Det er også andre typer av angst hvor den utløsende årsaken er 
ukjent [33]. 
Angst er en psykosomatisk tilstand som kjennetegnes med fire elementer: frykt- og 
trussel tanker, tilsvarende kroppens fysiologiske reaksjoner, uro og ubehag følelser og 
oppførselen som vil kontrollere eller styre unna trusselen.  Kroppens fysiologiske 
reaksjoner er forbundet med hyperaktivitet i det sympatiske nervesystemet. Angsten 
følges av fysiologisk reaksjoner i kroppen i form av ulike symptomer: hjertebank, 
pustevansker, svimmelhet, oppkast, svette, ubehag, rastløshet og skjelving. Kroppens 
fysiologiske reaksjoner er forbundet med hyperaktivitet i det sympatiske nervesystemet 
[33, 34]. 
 Angst lidelse er den formen av angst som forårsaker en betydelig forstyrrelse av 
dagliglivet [34]. Angstfølelsen kan også gjøre en syk. Dette skjer ved at angsten oppstår 
uten virkelig årsak, vedvarer lenge og skjer ofte. Angst lidelse finnes i flere ulike former.  
 
Generalisert angst: Er den formen av angst som ikke preget av anfall og er ikke 
forbundet til bestemte ting eller situasjoner. Tilstanden kjennetegnes med av langvarig 
sterk følelse av uro, spenning, rastløshet og bekymringer. 

Fobisk angst: Denne form av angst følelse er tilknyttet til spesifikke gjenstander og 
situasjoner. Agorafobi, sosial fobi og spesifikke fobier er de tre typene av fobisk angst. 

Panikkangst: Angsten oppstår plutselig og uten forvarsel, kommer ofte med sterk 
somatisk symptomer. 

Hypokondri eller helseangst: Kjennetegnes med overdrivende redsel fra sykdom. 
Dette betyr at En er alltid redd for at det foreligger noe alvorlig bak kroppens symptomer, 

Posttraumatisk stressforstyrrelse: Angstfølelser og reaksjoner utløses av en alvorlig 
trauma. Denne formen kjennetegnes ved at det er en intens frykt for å ende opp i like 
situasjon [35]. 

1.6.2 Epidemiologi ved angstlidelser 
Epidemiologisk studier og undersøkelser fra flere vestlig land som Norge, USA for øvrig 
og Europa viser at forekomsten av angst tilstander er ganske hyppig i befolkningen [36]. 
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Resultatene tyder på at 20-25% av befolkning får en eller annen form av angstlidelse i 
løpet av livet, mens mer enn 10% av befolkningen opplever perioder av angstlidelse. De 
mest utbrede formene av angstlidelse er spesifikk og sosial fobi som hver treffer omtrent 
en av ti personer i løpet av livet [36, 37]. 
Den andre formen av angst med stor utbredelse både i Norge og andre land er 
generalisert angst lidelse, hvor hyppigheten anslås til å være omtrent 4 % av 
befolkningen.  
Undersøkelsene tyder også på at det er flere kvinner enn menn som rammes av denne 
formen av angst. Mange tilfeller av angstlidelser kommer ofte som kombinasjon 
symptomer fra flere typer av angst og det er tydelig at det er nær sammenheng mellom 
angst og den andre vanligste psykisk lidelsen depresjon [37]. 
Undersøkelsene viser også at de fleste formene av angstlidelser rammer ungdom i 20 og 
30 alderen. Flere kvinner opplever forskjellige angstlidelser enn men, forslår studiene. 
Fordeling forholdet mellom kvinner og men for alle formene av angst lidelse er tilnærmet 
2:1 [23, 38]. 
Angstlidelser kan regnes som en av de vanligste psykisk lidelser på verden basis. På 
verden basis kan man også se at forekomsten av angstlidelser er og inntreffer tilnærmet i 
all alder. Det anslås at 4% av befolkning i verden lidte av en eller annen form av angst i 
perioden 1990-2010. Studiene også tyder på at unge mennesker i aldersgruppene under 
35 i begge kjønnene rammes mest [38]. 
En norsk studie om utbredelse av angst og desperasjon blant befolking i landet i alders 
gruppen 40-79 år gammel, viser at omtrent 10% av befolkning har betydelig symptomer 
på angst. og forekomsten var hyppigere blant kvinner. Det ble funnet at helse og sosiale 
faktorer hadde betydning på utbredelsen av angstplager slik at utbredelsen var hyppigere 
hos gruppene med økonomiske vanskeligheter, enslige, dårlig helse og lavere utdannelse. 
[39]. 

 

1.7 Behandling av søvnproblemer og angstlidelser generelt 
 

1.7.1 Behandling av søvnproblem 
Begrepet søvnproblemer referer til en samlet gruppe av sykdommer som karakteriseres 
som innsovnings vanskelighet, eller for tidlig oppvåkning. Søvnproblemer kan inndeles til 
primær og sekundær insomni og denne inndelingen er basert hovedsakelig på årsaken til 
sykedomen [28, 40]. 
Legemidler behandling av både akutt og kroniske søvnproblemer er ofte benyttet. Det er 
generell enighet om trygg bruk av sovemedisiner ved akutt insomni. Hypnotika er en 
felles betegnelse for en gruppe legemidler som benyttes for å framkalle søvn [40].  
Den trygge måten innebærer at behandlingen skal være i kortest mulig tid og lavest mulig 
terapeutisk dose. Behandling tiden skal ikke overstige en måned bruk [24 ,41]. Det er 
flere grunner at bruk av hypnotika over lengre perioder er ikke anbefalt. Av disse 
grunnene er at hypnotika vanligvis mister effekten etter korttid anvendelse og 
avhengighetsskapende [41].  
De hyppigste anvendte hypnotika per i dag i Norge er z-hypnotika. Salg av 
benzodiazepinlignende legemidler i 2009 tilsvarte 84 % av totalt salget av sovemedisiner i 
reseptgruppene A og B (vanedannende legemidler) [42].  
Nesten dobbelt så mange kvinner som menn brukte z-hypnotika og angstdempende 
benzodiazepiner i 2013.Blant all utleverte vanedannende legemidler var kjønnsforskjellen 
størst for z-hypnotika og angstdempende benzodiazepiner [43]. 
 
Z-hypnotika og benzodiazepinderivater har like effekter, virkningsmekanisme og 
bivirkninger. Forskjellen med de to legemiddelgruppene er at Z-hypnotika har en kortere 
halveringstid og dette gjør at det foretrekkes som førstevalg fremfor 
benzodiazepinderivater [44]. 
Benzodiazepiner: Benyttes som kortvarig behandling ved akutt situasjoner av 
søvnproblemer som ledsaget av angst. Dette beregnes ikke som første valg grunnet 
bivirkninger som gir residual effekt, fare for avvenning og toleranse utvikling [24,44].  
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Det finnes andre klasse legemidler som har godkjente bruk ved insomni som oppstår 
alene eller som kombinasjon med andre psykisk plager og disse er: 

• Antihistaminer og histaminer med godkjent bruk mot insomni: Den hypnotika 
effekten av første generasjon antihistaminer som (f.eks. alimemazin, prometazin) er 
ikke full dokumentert. Fordelen med bruk av denne legemiddel gruppen er den aldri 
fører til misbruk. Residualeffekter ses ofte neste dag.  Doksylamin (Zonat@) er ett 
nytt histamin som er godkjent til bruk mot kortvarig insomni hos voksne over 18 år 
gammel. 

• Antidepressiva: Den sederende virkningen av en liten tilleggsdose av mianserin, 
mirtrazapin eller trimipramin kan brukes i behandling av søvnvansker ved 
depresjoner hvor pasienten har problemer med innsovning og med å vedlikeholde 
søvnen. Brukt kausalt i depresjonsbehandling vil de ha effekt på ledsagende 
søvnvansker 

• Antipsykotika: Det bør ikke brukes Levomepromazin og andre høydoseantipsykotika. 
Antipsykotika legemidler skal ikke anvendes i behandling av søvnvansker uten at det 
foreligger agiterte hypomanier/manier eller psykoser [24,44]. 

 
Det er lagt vekt på ikke- medikamentell behandling i tillegg til legemidler behandling av i 
de ulike formene av søvnproblemer. Ikke medikamentell metoder beregnes som hoved 
behandling som bør forsøkes ved kronisk insomni og kan benyttes som støtteterapi eller 
alternative ved Akutt situasjonsbetinget insomni. Ved anvendelse av hypnotika 
legemidler skal behandlingen være i kortest mulig tid og lavest mulig terapeutisk dose 
[22, 44]. 
 
Norsk legemiddelhåndbok oppsummerer behandling prinsipper av søvnvansker: "  
• Ved akutt situasjonsbetinget insomni kan det være indikasjon for kortvarig 

behandling med f.eks. zopiklon eller zolpidem. Ikke-farmakologiske metoder kan være 
et godt alternativ eller supplement. 

• Ved medikamentell behandling av kronisk insomni bør melatonin i depotform prøves 
først, iallfall hos pasienter over 55 år. Ved manglende effekt anbefales et 
benzodiazepinliknende middel (zopiklon, zolpidem), men daglig dosering i mer enn 2-
3 uker bør unngås." 

 

1.7.2 Behandling av angstlidelser 
Det er meget viktig med god informasjon og veiledning til pasienter og familien ved alle 
angstbehandlinger. God opplæring til pasienten for å mestre angst er viktig. Dette gir 
mindre plagsomme angst opplevelse. Det anbefales at ikke medikamentell behandling 
som første skritt i behandling av angst, hvor kognitiv terapi er sentralt og har best 
dokumentasjon. Kognitiv terapi alene eller i kombinasjon med legemiddel behandling gir 
gode effekter. [24, 45]. 
Klinisk kunnskap tyder på at ubehandlet fobiske angsttilstander ofte blir til varig og det er 
mange pasienter som lider av depresjon samtidig. Det mest effektive behandling ved 
fobiske angsttilstander er eksponeringsbehandling [41,45]. 
Ved legemiddel behandling av angstlidelser anbefales det hovedsakelig å anvende 
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) eller selektive serotonin- og 
noradrenalinreopptakshemmere (SNRI) som førstevalg. Som alternativer kan anvendes 
Tricykliske antidepressiva (TCA) som klomipramin, serotoninreseptoragonisten buspiron 
samt moklobemid (en reversibel, selektiv monoaminoksidase A-hemmer (RIMA)) [24, 
45].  
Det anbefales å begynne med lav dose og økes gradvis over lang tid for å unngå de ulike 
initiale bivirkninger ved starten av behandlingsprosessen. Pegabalin (lyrica) kan 
anvendes ved generalisert angst lidelse og det bør begynnes med det laveste dose. 
Benzodiazepiner har lite plass i behandling av symptomer av angstlidelser [24,45].  
 
 
 
 

https://www.legemiddelhandboka.no/#?q=zopiklon
https://www.legemiddelhandboka.no/#?q=melatonin


 

11 
 

 

2. Formål 
 
Formålet med studien er å kartlegge bruken av hypnotika og anxiolytika hos befolkningen 
i aldersklassen 35-54 i Norge i perioden 2013-2016. 
 
Delmål:  
Studien ønsker å beskrive:  
- Hvordan har forbruket av hypnotika og anxiolytikk endret seg for aldersklassen i 
perioden 2013-2016? 
- Forskjeller mellom kjønnene med hensyn til bruk av hypnotika og anxiolytika for 
aldersklassen i perioden 2013-2016? 
- Hvilke typer legemidler (hoved-og undergrupper) som ble utlevert mest og i mengder 
per år for alder klassen i perioden 2013-2016? 
- Fylkesvise forskjeller i prevalens av hypnotika og anxiolytika for aldersklassen i 
perioden 2013-2016? 
 

3. Materiale og metode 
 

3.1  Datakilder 
Data er hentes fra Reseptregisteret (NorPD) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt for perioden 
2013-2016. Registeret dekker hele den norske befolkningen på (5,3) millioner mennesker 
[46]. Datamateriale ble utlevert fra norsk folkehelseinstitutt. Det ble gjort en del søk i 
reseptregistret på de ulike gruppen av hypnotika og anxiolytika som er godkjent i Norge. 
Reseptregistret inneholder informasjon om legemidler bruk i Norge. Det ble søk på 
produktnavn, virkestoff og ATC-kode (klassifiseringssystem for legemidler). I denne 
studien ble det også søk i databasen for antall brukere av ett bestemt legemiddel eller en 
legemiddelgruppe per år i et definert befolkningsutvalg (kjønn, alder, bosted). Prevalens 
er definert som antall brukere per 1000 innbyggere. Databasen inneholder kun 
informasjon om utlevering av legemidler til pasienter som har et gyldig fødselsnummer 
på apoteket. Totalt antall doser (DDD - definerte døgndoser) for legemidlene er inkludert 
i søket.  
 

3.2 Utvalg 
3.2.1 Studiepopulasjon 
Studiepopulasjonen er voksne mennesker i aldersklassen fra og med 35 til og med 54 år 
gammel som er utlevert minst en resept av hypnotika/sedativa eller anxiolytika i løpet av 
perioden 2013-2016.  Legemidler som er utlevert til institusjon (f.eks. sykehus/sykehjem) 
inngår ikke i denne studien. Alder i denne studien er beregnet ved utgangen av 
reseptutleveringsåret. Legemiddelutlevering til pasienter som ikke var registrert med 
gyldig personnummer på apotek er ekskludert fra studien. Det er en liten andel av 
utleverte resepter i reseptregistret som mangler eller har feil i fødselsnummer.  
Voksne personer i denne aldersklassen utgjør en viktig del av befolkningen i landet 
(omkring 27,6% av befolkningen). Det lite eller ingen studier som utforsket forbruket av 
hypnotika og sedativ hos middelsalderende befolkningen i Norge. 
 
Tabell 3.1: Studiepopulasjonen i fordelt på kjønn og år [47] 

 2013 2014 2015 2016 
Kvinner 685724 689639 693802 697602 
Menn 728044 733120 738214 740602 
Total 1413767 1422759 1432018 1438204 
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3.2.2 De studerte legemidlene 

I denne studien ble legemidler i gruppen hypnotika/sedative og anxiolytika studert. 
Tabell 3.1 viser liste over de studerte legemidler i studien. 
 
Tabell 3.2. De Studerte legemidler substanser [24]. 

ATC- 
nummer 

Gruppe Legemidler 
substans 

Adm.vei og styrke. 
(O=oralt,R=rektalt, 
P=parenteralt) 

Preparater i 
det norske 
markedet 

N05BA01 Anxiolytika, 
Benzodiazepinderivater 

Diazepam* O (2 og 5 mg), 
R (5 mg/2,5 ml, 
10mg/ 2,5 ml,5mg 
,10 mg) . P(5mg/ml) 

Stesolid®, 
Valium®, 
Vival® 

N05BA04 Anxiolytika, 
Benzodiazepinderivater 

Oksazepam O (10, 15 og 25 mg) Sobril® 

N05BA12 Anxiolytika, 
Benzodiazepinderivater 

Alprazolam** O (0,5, 1, 2 og 3 mg) Xanor®, 
Xanor®Depot 

N05CD02 Hypnotika, 
Benzodiazepinderivater 

Nitrazepam O (5 mg)  Apodorm®, 
Mogadon® 

N05CD08 Hypnotika, 
Benzodiazepinderivater 

Midazolam** P (1 mg/ml og 5 
mg/ml) 

Buccolam ® 
Midazolam® 

N05CF01 Hypnotika, 
Benzodiazepinli 
gnende 

Zopiklon O (3,75, 5 og 7,5 mg) Imovane®, 
Zopiklon®, 
Zopiclone® 
Zopitin® 

N05CF02 Hypnotika, 
Benzodiazepinli 
gnende 

Zolpidem O (5 og 10 mg) Stilnoct®, 
Zolpidem® 

N05C M02 Hypnotika, 
Andrehypnotika og 
sedativa 

Klometiazol** O (300 mg kpsl,50 
mg/ml mikstur) 

Heminevrin® 

N05C M05 Hypnotika, 
Andrehypnotika og 
sedativa 

Skopolamin** P Skopolamin# 

* Diazepam finnes også som parenteral legemiddelform i tillegg til de andre formene og er 
under samme ATC-nummer N05BA01. 
** Disse legemidlene er ikke studert på en detaljert måte i oppgaven 

 

3.3 Undersøkte epidemiologiske mål og ulike definisjoner 
I denne studien ble det følgende epidemiologiske mål undersøkt: 
 
Prevalens 
Ettårsprevalens er antall brukere per 1000 innbyggere eller i prosent (antall brukere/100 
innbyggere). Informasjon om Befolkning stallet er fått fra Statistisk sentralbyrå 
hjemmeside [46]. I denne studien ettårsprevalens av hypnotika/sedativa og anxiolytika 
fordelt på alder, kjønn og regioner i perioden 2013-2016. Middelfolkemengde tallene er 
hentet fra Folkehelseinstituttet hjemmeside, reseptregistret [47]. 
 
Insidens 
Denne studien beskriver insidensen av hypnotika/sedativa og anxiolytika blant personer i 
aldersgruppen 35-54 år. Insidenstallene i denne studien er for 2015 o g 2016. 
Utvaskingsperiode i denne studien er valgt til 36 måneder (3 foregående år). Det vil si at 
Nye brukere i perioden 2015–2016 er definert som personer som ikke hadde fått utlevert 
hypnotika eller anxiolytika i de tre foregående år. 
 
Mengde utlevert i DDD  
I denne studien anvendes ATC/DDD versjon fra 2018.Dette er et mål på mengde DDD av 
et legemiddel hvor en gjennomsnittlig bruker får utlevert i løpet av et år. 

 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/buccolam-shire-579013
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3.4  Analyseverktøy 
Det ble brukt Microsoft office Excel 2016 i analysearbeidet i denne studien. 
Datamaterialet ble analysert og presentert i form av figurer og tabeller. Alle figurer er 
laget ved bruk av Microsoft Excel 2016. Det ble også anvendt Microsoft office word for 
tekst arbeidet og for å lage tabeller. 

 

3.5  Etikk/tillatelser/personvern 
Helseregisterloven og personopplysningsloven er de sentrale lovene som regulerer 
håndtering av data og forskning i Norge. Formålet med personopplysningsloven er å 
beskytte individer mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av 
personopplysninger (§1). [48] Helseregisterloven har som formål å bidra til å gi 
helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke 
personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte (§1) [48, 49]. 
 
Folkehelseinstituttet har utarbeidet retningslinjer for utlevering av data fra sentrale 
helseregistre. Retningslinjene skal medvirke til at data fra helseregistrene blir 
tilgjengelige for vitenskapelige formål, statistikk og planlegging på en personvernmesig 
trygg måte. Reseptregisteret er et helseregister med pseudonyme helseopplysninger. 
Dette innebærer at opplysninger om identitet (navn, fødselsnummer og andre 
personentydige kjennetegn) er kryptert eller skjult, men likevel individualisert slik at det 
lar seg gjøre å følge hver person gjennom hele helsesystemet uten at identiteten røpes. 
Forskere, studenter, helsepersonell og andre kan få utlevert tabelldata til bruk innen 
registerets formål.” Ved bruk av anonyme data trenger man ingen ekstra tillatelse. Skal 
man bruke avidentifiserte data (for eksempel kommune) må man sende melding til 
Datatilsynet. Ved kobling må man sendes konsesjonssøknad til Datatilsynet [50]. 

4. Resultater 
 

4.1 Prevalens av hypnotika og sedativa(N05C) 
Forskjellene på forbruket av hypnotika og sedativa var meget små i alle årene. 
Prevalens tallene er nesten lik i 2013, 2014, 2015og 2016. I 2013 og 2014 anvendte  
101059 personer og 103181 personer i aldersgruppen 35-54 år hypnotika/sedativ 
legemidler. Tilsvarende prevalens tall for 2015 og 2016 var det 102322personer og  
102940 personer. Kvinner hadde vesentlig høyere prevalens i hele studiet perioden som 
er vist i tabell 4.1.  
 
Tabell 4.1: Ettårsprevalens, brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år som 
har hentet ut minst en resept på hypnotika (N05C) i perioden 2013-2016 fordelt på kjønn. 

 2013 2014 2015 2016 
 Antall Prevalens 

(antall/1000) 
Antall Prevalens 

(antall/1000) 
Antall Prevalens 

(antall/1000) 
Antall Prevalens 

 

Menn 38942 53,5 39560 54,0 39409 53,0 39831 54,0 

Kvinner 62117 90,0 63621 92,0 62913 91,0 63109 90,0 

Total 101059 71,0 103181 72,5 102322 72,0 102940 72,0 

 
Tallene viser at prevalens brukere har økte med alderen. Hoved økningen var i 
aldersgruppen 44-54 år gammel og prevalensen er tilnærmet likt i alle årene. Prevalens 
Andelen av kvinner som brukte hypnotika/sedativa var vesentlig høyere enn prevalens 
andelen av menn i alle aldersgrupper. Tabellen 4.2 viser prevalens brukere i 2016 
kjønnsfordelt og i 10-års aldersgrupper. 
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Tabell 4.2: Prevalens (antall/1000) som hentet ut minst 1 resept på hypnotika og 
sedativa i 2016 kjønnsfordelt og i 10-års aldersgrupper. 

Alder 35-44 45-54 Total 

 n Prevalens 
(antall/1000) 

n Prevalens 
(antall/1000) 

n Prevalens 
(antall/1000) 

Menn 16196 43 23635 63 39831 54 

Kvinner 23085 65 40024 113 63109 90 

Total 39281 54 63659 88 102940 72 

 

 

4.1.1 Hypnotika og sedativa-Bruk fordelt på legemiddelsubstans 
Tallene fra registret viser små endringer i prevalensen brukere for de hyppigste brukte 
hypnotika legemiddelsstoffene. For nitrazepam og zopiklon var det en liten nedgang i 
prevalensen i studieperioden mens for zolpidem ser man en relativ stabilitet i prevalensen 
som er vist i tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3: Ettårsprevalens, brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år som 
har hentet ut minst en resept på hypnotika (N05C) i perioden 2013-2016 fordelt 
legemiddelsubstan, antall, år og kjønn. 

 
Data fra reseptregistret tyder på at zopiklon er den mest utleverte preparatene innen 
legemiddel gruppen hypnotika og sedativa for hele perioden 2013-2016. Det var 44245 
(65 brukere per 1000 innbyggere) kvinner og 26768 (37 brukere per 1000 innbyggere) 
menn i aldersgruppen 35-54 år som fikk utlevert minst en resept på legemiddelstoffet 
zopiklon (N05CF01) i 2013. I 2014 var det 43735(64) kvinner og 26299 (36) menn som 
fikk utlevert minst en resept på legemidlet zopiklon (N05CF01). Tilsvarende tall fra 2015 
var det 42216(60) kvinner og 25559(35) menn og for 2016 var tallene 41164(59) kvinner 
og 25280 (34) som er vist i tabell 4.3. I alle aldersgruppene dominerer kvinner og dette 
gjelder for alle årene. Kvinner i aldersgruppen 45-55 år hadde den høyeste prevalensen i 
alle årene. Blant disse var prevalensen 84 og 83 i 2013 og 2014.Tilsvarende prevalens i 
2015 og 2016 var det 79 og 76,5. Detter betyr at omtrent 8% av norske kvinner fikk 
utlevert minst en resept på zopiklon i 2013, 2014 og 2015.  Prevalensen for voksne 
personer i aldersgruppen 35-54 år var totalt 51 i 2013 og 50 i 2014. Dette betyr at mellom 
5,1% og 5% av alle personer i Norge i aldersgruppen 35-54 anvendte zopiklon i 2013 og 
2014. Tilsvarene andel brukere i 2015 og 2016 var det 4,8% og 4.6%. 
 
For nitrazepam en liten endring i prevalensen i perioden 2013-2016. I 2013 var det 
totalt 6183 personer i aldersgruppen 35-54 år som hentet ut minst en resept på 
nitrazepam (N05CD02) i Norge. Tilsvarende tall fra 2014,2015 og 2016 var henholdsvis 
5919, 5452 og 5177. Generell ser man at det er en liten nedgang i antall brukere fra 2013 
til 2016. I 2013 var det totalt (4,3) bruker per 1000 innbyggere. I 2014, 2015 og 2016 
tilsvarende tall var 4,1, 3,8 og 3,6. Tabell 4.3 viser prevalens brukere per 1000 innbyggere 
for nitrazepam i 2013-2016. Prevalens av kvinner i aldergruppen 45-54 som brukte 
nitrazepam var høyest. Blant disse var prevalensen 5,8 og 5,5 i 2013 og 2014.Tilsvarende 
prevalens i 2015 og 2016 var det 5,0 og 4,7. Andelen brukere av menn var høyre i 
aldersgruppe 35-44 og dette gjelder hele studiet perioden 2013-2016.  

 Nitrazepam (N05CD02) Zopiklon (N05CF01) Zolpidem (N05CF02) 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 

År n Pr. n Pr. n Pr. n Pr. n Pr
. 

n Pr. 

2013 3079 4,5 3104 4,3 44245                       65 26768 37 12102 18 7394 10 

2014 2962 4,3 2957 4,1 43735               64 26299 36 12667 19 7650 10 

2015 2747 4,0 2705 3,7 42216                  60 25559 35 12789 18 7797 10 

2016 2599 3,7 2578 3,5 41164           59 25280 34 13190 19 8062 11 
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Prevalenstallene av zolpidem var relativ stabile for begge kjønn og i hele studiet 
perioden. Det var 12102 (18 brukere per 1000 innbyggere) kvinner og 7394 (10 brukere 
per 1000 innbyggere) menn i aldersgruppen 35-54 år som fikk utlevert minst en resept på 
legemiddelstoffet zolpidem  i 2013. I 2014 var det 12667 (19) kvinner og 7650 (10) menn 
som fikk utlevert minst en resept på legemidlet zolpidem. Tilsvarende tall fra 2015 var det 
12789 (18) kvinner og 7797 (10) menn og for 2016 var tallene 13190(19) kvinner og 8062 
(11) (Figure 4.7). Generell andelen av brukere var lavere i aldersgruppen 35-44 både hos 
kvinner og menn og i alle årene. Kjønnsfordelingen viser at andelen av kvinner som 
anvendte Zolpidem (N05CF02) var vesentlig høyere enn andelen av menn i alle 
aldersgruppene og alle årene men høyest var hos aldersgruppen 45-54 år. Prevalensen 
blant norske kvinner i aldersgruppen 45-54 år var 21 og 22 i 2013 og 2014. Tilsvarende 
tall i 2015 og 2016 var det 22 og 23. Disse tallene betyr at omtrent 2,2% av norske kvinner 
i aldersgruppe 45-54 år har brukt legemidlet zolpidem i årene 2013-2016.  
 
4.1.2 Hypnotika og sedativa-De mest brukte farmakologisk undergrupper 
Tallene fra registret viser at små endringer i prevalensen brukere for de mest anvendte 
hypnotika undergrupper. For Z-hypnotika (Benzodiazepinlignende midler) og 
Benzodiazepin derivater var det en liten nedgang i prevalensen i studieperioden mens for 
melatonin ser man en relativ økning i prevalensen (tabell 4.4 og figur 4.1) 
 
Tabell 4.4: Antall brukere i aldersgruppen 35-54 år som har hentet ut minst en resept på 
hypnotika (N05C) i perioden 2013-2016 fordelt på antall brukere år og farmakologisk 
undergrupper og kjønn [40]. 

 Z-hypnotika(N05CF) Benzodiazepin 
derivater(N05CD) 

Melatonin(N05CH) 

 Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn 
2013 54136 32813 3406 3524 10556 6067 
2014 54086 32613 3339 3436 12787 7136 
2015 52795 32010 3156 3190 13780 7879 
2016 52131 31951 3004 3102 14913 8614 

 
 
Data fra reseptregistret tyder på at Z-hypnotika (zopiklon og zolpidem) er den mest 
utleverte undergruppen av hypnotika og sedativa for hele perioden 2013-2016. Andelen 
av kvinner som anvendte Z-hypnotika var betydelig høyere enn menn i alle årene. 
Prevalens tallene for kvinner var 79,3 (2013), 78,6 (2014), 76 (2014) og 74,5 (2016). 
Tilsvarende tall for menn var 45,2 (2013), 44,6(2014), 43,4(2015) og 43,1(2016). 
Den høyeste prevalensen for begge kjønn var i 2013(79,3 brukere per 1000 innbyggere 
blant kvinner og 45,2 brukere blant menn). Prevalensentallene har gått noe ned for begge 
kjønn i perioden 2013-2016. Den totale prevalensen har gått   ned fra 61,8 brukere per 
1000 innbyggere til 58,3.(tabell 4.4) 
 
For Benzodiazepin derivater var det en liten endring i prevalensen i perioden 2013-
2016. Tallene viser at prevalensen har gått noe ned fra 2013-2016 (fra 4,9 bruker per 
1000 innbyggere til 4,3). Andelen av kvinner som fikk utlevert minst en resept på 
Benzodiazepin derivater var noe høyere enn andelen menn i hele perioden 2013-2016. 
Den høyeste prevalensen for begge kjønn var det i 2013 mens i 2016 var prevalens 
forskjellen mellom kjønnene minst.  
 
Prevalenstallene av Melatoninreseptoragonister viser en økning i bruken i perioden 
2013-2016 og dette gjaldt begge kjønn. Økningen for kvinner er fra 15,5 til 21,3 brukere 
per 1000 innbyggere og for menn er fra 8,3 til 11,6 brukere. Generell sett prevalensen var 
betydelig høyere blant kvinner enn blant menn i hele perioden 2013-2016. Den høyeste 
prevalensen var i 2016 for begge kjønn (21,3 brukere per 1000 innbyggere for kvinner og 
11,6 brukere per 1000 innbyggere for menn). Den høyeste prevalens forskjellen mellom 
kjønn var i 2015 og den minste kjønnsforskjellen var i 2013. 
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For gruppen andre hypnotika og sedativa(N05CM) var prevalens tallene vesentlig 
lav. Legemidlet klometiazol(N05CM02) står for mest brukere i gruppen” Andre hypnotika 
og sedativa”. I 2013 var det 246 personer (0,17 bruker per 1000 innbyggere) som fikk 
utlevert minst en resept på legemiddel i gruppen andre hypnotika og sedativ(N05CM). 
For 2014 var antall brukere 245 personer (0,17 bruker per 1000 innbyggere). Tilsvarende 
tall fra 2015 og 2016 var det 291 personer (0,2 bruker per 1000 innbyggere) og 269 
personer (0,18 bruker per 1000 innbyggere). Tallene viser at bruk andelen hos menn er 
litt høyere enn hos kvinner i årene 2013,2014 og 2015 mens i 2016 er antall brukere 
tilnærmet likt (136 men og 133 kvinner). 

 

 

 

 

 

Figur 4.1: Ettårsprevalens, brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år som 
har hentet ut minst en resept på hypnotika (N05C) i perioden 2013-2016 fordelt på år og 
farmakologisk undergrupper. 
 
4.1.3 Hypnotika og sedativa (N05C)- fylkesfordeling i Norge 
Prevalens tallen for bruk av hypnotika og sedativ (N05C) i de norske fylkene viser svært 
små variasjoner mellom årene 2013-2016. de fylkene med høyest og lavest prevalens er 
det samme for alle årene. Den høyeste prevalensen i bruk av hypnotika og sedativ blant de 
norske fylkene i 2016 finnes i Vest-Agder (12,1% for kvinner og 6,8% for menn) (figur 4.3) 
etterfølges av Aust-Agder (11,3% for kvinner og 6,8% for menn) og Telemark (10,5 % for 
kvinner og 6,3% for menn). Lavest prevalens finner man i Sogn og Fjordane (5,8 % for 
kvinner og 3,8 % for menn) som er vist i figur 4.4 og nest laveste fylke var Nord-
Trøndelag (7,6 % for kvinner og 4,3 % for menn) etterfølges av Sør-Trøndelag (8,0% for 
kvinner og 4,4% for menn). Figuren 4.2 viser fylkesfordeling målt på prevalens per 1000 
innbyggere i 2016, fordelt på kjønn. 
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Figur4.2: Hypnotika og sedativ, fylkesfordeling prevalens per 1000 innbyggere i 2016, 
fordelt på kjønn.  
 

 
Figur 4.3: Prevalens for fylke med laveste prevalens for bruk av Hypnotika i 2016 (Vest-
Agder), fordelt på kjønn og 10-års aldersgrupper.  
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Figur 4.4: Prevalens for fylke med laveste prevalens for bruk av Hypnotika i 2016 (Sogn 
og Fjordane), fordelt på kjønn og 10-års aldersgrupper. 

 

4.2 Prevalens av anxiolytika (N05B) 
Prevalens tallene viser en svak nedadgående trend i forbruket av anxiolytika i studiet 
perioden 2013-2016.Fra prevalens tallene ser man at forbruket var litt høgre i 2013 enn 
2014, 2015 og 2016. Prevalensen for 2013 var det 56,2 bruker per 1000 innbyggere, 
Lignende tall for 2014,2015 og 2016 var henholdsvis 53,5, 51,5 og 50,1 bruker per 1000 
innbyggere som er vist i tabell 4.5 . Prevalensen tallene for 2014, 2015 og 2016 ligger 
ganske nær til hverandre og dette betyr at forskjellen i forbruket i små. Anvendelse av 
anxiolytika (N05B) var lavest for begge kjønn i 2016. Prevalens tallene for kvinner var 
betydelig høyere i hele studiet perioden og den høyest tall var hos kvinner i aldergruppen 
45-54 år i alle årene. Tabell 4.6 prevalensen i 2016 alder og kjønnsfordelt, 
 
Tabell 4.5: Ettårsprevalens, brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år som 
har hentet ut minst en resept på anxiolytika (N05B) i perioden 2013-2016 fordelt på 
kjønn. 

   
Tabell 4.6: Prevalens (antall og andel) som ble utlevert minst en resept på anxiolytika i 
2016, kjønnsfordelt og i 10-års aldersgrupper. 

Alder 35-44 45-54 Total 

 n Prevalens 
(antall/1000) 

n Prevalens 
(antall/1000) 

n Prevalens 
(antall/1000) 

Menn 12470 34,1 16377 43,5 28 847 38,9 

Kvinner 17419 50,8 25893 72,9 43312 62 

Total 29889 42,4 42270 58,2 72159 50,1 

 
 

 2013 2014 2015 2016 
 n Prevalens n Prevalens n Prevalens n Prevalens 

Menn 30668 42,18 30130 41 29390 39,8 28847 38,9 

Kvinn
er 

46825 70,4 45593 66,1 44391 63,9 43312 62 

Total 77493 56,2 75723 53,5 73781 51,5 72159 50,1 
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4.2.1 Anxiolytika-Bruk fordelt på legemiddelsubstans 
 
Resultatene viser små endringer i prevalensen brukere for daizepam og oksazepam. For 
diazepam var det en svak nedgang i prevalensen i studieperioden mens for oksazepam var 
forbruket ganske stabil. 
 
Data fra reseptregistret tyder på en svak nedgang i prevalensen av Diazepam i hele 
studiet perioden. De totale prevalensene for 2013, 2014, 2015 og 2016 er henholdsvis 
(23,5), (22,4), (21) og (20,1) brukere per 1000 innbyggere (figur 4.5). Kvinnene 
dominerer også her klart over menn.  I 2013 var det 19353 kvinner (2,8 %) og 13939 
menn (1,9 %) i aldergruppen 35-54 år som hentet ut minst en resept på diazepam på 
apotek i Norge. I årene 2014,2015 og 2016 var lignende tall 18390 (2,6%) og 13493(1,8%), 
17294(2,49%) og 12726(1,7%) og 16586(2,3%) og 12258(1,6%). Bruken av diazepam var 
vesently økende med alder. Kvinner i aldergruppen 45-54 år hadde den høyeste 
prevalensen i alle årene. Prevalens tallene for denne gruppen var (34,1) og (32,2) i 2013 
og 2014.Tilsvarende tall fra 2015 0g 2016 var (30) 0g (28,2). 

 

 
Figur 4.5: Ettårsprevalens, antall brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år 
som har hentet ut minst en resept på diazepam (N05BA01) i perioden 2013-2016, fordelt 
på år og kjønn.  

 
For oksazepam resultatetene viser at prevalensen for oksazepam har ikke endret seg 
særlig fra 2013 til 2016. Forbruket var ganske stabil og tallene var like. Kvinnene 
dominerer forbruket også her over menn. Forbruket var sterk økende med alder.  
I 2013 var det 24422 kvinner (36 bruker per 1000 innbyggere) og 14778 men (20 bruker 
per 1000 innbyggere) i aldergruppen 35-54 år som hentet ut minst en resept på 
Oksazepam (N05BA04) på apotek i Norge. I årene 2014,2015 og 2016 var lignende tall 
23853 kvinner (35 bruker per 1000 innbyggere) og 14501 menn (20 bruker per 1000 
innbyggere), 23931 kvinner (35 bruker per 1000 innbyggere) og 14562 menn (20 bruker 
per 1000 innbyggere) og 23939 kvinner (35 bruker per 1000 innbyggere) og 14754 menn 
(20 bruker per 1000 innbyggere) som er vist i figur 4.6.  
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Figur 4.6: Ettårsprevalens, antall brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år 
som har fikk utlevert minst en resept på Oksazepam (N05BA04) i perioden 2013-2016, 
fordelt på år og kjønn.  
 

4.2.2 Anxiolytika-De mest brukte farmakologisk undergrupper 
Det var benzodiazepinderivater (N05BA) som ble anvendt mest i gruppen anxiolytika 
(N05B) etterfølges av difenylmetanderivater (N05BB) (figur 4.7). Data fra reseptregistret 
viser at det var 41843 kvinner (6,1%) og 27568 menn (3,8 %) som fikk utlevert minst en 
resept på et legemiddel som tilhører benzodiazepinderivater (N05BA) i 2013 og i 2014 var 
det 40352 kvinner (5,9%) og 26882 menn (3,7%) som fikk utlevert minst en resept på 
legemidler som tilhører samme gruppe. Tilsvarende tall fra 2015 og 2016 var det 39409 
kvinner (5,7%) og 26153menn (3,5%), 38650 kvinner (5,5%) og 25904 menn (3,5%) som 
er vist i figur 4.23. Prevalensen av kvinner var betydelig høyre enn prevalensen hos menn. 
Den høyeste prevalensen blant kvinner og menn var i 2013.Tallene også viser at 
prevalensen av kvinner som fikk minst en resept på benzodiazepinderivater (N05BA) var 
høyere i alle årene 2013-2016.Forskjeller i andel bruken mellom årene var små for begge 
kjønn. 
For Difenylmetanderivater (N05BB) viste tallene for 2013 at det var 6805 kvinner (0,9%) 
og 4130 menn (0,6%). I 2014 var det 7107 kvinner (1%) og 4264 menn (0,6%) som hentet 
ut minst en resept på Difenylmetanderivater (N05BB). Tilsvarende tall fra 2015 og 2016 
var det henholdsvis 6705 kvinner (0,97 %) og 4152 menn (0,56 %); og 6078 kvinner 
(0,85%) og 3681(0,5%) (figur 4.7). Kvinner er den dominerende gruppen også i bruk av 
Difenylmetanderivater (N05BB) for hele perioden 2013-2016. Tallene viser også relativ 
stabilitet i bruk prevalensen mellom årene 2013-2016. 
Prevalens data viser at Azaspirondekandionderivater (N05BE) er den undergruppen av 
anxiolytika som er minst brukt. Prevalensen for hele perioden 2013-2016 var veldig lite. 
Det var mellom (0,6-0,5). Prevalens tallene for kvinner var noe høyre enn for menn for 
helle perioden 2013-2016. 
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Figur 4.7: Prevalens, antall brukere per 1000 innbyggere i aldersgruppen 35-54 år som 
har fått utlevert minst en resept på anxiolytika (N05B) i perioden 2013-2016 fordelt på år 
og farmakologiske undergrupper.  
 

4.2.3 Anxiolytika (N05B)-fylkesfordeling i Norge 
Prevalens variasjoner for anvendelse av anxiolytika mellom fylkene er veldig små i 
perioden 2013-2016(figur 4.8). De fylkene med høgest og lavest prevalens var det samme 
for alle årene. De norske fylkene med høyeste prevalens i 2016 var Østfold (8,5% for 
kvinner og 5,3% for menn) (figur 4.9) etterfølges av Telemark (7,6% for kvinner og 5% for 
menn) og Aust-Agdar (7,3 % kvinner og 4,5% for menn). De fylkene med lavest prevalens 
var Sogn og Fjordane (3,9 % kvinner og 2,5 % for menn) (figur 4.10) og Nord-Trøndelag 
(4,7 % kvinner og 2,8 % for menn). 

 

 

 
Figur 4.8: Anxiolytika, fylkesfordeling prevalens per 1000 innbyggere i 2016, fordelt på 
kjønn. 
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Figur 4.9: Prevalens for fylke med høyest prevalens for bruk av anxiolytika i 2016 
(Østfold), fordelt på kjønn og 10-års aldersgrupper.  
 

 

 
Figur 4.10: Prevalens for fylke med lavest prevalens for bruk av anxiolytika i 2016 Sogn 
og Fjordane), fordelt på kjønn og 10-års aldersgrupper.  
 

4.3  Insidens av hypnotika og sedativa (N05C) 
Av befolkningen i aldersgruppen 35-54 år var 13862 kvinner og 10110 menn nye brukere i 
2015. Tilsvarende tall for 2016 var 13549 kvinner og 10199 menn. Det er en svak nedgang 
i antall nye brukere(insidens) i perioden 2015-2016 for både kvinner og menn (figur 4.11). 
De fleste antall nye brukere i 2015 og 2016 er kvinner, for denne gruppen var insidensen i 
2015 og 2016 henholdsvis 2,8%(n=13862) og 2,7% (n= 13862). Kvinner i aldersgruppen 
45-54 år hadde den høyeste insidensen i begge årene. Figur 4.12 viser insidensen fordelt 
på 10-årsaldersgrupper i 2016. 
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Figur 4.11: Hypnotika og sedativa, insidens per 1000 for aldergruppen 35-54 år i 2015- 
2016, år- og kjønnsfordelt.  

 

 
Figur 4.12: Hypnotika og sedativa, ettårsinsidens per 1000 for aldergruppen 35-54 år i 
2016, alders- og kjønnsfordelt.  

 
4.3.1 Zopiklon (N05CF01) 
I 2015 var det 11725 kvinner (2,1%) og 8357 menn (1,3%) i aldersgruppen 35-54 år nye 
brukere av Zopiklon i Norge. Tilsvarende tall for 2016 var 11375 kvinner (2,0%) og 8401 
menn (1,3%). For både 2015 og 2016 var det antallet nye brukere størst hos kvinner og 
dette gjelder for alle aldersgruppene, Den høyeste insidensen var hos kvinner i 
aldersgruppen 45-54 år som også vist i figuren 4.13. 
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Figur 4.13: Zopiklon, ettårsinsidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2016 i Norge, 
kjønn- og aldersfordelt.  
 

4.3.2 Zolpidem(N05CF02) 
Av Innbyggere i aldersgruppen 35-54 var4277 kvinner (0,6 %) og 2998 menn (0,5 %) nye 
brukere av zolpidem i 2015. Tilsvarende tall for 2016 var 4391 kvinner (0,7 %) og 3094 
menn (0,40 %) som er vist i figur 4.14. De flest nye brukere var kvinner i alle 
aldersgruppene og for begge årene. Den høyeste insidensen var det for kvinner i alderen 
45-54 år.  

 

 
Figur 4.14: Zolpidem, ettårsinsidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2016 i 
Norge, kjønn- og aldersfordelt.  
 

4.4  Insidens av anxiolytika (N05B) 
Av befolkningen i aldersgruppen 35-54 år var 11636 kvinner og 7344 menn nye brukere i 
2015. Tilsvarende tall for 2016 var 11525 kvinner og 7313 menn (figur 4.15). Antall nye 
brukere(insidens) i perioden 2015-2016 for både kvinner og menn var relativt stabil. De 
fleste antall nye brukere i 2015 og 2016 var kvinner, for denne gruppen var insidensen i 
2015 og 2016 henholdsvis (2,1 %) og (2,1%). Den høyeste insidensen antall brukere var 
hos kvinner i aldersgruppen 44-54 år gammel. Figur 4.16 illustrerer insidensen fordelt på 
kjønn- og aldersgrupper i 2016.  
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Figur 4.15: Anxiolytika, insidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2015-2016 i 
Norge, år- og kjønnsfordelt.  

 

 
Figur4.16: Anxiolytika, ettårsinsidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2016 i 
Norge, kjønn- og aldersfordelt.  

 

4.4.1 Diazepam(N05BA01) 
Resultatet viser veldig små endringer i insidensen for 2015 og 2016.Tallene er nesten like. 
Av personer i aldersgruppen 35-54 var 5963 kvinner (1,0 %) og 3836 menn (0,6 %) nye 
brukere av Diazepam i 2015. Tilsvarende tall for 2016 var 5842 kvinner (0,9 %) og 3726 
menn (0,6 %) (figur 4.17). De flest nye brukere var kvinner i alle aldersgruppene og for 
begge årene. Den høyeste insidensen var det for kvinner i alderen 45-54 år.  
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Figur 4.17: Diazepam, ettårsinsidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2016 i 
Norge, kjønn- og aldersfordelt.  

 

4.4.2 Oksazepam(N05BA04) 
Resultat tallene viser veldig små endring i antall nye brukere av oksazepam i 2015 og 
2016. Av personer i aldersgruppen 35-54 var 7889 kvinner (1,4 %) og 4995 menn (0,8 %) 
nye brukere av Diazepam i 2015. Tilsvarende tall for 2016 var 7525 kvinner (1,3 %) og 
5021 menn (0,8%) (figur 4.18). De flest nye brukere var kvinner i alle aldersgruppene og 
for begge årene. Den høyeste insidensen var det for kvinner i alderen 45-54 år.  

 

 
Figur 4.18: Oksazepam, ettårsinsidens per 1000 for aldersgruppen 35-54 år i 2016 i 
Norge, kjønn- og aldersfordelt.  

 

4.5 Mengde utlevert i DDD per person per år 
 

4.5.1 Hypnotika og sedativa 
Tall fra reseptregistret viser at det er relativt stabilitet i antallet individer i aldersgruppen 
35-54 år som fikk under 20 DDD av hypnotika og sedativa(N05C) i perioden 2013-2016 
mens for antallet individer som fikk 20 DDD oppover er det svak nedgang i samme 
perioden.  Blant de som mottok under 20 DDD var andelen 1,0 % for alle årene 
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2013,2014, 2015 og 2016.For individer som fikk 20-50 DDD var andelen 1, 8% for (2013 
og 2014) og 1,7% for 2015 og 2016.  
Andelen for personer som fikk 50-200 DDD varierte fra 1,8% i (2013 og 2014) til 1,7% i 
(2015og 2016). Blant personer som mottok 200-500 DDD var andelen 1,3 % for 2013-
2015 og 1,2% for 2016. Mens andelen blant individer som mottok over 500 DDD var 0,5% 
for 2013-2014 og 0,4% for 2015-2016 som er vist i figur 4.19 

 

 
Figur 4.19: Prevalens per 1000 innbyggere for individer i aldersgruppen 35-54 år som 
fikk utleveringer av hypnotika/sedativa (N05C unntatt N0CH01, N05CD08 og N05CM) i 
DDD (under 20 DDD, 20-50 DDD, 50-200 DDD, 200-500 DDD og over 500 DDD) i 
perioden 2013-2016.  
 

4.5.2 Anxiolytika 
Tall fra reseptregistret viser at det er relativt stabilitet i andelen individer i aldersgruppen 
35-54 år som fikk under 10 DDD av Anxiolytika (N05B) i perioden 2013-2016 mens for 
antallet individer som fikk 10-20, 20-50 og over 50 DDD er det svak nedgang i samme 
perioden. Blant de som mottok under 10 DDD var andelen 1,1 % for alle årene 2013-2016. 
For individer som fikk 10-20 DDD var andelen 1,1% for (2013 og 2014) og 1,0 % for 2015 
og 2016. (figur 4.20). Andelen for personer som fikk 20-50 DDD varierte fra 0,8 % i 
(2013, 2014 og 2015) til 0,7 % i (2016). Mens andelen blant individer som mottok over 50 
DDD var 1,8% i (2013), 1,7 % i (2014) og 1,6% i (2015 og 2016). 
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Figur 4.20: Prevalens per 1000 innbyggere for individer i aldersgruppen 35-54 år som 
fikk utleveringer av Anxiolytika (N05B) i DDD (under 10 DDD, 10-20 DDD, 20-50 DDD 
og over 50 DDD) i perioden 2013-2016.  
 

5. Diskusjon 
 

5.1 Metodologiske forhold 
 

5.1.1 Reseptregisteret 
Datamateriale som ble benyttet i studien er innhented fra (NorPD) ved Nasjonalt 
folkehelseinstitutt for perioden 2013-2016. De studerte legemidlene i denne studien er 
reseptpliktig og registret ved utlevering fra apotek. Reseptregistret siden opprettelsen var 
en god kilde for opplysninger om legemiddelforbruk i Norge. Informasjonen fra registret 
er på individ nivå og legemiddelbrukere har ingen mulighet for reservasjon mot 
registreringen. Opplysningene om resepter som registreres elektronisk innhentes og 
registreres som pseudonymisert og dette betyr at et spesielt pseudonym blir benyttet 
istedenfor fødselsnummeret for hver person i registret [12, 13]. 
Data i registret er for hele befolkningen i landet og den innhentes fra alle apotek rund 
omkring landet. Registret er regulert etter lover og forskrifter som gjøre at person 
opplysninger blir godt tatt være på og person vern blir beskyttet. Reseptregistret g utgjør 
en god datakilde for å studere og kartlegge legemiddelforbruket i landet som gir gode 
muligheter for farmakoepidemiologisk forskning Informasjonen om forbruk av 
legemidler som er i registret er for hele befolkning og den inkluderer kjønn, alder, bruk 
over tid og mulige kombinasjoner av flere legemidlerstoffer. Den omfattende kunnskapen 
gir en god bidragelse i belysningen av flere sider av legemidlerforbruket og intensivering 
av kampen for riktig bruk av legemidler i befolkning. Det er fordeler og ulemper med av 
anvendelse av Reseptregisteret. Fordelene ved bruk av registret er flere som 
lavstudiekostnader, forkortet tidsforbruket i forskningen og muligheten til å unngå de 
forskjellige kategoriene av bias som seleksjon og informasjonsbias. Andre fordeler kan 
være at forskning basert på data fra Registeret kan virke som supplerende for tidligere 
studier. I tillegg den Automatisk data innhentingen som skjer på en regulær måte fra 
apotek gir minimal risiko for data innhenting feil.  
Det finnes også en del ulemper i forbindelse med bruk av data fra registret. 
Reseptregistret inneholder ikke informasjon om legemidlerforbruk i sykehjem og sykehus 
på individ nivå og slike utleveringer kan ha betydning når man regne prevalens av enkelte 
legemiddelgruppe. Andre ulemper kan være at det er ingen registrert informasjon om 
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forbruket av reseptfrie legemidler i registret og at registret gir ikke opplysning av 
legemidler skjebne etter utlevering f.eks. om legemidler blir faktisk brukt eller ikke etter 
utlevering fra apotek. Registret gir heller ikke noe informasjon om doseringen av 
legemidlet som ble utlevert. En annen potensiell ulempe er at Registret gir ingen 
opplysning om diagnose ved legemiddel behandling. 
DDD første og fremst er en teoretisk måleenhet som nyttig for å undersøke hvordan 
legemiddelforbruk endrer seg over tid men den gir ikke alltid en tilsvarende bildet for den 
dosen som er forskrevet. Mangler på data fra forbruket i sykehjem og sykehus i registret 
kan føre til at forbruket blir underestimert [51]. 

 

5.1.2 Analyser  
 
En svakhet ved denne studien er at man ikke har gjennomført statistikk beregning som 
signifikanttesting på resultatene, som f.eks endring i forbruket av hypnotika og sedativ i 
studiet perioden. Dette var pga datamaterielt var stort. 
Slik statistikk beregning kunne avdekket hvorvidt funnene kunne anses å være statistisk 
signifikante. 
Analyse av datamateriale ble gjort minst to ganger for å øke nøyaktigheten og fjerne 
diverse feil ved analyse programmet Excel 2016 som feil i kommandoer eller taster. 

 

5.2 Diskusjon av hovedfunn 
 

5.2.1 Prevalens og insidens - forbruk hypnotika og anxiolytika 
Hypnotika og sedativa 
Prevalens av hypnotika og sedative holder seg stabilt hos befolkningen i aldersgruppen 
35-54 år i perioden 2013-2016 på omtrent 7% mens det er en noe nedgang i forbruket av 
anxiolytika for samme perioden. 
For hypnotika og sedative var prevalensen på omtrent 7,1% i 2013 og 7,2% i 2014,2015 og 
2016. Resultatet viser at anvendelse av hypnotika øker med alder. Hoved økningen var 
tydelig for aldersgruppen 44-54 år gammel og prevalens tallene var tilnærmet likt i alle 
årene. Prevalens tallene for brukerne i denne aldersgruppen var henholdsvis 8,7% i 
2013,8,8% i 2014, 8,7% i 2015 og 8.8% i 2016. Økning i forbruk av hypnotika med alder 
har blitt referert til i tidligere studier også [52]. Prevalens tall fra andre land viser en del 
variasjoner i forbruket av hypnotika. En epidemiologisk studie fra UK som var basert på 
telefon spørreundersøkelse av 4972 individer i alder 15 og aldre fant ut at prevalens av 
hypnotika var 1,5% [53]. 
Den høyeste prevalens av hypnotika og sedativa hadde zopiklon i 2016 etterfølgt av 
zolpidem og den laveste prevalensen av hypnotika og sedativa hadde nitrazepam med en 
prevalens omkring 0,4% i perioden 2013-2016. Så prevalensen viser Z-hypnotika 
(zopiklon og zolpidem) er det mest brukte hypnotika i for personer i aldergruppen 35-54 
år. Resultatet viser at Z-hypnotika står for største andelen av forbruket av hypnotika. 
Dette var omtalt i tidligere studier også [4,54].  
Blant de to z-hypnotika-legemidlene var forbruket av zopiklon omtrent 4 ganger så høy 
som zolpidem. En mulig årsak til den høyet prevalensen av z-hypnotika kan være at z-
hypnotika regnes som førstevalg legemidler behandling mot søvnplager [54].  
Det er foreligger ikke god dokumentasjon på at de to legemidlene har bedre profil når det 
gjelder avhengighet enn benzodiazepiner som hadde tidligere hovedplassen i behandling 
av soveplager [55].  Dette imidlertid viser at andelen av nye brukere av Hypnotika og 
sedativa (både hovedgrupper og undergrupper) har en stabil situasjon og ikke lenger 
økende.  

Prevalensen av hypnotika og sedativa var høyest hos kvinner enn menn. Tallene viser at 
kvinner hadde tilnærmet 3,7% høyere prevalens enn menn for hele perioden 2013-
2016.Den høyet andel kvinner brukere av sovemidler er omtalt også i tidligere studier 
[56]. 
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 Den høyet prevalens trenden av hypnotika og undergruppens substanser hos kvinner kan 
man finne også i studier som ble gjort i andre vestlige land. En studiet fra Sverige viser 
den kjønnsfordeling i prevalensen for sovemidler – og angstdempende legemidler hos 
begge kjønn hvor kvinner dominere forbruket [57,58]. 

En kanadisk populasjonsbasert intervjubasert studie som undersøkte anvendelse av 
hypnotika fant at bruken av benzodiazepiner og lignende hypnotika og sedativa var 
hyppigere blant kvinner, ved økende alder, lav lønn, lavnivå av utdannelse og 
sivilstatus(single/skilte). Studien også referer til at anvendelse av slike legemidler var 
relatert til angstlidelser hos de studerte gruppen [59]. 

Hvis tallene om utleverte resepter på sykehus/sykehjem vært inkludert, ville 
prevalenstallet for hypnotika og sedativa vært litt høyere.  

En mulig grunn for den høyet prevalensen hos kvinner kan være at kvinner bruker mest 
helsetjenester enn menn som for eks. går oftere til legen. Dette gjelder også voksne 
kvinner i aldergruppen over 35 år som tidligere studier har vist. Totalt sett kvinner 
oppsøker legehjelp/kvinners legebesøk er hyppigere enn menn og i tillegg at kvinner er 
mer aktiv til å oppfølge sin egen helse [60].  Det er også tidligere studier fra Norge som 
viser at kvinner legekonsultasjoner angående psykisk lidelse øker mest enn menn [61]. 
Den høyeste prevalensen hos kvinner kan også indikere at søvnforstyrrelser er hyppigere 
hos kvinner og eller at det er en fast forbruk av legemiddelgruppen hos gruppen [62,63].  

Insidensen for kvinner er også høyere enn menn. Tallene viser at det er en svak nedgang i 
antall nye brukere(insidens) i perioden 2015-2016 for både kvinner og menn. De fleste 
antall nye brukere i 2015 og 2016 er kvinner, for denne gruppen var insidensen i 2015 og 
2016 henholdsvis 2,8%(n=13862) og 2,7% (n= 13862). 

Anxiolytika 
For anxiolytika prevalensen var nedadgående fra 2013-2016. Prevalensen for 2013 og 
2014 var 5,6% og 5,3%. Tilsvarende tall for 2015 og 2016 var 5,1% og 5,0%. Prevalensen 
hos kvinner er betydelig høyre enn menn. Den kjønnsforskjellen i bruk av angstdempende 
legemidler kan betyr forekomst av angstrelaterte plager er høyere hos kvinner enn menn 
og gjenspeiler at kvinner anvender mest angstdempende legemidler [64].  
Legemiddelstoffet oksazepam hadde den høyest prevalens for anxiolytika for hele 
perioden 2013-2016. Prevalensen for oksazepam var 2,8% i 2013, 2,7% for 2014, 2015 og 
2016 på rad.  
Forbruks tallene for anxiolytika i andre land kan være litt forskjell. Tallene kan ikke 
direkte sammenlignes grunnet at de er fra undersøkelser som ble gjort blant annet litt 
forskjellige aldersgrupper. Tall fra tidligere epidemiologisk studie fra UK som var basert 
viser at prevalens av anxiolytika var 0,8% [53]. 
Den høyet prevalens tallene for anxiolytika hos kvinner er også dokumentert i studier fra 
utlandet. En studiet fra Brazil som undersøkte bruk av psykotropisk legemidler i 
befolkningen viser at kvinner dominerer forbruket av psykotropisk legemidler generelt og 
de hadde betydelig høye forbruk av anxiolytika sammenlignet med menn [65]. 
Generell de litt lave prevalens tallene for de to benzodiazepin legemidlene (diazepam og 
oksazepam) kan ha sammenheng med at det anbefales ikke lenger benzodiazepiner som 
førstevalg i behandling av angstlidelser [24]. 
 
Antall nye brukere(insidens) for anxiolytika i perioden 2015-2016 for både kvinner og 
menn var relativt stabil og det er ingen store endringer. De fleste antall nye brukere i 2015 
og 2016 var kvinner med en insidens på (2,1 %) og (2,1%). Den høyeste insidensen antall 
brukere var hos kvinner i aldersgruppen 44-54 år gammel. Høyest antall nye brukere 
hadde oksazepam i 2015 og 2016. De fleste nye brukere av oksazepam var kvinner for 
både 2015 (1,4%) og 2016 (1,3%).  
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Fylkes fordeling prevalens 
Prevalens tallen for bruk av hypnotika og sedativ i de norske fylkene viser svært små 
variasjoner mellom årene 2013-2016. de fylkene med høyest og lavest prevalens er det 
samme for alle årene. Vest-Agder (12,1% for kvinner og 6,8% for menn) hadde den 
høyeste prevalensen i bruk av hypnotika og sedativ blant de norske fylkene og lavest 
prevalens finner man i Sogn og Fjordane (5,8 % for kvinner og 3,8 % for menn). 
Variasjonene for bruk av anxiolytika var også små i hele studiet perioden. De fylkene med 
høgest og lavest prevalens var det samme for alle årene. Tidligere tall for 
legemiddelforbruket viser at salg av legemidler i gruppene hypnotika og sedativer, 
anxiolytika og opioidanalgetika i Vest-Agder fylke var over landsgjennomsnitt i mange år 
før 1999[66]. 
Det finnes ikke en konkret forklaring på forskjell i forbruket mellom fylkene. Noen studier 
forslår noen mulige grunner til dette som holdninger til legemiddelbruk hos befolkningen 
i de forskjellige fylkene, ulike terapi tradisjoner. Andre kilder viser at den geografiske 
forskjellen kan skyldes flere faktorer som forskjellige tilgjengelighet til leger og 
legemidler(apotek), forekomst av sykdommer og kulturelle faktorer [29,67] 
 

Tidligere Data fra reseptregisteret har vist at det er betydelige forskjeller i forskrivningen 
av legemidler i A og B- preparater i fylkene [68, 69]. En del studier viser at de store 
forskjellene i forbruket av B preparater kan skyldes forskrivningspraksis hos leger i 
regionene [69,70]. 

5.2.2 Mengde utlevert i DDD 
For hypnotika er det ikke store endring av mengde utleverte i DDD for studiet perioden. 
For antallet individer som fikk 20 DDD oppover er det svak nedgang i samme perioden. 
Nedgang tallene befinnes seg spesielt blant personer som mottok 200-500 DDD hvor 
andelen var 1,3 % for 2013-2015 og 1,2% for 2016. Mens andelen blant individer som 
mottok over 500 DDD var 0,5% for 2013-2014 og 0,4% for 2015-2016. Generell det totale 
forbruket i DDD hos personer i aldergruppen 35-54 år kan være noe høy men nedgangen i 
utlevering av store mengder i DDD kan være tegn på mindre hyppig forskriving og denne 
utviklingen kan være i riktig retning. For anxiolytika var det også en nedgang i store 
mengder utlevering i DDD. Dette gjelder antallet individer som fikk 10-20, 20-50 og over 
50 DDD. Det er mulig at denne nedgangen skyldes mindre forskriving av anxiolytika 
generelt. Den totale mengde forbruket i DDD som virker høy kan tyder på en fast 
anvendelse av disse medisinen hos en del brukere.  
Det er faglig anbefaling som fraråder daglig bruk av benzodiazepiner over flere måneder 
for mange grunner inkludert ikke dokumentert effekt over lang tid og faren for avvenning 
og toleranse utvikling [70]. 
Den stabiliteten i forbruk av hypnotika og sedative i studiet perioden 2013-2016 hvor 
man ser varierende situasjon på undergruppe nivå hvor de vanedannende legemidlene 
går svak tilbake mens bruk av melatonin som er ikke vanedannende legemidler har økt 
kan tyder på at forbruk situasjonen går riktig retning med norske anbefaling og 
forsiktigreglene for forskriving av z-hypnotika [44,71]. 
For anxiolytika også nedgangen hovedsakelig benzodiazepiner kan tyder på utvikling av 
forbruket er på rett retning og i samsvar med anbefalinger [72].  
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6. Konklusjon 
 

Det har vært relativt stabilitet i forbruk av hypnotika og sedative for aldersgruppen 35-54 
år i studieperioden 2013-2016 i Norge. Prevalensen var på omtrent 7%. Andel kvinner 
som fikk utlevert minst en resept på sovemedisinen var betydelig høyere enn menn for 
alle årene i studien perioden. Andel kvinner som fikk utlevert hypnotika var 1,6 ganger 
større som andel men. Bruken av sovemedisiner øker med alderen og personer i 
aldersklassen 45-54 år utgjorde omtrent 62% av det totalet antallet hypnotika brukere i 
2016.Kvinner i aldergruppen 45-54 år hadde den høyeste prevalensen i hele studiet 
perioden. 
Forbrukstallet av anxiolytika viser noe nedgang i studieperioden 2013-2016. Nedgangen 
gjelder begge kjønn og var høyest hos kvinner. Anvendelse av angstdempende legemidler 
generelt var høyere hos kvinner enn menn for hele studiet perioden. Prevalensen for 
kvinner som fikk utlevert anxiolytika var omtrent 1,5 ganger større enn bruken hos menn. 
Anvendelse av angstdempende legemidler øker med alder og personer i aldergruppen 45-
54 år utgjorde 58% av det totale antallet brukere i 2016. 
Hvis denne nedgangen fortsetter kan det føre til en slags av stabilitet i forbruket av 
anxiolytika og mulighet at den blir redusert til en viss grad på sikt. 
Det er en svak nedgang i antall nye brukere av hypnotika fra 2015-2016, både hos kvinner 
og menn. Hvis denne retningen fortsetter kan det føre til at prevalensen av hypnotika 
fortsette å være stabilt med mulighet på at det kan bli redusert i fremtiden. 
For anxiolytika var insidensen av nye brukere relativ stabil. Det fleste nye brukere var 
kvinner. 
Det er behov for videre oppfølgning av forbruket for begge legemidler gruppene og ikke 
minst at det er viktig med flere studier i dette feltet av som kan belyse mer om forbruket 
av disse legemidler gruppene. 
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