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Sammendrag 

 
Innledning: Den generelle levealderen har økt, og dette medfører flere utfordringer 
både fysiologisk og psykologisk. Søvn er en del av den naturlige reguleringen av 
døgnrytmen, og påvirkes av blant annet lys og kroppens egen hormonproduksjon. 
Under aldring vil hormonproduksjonen minke. Søvnen deles inn i fire faser, der fase 
3 og 4 utgjør den dype søvnen som gjør at man føler seg uthvilt. Disse fasene minsker 
hos eldre. I tillegg kommer REM-søvn som er viktig for hjernens bearbeiding av 
informasjon og hukommelse. Mange eldre har søvnproblemer som for eksempel 
insomni, døgnrytmeforstyrrelser og periodiske beinbevegelser. Bakgrunnen for disse 
problemene kan være en del av den naturlige aldringen, psykiske og somatiske 
lidelser eller annen medikamentell behandling. I terapianbefalinger for 
søvnproblemer hos eldre anbefales zopiklon som er et bensodiazepinlignende 
preparat, i lavest mulig dose, og kun i kort tid (2-3 uker). Andre legemiddel som blir 
brukt er melatonin i depotberedning, førstegenerasjons antihistaminer, antidepresiva 
og nevroleptika. I litteraturen finnes mange råd om ikkefarmakologisk behandling, og 
en del av disse rådene bør også kunne brukes i institusjon. Det har blant annet vært 
gjort prosjekter med bruk av næringsdrikker som erstatninger for sovemedisin, med 
gode resultater. 
 
Bakgrunn: Studien er laget for å sette søkelys på bruk av sovemedisin på 
institusjon, og finne ut av hvordan søvnproblemer på institusjon blir behandlet. 
Brukes det legemidler eller andre søvnfremmende tiltak? Og på hvilke grunnlag blir 
det utskrevet sovemedisin? Finnes det eventuelt forskjeller mellom institusjonene og 
de forskjellige ansattes holdninger til dette? 
 
Metode: Studien er utført som en intervjustudie i tre kommuner i Hallingdal, Norge. 
Det er valgt ut fem-seks medarbeidere (til sammen 16) fra hver av institusjonene med 
fordeling på forskjellige yrkesgrupper, lege, sykepleiere og hjelpepleiere, og 
forskjellige arbeidstider (dag, kveld og natt). Det ble også gitt ut et spørreskjema til 
leder for den avdelingen på hver av institusjonene som var med på undersøkelsen for 
å få et sammenligningsgrunnlag av disse. I tillegg ble det gjort søkninger i PubMed og 
i faglige spesialsider på internett for å få bakgrunnsinformasjon om søvnproblemer 
og eventuell annen forskning på lignende problemstilling. 
 
Resultat: Sammenstilling av spørreskjema og intervjuer viser at det er store 
variasjoner på bruk av sovemedisin på institusjonene. De fleste som får sovemedisin 
bruker zopiklon, noe som er etter terapianbefalingene, men flere står på dette fast, og 
det blir i liten grad vurdert effekt og nytte regelmessig. Intervjupersonene mente at 
grunnene til at pasientene trengte sovemedisin var uro, soving på dagtid, angst, 
smerter og inaktivitet. Det er lite faste rutiner på ikkefarmakologisk behandling, og 
personalet følte ikke de hadde nok tid og ressurser til å bruke dette. 
 
Konklusjon: Søvnproblemer hos eldre på institusjon blir behandlet ulikt fra 
institusjon til institusjon, men den farmakologiske behandlingen er forholdsvis lik. 
Det er zopiklon som er førstevalg. Det er lite system for bruk av andre 
søvnfremmende tiltak, men en stor andel av pleierne ville gjerne brukt mer av det om 
de hadde hatt mer ressurser og tid. Eldre på institusjon får utskrevet sovemedisin på 
grunnlag av personalets observasjoner, og da først og fremst fra natt- og 
kveldsvakter.  
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1. Innledning 

 
 

   Den generelle levealderen har økt betraktelig de siste 100 årene, og med dette følger flere 
utfordringer i forhold til aldring både fysiologisk og psykologisk (1). Dette innbærer også 
endring i søvn. Vanlige søvnproblemer hos eldre omfatter ofte at det blir vanskeligere å 
opprettholde sammenhengende søvn gjennom natten, og vanskeligere å holde seg våken om 
dagen (2). Den dype søvnen minsker og man får en mer overfladisk lett søvn. Dessuten har 
søvnproblemene ofte en sammenheng med andre somatiske og/eller psykologiske problemer 
eller legemiddelbruk (2, 3). Spedbarn sover normalt inntil 20 timer i døgnet, deretter 
minsker søvnbehovet. Voksne trenger 6-9 timer søvn i døgnet, men det er store individuelle 
forskjeller (4). 

 
 
1.1 Søvnfysiologi 
 
Søvnen er en del av den naturlige reguleringen i kroppen som varierer mellom våkenhet og 
søvn –cirkadisk rytme. Denne rytmen påvirkes blant annet av lysforhold og kroppens egen 
hormonutskillelse. Melatonin er et hormon som produseres i epifysen (corpus pineale). Det 
stimuleres til utskillelse når vi utsettes for lite lys, og gjør at vi blir søvnig. Når man blir eldre 
produserer kroppen mindre melatonin. Andre hormon som påvirker denne rytmen er 
adrenokortikotropt hormon(ACTH) og kortisol. ACTH produseres i hypofysen og stimulerer 
binyrebarken til å starte produksjon av kortisol, som er kroppens stressregulerende hormon. 
Kortisolnivået stiger da på morgenen, og hjelper kroppen til å våkne. Om kvelden avtar 
produksjonen, og kortisolnivået synker (1, 3, 5). I tillegg vil kroppens egne bevegelser også 
påvirke søvnen. For å få sove må kroppen være i ro, ha lukkede øyelokk, og omgivelsene bør 
være rolige med minst mulig lys. Dette stimulerer til at hjernens aktiveringssystem (RAS -
reticular activating system) dempes, og går inn i en søvntilstand (5). 
 
 

1.2 Søvnstadier 
 
Søvnen deles normalt inn i fire faser som varierer gjennom natten, samt REM-søvn (REM = 
rapid eye movement) (figur 1). Fase 1 er en overgangsfase mellom søvn og våkenhet. 
Hjernebølgene er langsommere enn i våken tilstand og man er lett å vekke   
Fase 2 er den fasen vi normalt er inne i ca 50 % av natten. Hjernebølgene går langsommere, 
og man blir noe vanskeligere å vekke. Fase 3 og 4 er dyp søvn –delta søvn. Det er denne dype 
søvnen som er viktig for at vi skal føle oss uthvilt og opplagt. Disse to fasene utgjør ca 20-25% 
av søvntiden, og oppstår gjerne de første 3-4 timene av søvnperioden. Deltasøvnen er 
drømmeløs, kroppen har lav muskeltonus, langsom hjerneaktivitet, lavere blodtrykk, 
pustefrekvens og kroppstemperatur. Det kan være vanskelig å vekke en person i deltasøvn. 
Det er spesielt fase 3 og 4 som minsker med alderen (5).  
 
REM-søvn kjennetegnes blant annet av raske øyebevegelser. Hjernebølgene er på nivå med 
fase 1 eller våken tilstand. REM-søvn blir også kalt drømmesøvn fordi de fleste drømmene 
oppstår i denne fasen. Muskeltonusen er lav, og enkelte kroppsfunksjoner som for eksempel 
blodtrykk, puls og kroppstemperatur endres. REM-søvnen kommer gjerne ca 90 minutter 
etter innsovning, og deretter hvert 90. minutt gjennom natten/søvnperioden. Varigheten på 
disse REM-fasene er fra 5-60 minutter. Det menes at denne søvnen er viktig for hjernens 
bearbeidning av informasjon og hukommelse (5, 6). 
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Figur 1 Fordeling av søvnstadier i løpet av natten. REM-søvn er markert med rødt (gjengitt med tillatelse fra 
Tidsskrift for Den norske legeforening) (8). 

 
 
 

1.3 Søvnproblem hos eldre 
 
Søvnproblemene klassifiseres gjerne etter hvordan de arter seg.  
Insomni er det vanligste søvnproblemet hos både eldre og befolkningen generelt. Dette kan 
innebære at de har vanskelig for å falle i søvn, ofte oppvåkninger i løpet av natten eller tidlig 
oppvåkning om morgenen (2- 3, 6). Søvnen blir mer overfladisk, kortere og mer avbrutt. 
Insomni kan oppstå som et problem i seg selv, eller på grunn av annen fysisk eller psykisk 
sykdom, eller noe i omgivelsene.  Enkelte ganger oppstår det akutt, og det kan gå over etter 
kort tid, andre ganger kan det bli et kronisk problem (1). Insomni anbefales å behandle ikke-
medikamentelt, men dette blir gjort i alt for liten grad (7). 
 
Døgnrytmeforstyrrelser er også et vanlig søvnproblem hos eldre. Dette gjør at de blir tidligere 
trett på kvelden, og våkner tidligere på morgenen/natten. Årsaken til døgnrytmeforstyrrelser 
kan være degenerering av en kjerne i hjernen som heter nucleus suprachiasmaticus. Det er 
denne som styrer døgnrytmen. Den mest effektive behandling for dette er lysterapi eller 
melatonin (2). 
 
Rastløse ben (restless legs) og periodiske beinbevegelser er tilstander som kan oppleves som 
plagsomme, og gjør at man må opp å gå, eller bevege bena. Dette vil hindre at man faller i 
søvn, eller at man våkner i løpet av natten. Dette kan behandles med lav dose 
dopaminagonist (1-2). 
 
Det finnes flere medisiner som ofte brukes av eldre, og som kan påvirke søvnkvaliteten. Dette 
er for eksempel betablokkere, bronkodilatorer, selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), 
kortison, thyroksin og L-dopa (2-3) 
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1.4 Farmakologisk behandling 
 
Når eldre skal behandles med legemiddel er det viktig å ta høyde for de fysiske forandringene 
som skjer i kroppen. Sammensetningen av kroppsmassen forandres slik at andel fettvev øker, 
og mengde kroppsvann minsker sammenlignet med yngre. Dette påvirker spesielt de lipofile 
legemidlenes distribusjon og eliminasjon. Distribusjonsvolumet (Vd) øker (legemidlet 
fordeler seg i en større del av kroppen), og halveringstiden/ eliminasjonstiden øker 
(legemidlet blir lenger i kroppen) (9). Forholdet mellom halveringstid, distribusjonsvolum og 
clearance (Cl) kan beskrives i følgende formel: 
  

   
 
I 2000 ble det laget en terapianbefaling for sovemedisin. Dette var et samarbeid mellom 
Statens legemiddelverk (SLV) (het den gang Statens legemiddelkontroll) i Norge og 
Läkemedelsverket (LV) i Sverige (10). Her beskriver de egenskapene til det mest ideelle 
legemiddel til behandling av søvnproblemer: 

 Raskt innsettende effekt 

 Induksjon av normal søvn 

 Virkningstid som dekker normal søvntid 

 Ingen residualeffekt som påvirker daglig funksjon 

 Ingen rebound-insomni ved seponering 

 Ingen toleranseutvikling 

 Ingen missbruks- eller ruspotensial 

Dessverre har vi ingen legemiddel med alle disse egenskapene per i dag. 
     
Søvnproblemer kan behandles med forskjellige typer legemiddel. Det som blir mest brukt er 
legemiddelgruppen hypnotika. Disse virker ved å forsterke GABA-transmitorens 
inhibitoriske effekt (3, 5). Herunder tilhører benzodiazepiner (f.eks oxazepam, nitrazepam og 
flunitrazepam) og benzodiazepinlignende preparat (zopiklon og zolpidem). Benzodiazepiner 
deles inn i kort- middels- og langtidsvirkende. For pasienter med innsovningsvansker er det 
en fordel med de benzodiazepinlignende preparatene, fordi de har raskt innsettende effekt, 
men relativt kort halveringstid (se tabell 1). Dette minsker risikoen for bivirkninger som 
hangover, svimmelhet og falltendens dagen etter. Likevel er nok virkningsprofilen på 
zopiklon den mest ideelle, fordi virkningstiden holder gjennom det meste av den normale 
søvntiden, og reduserer dermed antall oppvåkninger i løpet av natten (10). I Norge har ikke 
SLV lenger noen terapianbefalinger, men i svensk terapianbefaling fra Stockholms läns 
landsting (Kloka listan) er zopiklon førstevalg, og da i lavest effektive dose (11). 
Benzodiazepiner bør generelt brukes med forsiktighet til eldre, da de fysiologiske endringene 
hos eldre gjør at disse fettløselige stoffene endrer distribusjonsvolum og halveringstid. Dette 
kan i enkelte tilfeller føre til akkumulering, og økt risiko for alvorlige bivirkninger (9). Felles 
for alle disse er at de kun er beregnet til korttidsbehandling av akutte søvnproblemer.  
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Tabell 1 Oversikt vanlige søvnmidler (10, 13) 

Legemiddelgruppe Virkestoff Tid før 
virkning 
innsetter 
(timer) 

Halveringstid (t 
½ )(timer) 

Forholdsregler ved 
bruk til eldre 

Benzodiazepin-
lignende 

Zopiklon Ca 0,5 4-6 (ca 7 hos 
eldre) 

Påvirker ikke REM-søvn, 
forlenger total 
søvnlenge 

 Zolpidem Raskt 1-4 Anbefales ikke mer enn 
5mg daglig til eldre. Tas 
umiddelbart før man 
går til sengs pga raskt 
innsettende effekt. 
Påvirker ikke REM-søvn, 
men har en forholdsvis 
kort virketid. 

Benzodiazepiner Nitrazepam 0,5 18-36 (24-56 
hos eldre) 

Lang halveringstid gir 
større risiko for 
sedering på dagtid og 
fallulykker. Minsker 
REM-søvn, men 
forlenger total 
søvnlengde. 

 Flunitrazepam 0,3  13-19 (lengre 
hos eldre) 

Kun ½ dose til eldre 
anbefales. Virker i ca 4-
8 timer 

 Oksazepam 1-2 Ca 10 Lite egnet pga sen 
absorbsjon, men har en 
viss bruk til demente 
med 
døgnrytmeforstyrrelse. 
Påvirker ikke REM-søvn 

Antihistaminer Alimemazin 1-2 Ca 5 Ikke førstevalg pga 
antikolinerg effekt og 
risiko for 
ekstrapyramidale 
bivirkninger. 

Melatonin Melatonin 
(depot-
beredning) 

1-2 3,5-4 Eldre produserer 
mindre melatonin selv. 
Påvirker ikke 
søvnarkitekturen, men 
bedrer søvnkvaliteten 
ved å regulere cirkadisk 
rytme.  
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Socialstyrelsen i Sverige publiserte i 2010 ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.” 
Her blir bensodiazepiner med lang halveringstid (diazepam, nitrazepam og flunitrazepam) 
omtalt som preparat som kun bør brukes til eldre om det foreligger spesielle grunner for det. 
Standarden for denne indikatoren er at andelen personer (i prosent) som bruker dette, bør 
være så liten som mulig. Videre i dette skrivet er en indikator for ugunstig legemiddelregime. 
Herunder tas det opp at nytte og sikkerhet ved langtidsbehandling med sovemedisin til eldre 
ikke er dokumentert, og andel personer (i prosent) som bruker sovemedisin fast hver kveld i 
mer enn en måned uten omprøving, skal være så liten som mulig (12). 

Melatonin i depotberedning ble lansert som et registrert legemiddel i Norge i 2008. 
Depoteffekten skal etterligne kroppens egen utskillelse av melatonin. Det antas at en del av 
søvnproblemene blant eldre skyldes degenerering av melatoninproduserende celler, og 
melatonin i depotberedning skal kunne erstatte denne egenproduksjonen. Det har i enkelte 
studier gitt god effekt, og burde være et godt alternativ da den ikke har vist å gi hangover eller 
utsetningsproblem (1). 
 
Første generasjons antihistaminer, som alimemazin blir gjerne brukt som søvnmiddel til 
pasienter med kløe, eller der man ønsker å unngå benzodiazepiner pga missbruksrisiko. 
Dette er ikke anbefalt til eldre da de har kraftig antikolinerg effekt, og kan gi extrapyramidale 
bivirkninger (10, 13). Også her kan det vises til Socialstyrelsens indikatorer for preparat som 
bør unngås hvis det ikke er spesielle grunner til at pasienten bør ha det (12) 
 
Andre legemiddel som blir brukt som søvnmiddel er antidepresiva (SSRI og TCA) og 
nevroleptika. Disse bør kun brukes om det finnes andre indikasjoner for dem, f.eks 
depresjoner, og effekten/behovet bør vurderes jevnlig, og eventuelt seponeringsforsøk gjøres. 
Dette er fordi de har en ugunstig bivirkningsprofil for eldre (extrapyramidale, antikolinerge) 
(9, 12). 
 
 
 
 

1.5 Ikke-farmakologisk behandling 
 
Ikkefarmakologisk behandling bør alltid være et førstevalg (1-2, 10). Det finnes flere godt 
utprøvde behandlingsstrategier, som i studier har vist å gi bedre langtidseffekt enn 
farmakologisk behandling. I en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie utført 
i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for søvn i Bergen, har de sammenlignet 
kognitiv adferdsterapi (CBT) med zopiklon-behandling mot insomni hos eldre (14). 
Resultatene her viste at de som ble behandlet med CBT hadde signifikant bedring i både 
kortere latenstid før søvn, lenger total søvntid og bedre søvnkvalitet (målt med 
polysomnografi) på både korttids og langtidsoppfølging. Forsøkspersonene som ble 
behandlet med zopiklon hadde liten eller ingen effekt sammenlignet med placebo og CBT, 
verken på korttidsoppfølging eller langtidsoppfølging (6 måneder). 
 
God søvnhygiene er viktig for å fremme søvn, og det finnes mange gode råd (15). Ikke alle er 
like enkle å praktisere på en institusjon, men med litt tilrettelegging og tilpasning til hver 
enkelt pasient, bør det være mulig å få til en del av disse rådene uten at det skal kreve mer 
personell: 

 Faste rutiner rundt legging, til samme tid hver kveld. 

 Sette av tid til å tenke gjennom problemer og bekymringer før sengetid, ikke ta med 
problemene i sengen. 
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 Unngå koffeinholdige drikker, og røyk på kvelden (etter kl 17.00) 

 Trening/aktivitet i løpet av dagen, men ikke de siste 3 timene før legging. 

 Ikke være sulten, men heller ikke innta tunge måltid. 

 Sørge for at soverommet er godt utluftet, kjølig og mørkt. 

 Sengen skal kun brukes til å sove i. De som har problemer med å sove, eller våkner i 
løpet av natten, og ikke sovner igjen, skal heller stå opp og legge seg igjen når de er 
trette. 

 Unngå soving på dagtid, eventuelt en middagslur på maks 20 minutter 

 Unngå å bruke søvnmidler fast, da dette kan forstyrre søvnen, og ikke løser 
søvnproblemene. 

 Unngå alkohol som søvnmiddel. Alkohol kan gjøre at man sovner raskere, men 
søvnen vil bli mer urolig, og ha dårligere kvalitet. 
 
 

At personalet tar seg tid til å snakke med pasienten før sengetid er viktig, og kan virke 
avslappende. Ofte kan det også virke beroligende å bli klappet litt på, og holdt i hånden. Men 
det er viktig å ha respekt for den enkelte pasients intime grenser, så ikke pleierne virker 
påtrengende eller krenkende (5). 
 
I region Halland i Sverige har de hatt et prosjekt med full gjennomgang av alle legemiddel til 
de eldre på institusjoner i regionen. Alle ansatte har vært med på dette. De har da sett på om 
pasientene fortsatt har indikasjon for de medisinene de går på, eventuelt bivirkninger og 
interaksjoner. I tillegg har de sett på om de kan erstatte enkelte legemiddel med 
ikkefarmakologiske tiltak. Her har de hatt god erfaring med å servere de eldre en kaloriholdig 
næringsdrikk (särobomb) ca 30-60 minutter før de går til sengs, i stedet for sovemedisin (se 
vedlegg 1) (16). Det kan gå mange timer fra pasientene får servert kveldsmåltid, og til de får 
frokost. I tillegg er det mange eldre som spiser lite, og et normalt kveldsmåltid inneholder 
ikke mange kalorier (kcal).  
    
 
Lysterapi er en effektiv behandlingsmåte av døgnrytmeforstyrrelser. Behandlingen bør 
individualiseres for hver enkelt pasient for å gi best resultat. For enkelte vil det være mest 
gunstig å få denne behandlingen om morgenen, mens andre vil ha mest nytte av den om 
kvelden (2). I en studie som ble publisert i 2004 der de gav lysterapi til 11 pasienter på et 
sykehjem, konkluderes det med at disse pasientene fikk bedre søvnkvalitet, kortere 
innsovningstid, færre og kortere oppvåkninger i løpet av natten. Behandlingen ble gitt 2 
timer hver morgen i 14 dager, og søvnen ble målt hver måned i 16 uker etterpå. Effekten av 
behandlingen varte i opptil 12 uker for innsovningstiden, og 4 uker for bedret søvnkvalitet 
(17). 
 
 
 
 
 

2. Bakgrunn 

 
 
Denne studien er laget for å sette litt søkelys på bruk av sovemedisin blant eldre på 
institusjon. Det blir med jevne mellomrom tatt opp i media at denne gruppen får tildelt 
sovemedisin hver kveld for å lette de ansattes arbeidssituasjon, eller for å kunne kutte 
bemanningen.  
 
Studien vil prøve å få svar på følgende problemstillinger: 
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 Hvordan behandles søvnproblemer i institusjon? 

 Bruker de legemiddel eller andre søvnfremmende tiltak?  

 På hvilke grunnlag får eldre på institusjon skrevet ut sovemedisin?  
 
I tillegg til disse hovedproblemstillingene er det interessant å se hvilke tanker 
helsepleiepersonell har rundt dette, og om det er noen forskjeller i forhold til utdannelse og 
arbeidssted. 
 
Det er tidligere gjort en større studie om bruk av sovemedisin i syke- og aldershjem i 
Hordaland og Sogn- og Fjordane i Norge som viste at det var store variasjoner mellom 
institusjonene. I tillegg viste den at bruken av sovemedisin ikke samsvarte med 
terapianbefalingene (18). 
 

 
 
3. Metode 

 
 
For å utføre denne studien er det valgt ut tre institusjoner i tre forskjellige kommuner i 
Hallingdal (Norge). Disse er valgt ut på grunnlag av praktisk gjennomføring i forhold til 
avstander. Institusjonene ble kontaktet per telefon eller personlig oppmøte, der de fikk 
muntlig informasjon om studien, og spørsmål om de kunne tenke seg å delta. De som sa seg 
villige til å delta på studien fikk lov til å velge ut fire-fem medarbeidere på geriatrisk 
langtidsavdeling som sa ja til å bli intervjuet. Kriteriene som ble satt var at disse personene 
skulle ha arbeidet på denne avdeling i minst 6 måneder, for at de skulle ha god kjennskap til 
pasientene, og ellers var det et ønske å få en spredning på forskjellige utdannelsesnivåer 
(sykepleiere og hjelpepleiere/ helsefagarbeidere), og vakttyper (dag, kveld og natt) for å få 
større bredde i utvalget. I tillegg ble tilsynslegene som hadde ansvar for de valgte avdelingene 
spurt om de også ville la seg intervjue. Alle intervjupersonene fikk en kort muntlig forklaring 
på hva de skulle være med på, og deretter fikk de utdelt et samtykkeskjema med skriftlig 
informasjon om studien og intervjuet. Dette måtte de skrive under på før intervjuet kunne 
starte (vedlegg 2). Intervjuene ble utført ved hjelp av en strukturert intervjuguide (vedlegg 3). 
Spørsmålene var spesifiserte, men det var mulig å hoppe frem og tilbake i guiden i løpet av 
intervjuet. På denne måten var det mulig å ha en ledig samtale med intervjupersonene, 
samtidig som man var sikker på å få svar på alle spørsmålene (19). De første spørsmålene var 
kvantitative, og dannet grunnlaget for sammenligningen av intervjupersonene. Resten av 
spørsmålene var for det meste kvalitative, og skulle gi intervjupersonene mulighet til å gi 
personlige beskrivelser av situasjoner og opplevinger. Samtidig skulle spørsmålene være så 
spesifikke at svarene skulle kunne relateres til den aktuelle avdelingen intervjupersonen 
jobbet på. Spørsmålene ble stilt helt åpne, for at ikke intervjueren skulle lede svarene, men i 
enkelte av spørsmålene i intervjuguiden ble det satt opp hjelpetekster i kursiv, for at 
intervjuer kunne hjelpe intervjupersonen med tolkning av spørsmålet hvis nødvendig (19). 
Enkelte av spørsmålene i intervjuguiden var ikke relevante for legene som ble intervjuet 
(spørsmål 2 og 3). Det ble derfor laget noen tilleggsspørsmål som ble brukt i disse intervjuene 
(spørsmål 12-15). Intervjuene ble utført i arbeidstiden til de utvalgte personene, og alle ble 
tatt opp på lydopptaker for å kunne bearbeides i etterkant. Dette gjorde det mulig å få med alt 
som ble sagt, uten å måtte bruke mye tid på notater underveis i intervjuet, og intervjueren 
kunne ha mer fokus på selve samtalen (19). 
 
Intervjuene ble gjennomgått, transkribert, analysert og tolket. Hvert intervju hadde fått sin 
egen lydfil på lydopptageren.  I tillegg fikk hver institusjon hver sin ”mappe” på opptageren 
slik at det var mulig å identifisere notatene som ble gjort underveis med respektive lydfil. 
Institusjonene ble kalt A, B og C. Det første intervjuet på institusjon A, fikk da navnet A1, det 
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neste A2 og så videre.  Intervjuene ble deretter lyttet på (gjerne flere ganger), skrevet ned i 
sin helhet, og hvert svar ble kategorisert i stikkordsform, for lettere å kunne sammenligne 
samtlige intervjuer og for å kunne se helheten i det enkelte svar. Kategoriseringen gjorde det 
lettere å få oversikt over hvor mange av intervjupersonene som hadde like svar, eller i samme 
”kategori”.  En del av kommentarene er gjengitt i resultatet, og da i minst mulig bearbeidet 
tekst (19).  
 
For å få bakgrunnsinformasjon om de forskjellige avdelingene som deltok, ble det delt ut et 
spørreskjema til leder for avdelingen (vedlegg 4). Dette ble gjort for å kunne gjøre en 
statistisk sammenligning av kvantitative fakta (19). 
 
Det ble gjennomført 16 intervjuer. Av disse var tre leger, åtte sykepleiere og fem 
hjelpepleiere/omsorgsarbeidere (disse er i tabell 3 omtalt som hjelpepleiere) En person 
hadde utdannelse som barnepleier, men er også regnet med blant hjelpepleierne på grunn av 
konfidensialiteten. Fire av intervjupersonene jobbet nattevakter. 
 
I tillegg ble det gjort søk i PubMed og på faglige spesialsider på internett for å finne 
informasjon om søvnproblemer blant eldre og eventuelt andre studier som er gjort på dette 
området. Internettsider som ble brukt var blant annet SOVno.no, läkemedelsverket.se, 
janusinfo.se, FASS.se, socialstyrelsen.se og regionhalland.se. Fagbøker som ble brukt var 
blant annet Eldre og søvn, Läkemedelsboken 2009-2010, Medicinska sjukdomar og Metode 
og oppgaveskriving for studenter. 
 
 
 
 
 

4.Resultat 

 

4.1 Bakgrunnsinformasjon fra institusjonene 
 
De tre avdelingene som var med i studien var av litt forskjellige  størrelser, og med noe 
forskjellig sammensatte typer pasienter/beboere. Det var i gjennomsnitt 19 personer på hver 
avdeling (fra 10 til 27). En av avdelingene er en langtidsavdeling uten demenspasienter, den 
andre er en blanding av kort- og langtidsavdeling og avlastningspasienter med forskjellige 
diagnoser, og den tredje er en langtidsavdeling for generell geriatri og demens. 
 
Døgnrutinene på institusjonene viste seg å være veldig like i forhold til tidspunkt for 
måltider, stell, aktiviteter og leggetid. Frokosten ble servert fra kl 8.30 på alle tre , og 
kveldsmaten ble servert kl 18.00 eller 18.30. På skjemaet fra den ene avdelingen ble det 
notert at det var tilbud om mat eller næringsdrikk utover kveld/ natt og tidlig morgen. En av 
de andre avdelingene hadde satt opp senkvelds for de som ønsket det en liten stund etter 
kveldsmaten (kl 20.00 -20.30).  Kveldsstell og legging startet forholdsvis likt hos alle 3 (kl 
19.00, 19.30 og 20.00). 
 
Ved spørsmål om hvor mange av pasientene som bruker sovemedisin ble svarene noe mer 
sprikende. Det var først og fremst zopiklon som ble brukt, men det ble også brukt en liten 
andel med nitrazepam på den ene institusjonen. Den totale andelen av pasienter som brukte 
sovemedisin varierte fra 7,4 % til 45 % (gjennomsnitt 24,13 %). 
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Tabell 2 Andel av beboerne som bruker sovemedisin på de forskjellige institusjonene 

Institusjon Zopiklon 
5mg ved 
behov 

Zopiklon 
5mg ved fast 

Zopiklon 
7,5mg ved 
behov 

Zopiklon 
7,5mg ved 
fast 

Nitrazepam 
5mg ved behov 

Nitrazepam 
5mg ved fast 

Totalt, 
andel av 
pas. på 
avd.  

A 0 0 10 % 10 % 0 0 20 % 
B 3,7 % 3,7 % 0 0 0 0 7,4 % 
C 15 % 10 % 15 % 0 5 % 0 45 % 

 
 
Alle avdelingene hadde en årlig legemiddelgjennomgang av hver enkelt pasient der lege og 
sykepleier deltok. 
 
 
 
4.2 Intervjupersonene 
De tre første spørsmålene i intervjuguiden skulle gi en kartlegging av intervjupersonenes 
utdannelse, hvilke vakter de arbeidet og om de hadde dispensasjon til å gi ut medisin. På 
grunn av at det kun var en lege fra hver institusjon, er ikke disse tatt med i oversikten. Dette 
er på grunn av konfidensialitet. I tillegg var 2 av disse spørsmålene urelevante for denne 
gruppen. For sykepleierne og hjelpepleierne så fordelingen ut som i tabell 3. Sitater som er 
tatt med under spørsmålene er marker med S for sykepleier, H for hjelpepleier eller L for 
lege, for å markere hvilken yrkesgruppe som har uttalt seg, samt et nummer (nummerering 
er gjort tilfeldig, og følger ikke rekkefølgen i tabellen). 
 

 

Tabell 3 Kartlegging intervjuet pleiepersonell  

Utdannelse Dag Kveld Natt Dispensasjon til 
å gi ut 
legemiddel 

Jobbet ved denne avdelingen 

Sykepleier X X  X 5 år 
Sykepleier X X  X 2 år 
Hjelpepleier X X  X 10 år 
Sykepleier X X  X 2 år 
Sykepleier  X X  X 24 år 
Hjelpepleier X X  X 12 år 
Hjelpepleier X X  X 13 år 
Sykepleier X X X X 1 år  
Sykepleier  X   X 8 år 
Hjelpepleier X X X X 35 år 
Sykepleier X   X 2 år 
Hjelpepleier   X X 13 år 
Sykepleier   X X 15 år 
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4.3 Hvem som fremmer ønske om sovemedisin for pasienten 

På spørsmålet om hvem som fremmer ønske om sovemedisin for en pasient var svarene 
forholdsvis entydige. I de fleste tilfeller ble dette fremmet av pleiepersonalet, på grunnlag av 
observasjoner gjort av nattevaktene og til dels kveldsvaktene. Ellers var det ofte pasienten 
selv som ba om det så sant de var i stand til det. I enkelte tilfeller kunne det være pårørende 
som ønsket at det skulle settes inn sovemedisin eller eventuelt videreføre dette som fast 
medisin ved innleggelse. Legene var sjelden innblandet på dette nivået. Både legene selv og 
pleiepersonalet gav uttrykk for at legene hadde for liten direkte kontakt med pasienten til å 
fremme forslag om innsetting av sovemedisin. De vurderte dette ut ifra rapportskriving fra 
pleiepersonalet. 
 
”Det er nok først og fremst nattevaktene. Det er jo vi som ser søvnmønsteret til pasienten.” 
(H3) 
 
”Vi som sykepleiere, eventuelt hjelpepleierne. Pasienten blir kanskje litt glemt oppi det? Det 
er jo vi som snakker med legen om det, så sant de ikke er veldig oppegående. Da hender det 
at de ber om det selv også.” (S6) 
 
”Har ofte stått på det før de kommer på avdelingen, brukt det hjemme. Blir ofte tatt bort 
når de kommer inn her, og vi ser jo ofte at de sover likevel. Av og til kan pårørende ønske 
det, og vi som pleiepersonell kan gjerne vurdere at noen kunne hatt det som behovsmedisin, 
ikke fast, det kunne noen ganger vært greit. Men vi har så lite av det her!” (H2) 
 

 

 
4.4 Vurdering av behov for sovemedisin 

Som oppfølging av spørsmål om hvem som fremmer ønske om sovemedisin, ble det spurt om 
på hvilken måte det blir vurdert for hver enkelt pasient om det er behov for medisinering, og 
hvem som eventuelt gjør denne vurderingen. Her viste intervjuene at det var litt forskjellig 
praksis mellom de forskjellige institusjonene. På den ene institusjonen var svarene ganske 
entydige på at alle som jobbet med pasientene, og hadde gjort sine observasjoner var med på 
en felles diskusjon, og gjerne sammen med legen. Ut ifra dette kunne de komme til enighet 
om en eventuell intervensjon, enten dette innebar å sette inn sovemedisin, ikke-
farmakologiske tiltak eller la situasjonen bero litt for å se om det ville bedre seg uten tiltak. 
På de to andre institusjonene var denne vurderingen mer opp til sykepleier. Hjelpepleiere og 
sykepleiere skrev ned alle sine observasjoner i rapporten som ble gjennomgått av sykepleier 
og lege for videre vurdering av om det skulle settes inn sovemedisin. 
 
”Vi har et adferdsskjema som vi bruker når noe ikke fungerer. Dette tilpasses problemene 
for den enkelte pasient, og så definerer vi en periode som skal brukes til å registrere 
uønskede hendelser. Vi har mange sterke personligheter blant de ansatte, så det blir tatt 
noen runder med diskusjoner” (L2) 
 
”Observerer pasienten over tid for å se om det er en enkelthendelse, eller om det kanskje går 
over etter kort tid” (S2) 
 
”Nattevakten har en viktig bit, det er de som ser hva som skjer om natten. Sover de, eller er 
de våkne? Er de eventuelt urolig selv om de har fått sovetabletten?” (S8) 
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4.5 Årsaker til at pasienten trenger sovemedisin 
 
De fleste som ble intervjuet hadde ganske like svar i forhold til hva de mente var årsaken til at 
pasientene trengte sovemedisin. De utsagnene som gjentok seg oftest var uro, sover på 
dagtid, angst, smerter, for lite aktivitet på dagtid og ligger lenge våkne før de sovner. Andre 
grunner som ble nevnt, men da av kun noen få, var: våkner flere ganger på natten, depresjon, 
ligger å tenker, fysiske plager, uro fra andre pasienter, forstår ikke selv at det er normalt med 
endret søvnmønster og at pasienten er vanskelig å håndtere.  
 
”Det er veldig forskjellig. Noen sover mye om dagen, og er mye våkne på natta. Da kan man 
gi sovemedisin om kvelden i en periode for å hjelpe dem å snu litt på døgnet” (L2) 
 
”Eldre sover mindre, men mange har nok problem med å innse det selv. De kan også være 
redd for ikke å få sove.” (S4) 
 
”Når nye pasienter kommer inn. Når du kommer i nye situasjoner, sover du litt dårligere, 
og da kan det være aktuelt, men når du kjenner pasienten så må du vurdere litt mer rundt i 
tillegg, se helheten bak. Hva er det som gjør ham urolig? Enkelte ganger kan det være riktig 
å tilby en sovetablett, andre ganger bør man prøve noe annet.” (S5) 
 
”Men er ikke det ganske vanlig blant eldre da? De sover jo mye på dagen…det er jo ikke det 
mest stimulerende miljøet.” (H1) 
 
”De sover på dagen –snur døgnet, demens, de er redd, engstelig eller har fysiske plager. De 
som er med på aktivitet holder seg mer våkne på dagen.”  (H5) 
 
 
 
 
4.6 Rutiner for tiltak som kan bedre pasientenes søvnkvalitet. 
 
Jevnt over var det lite faste rutiner på andre tiltak som kunne bedre pasientenes søvnkvalitet. 
En gjentagende grunngivning for dette var at dette ville kreve mer ressurser enn det de hadde 
til rådighet. Både av personell og økonomisk. Likevel kom det frem flere tiltak på ting som 
faktisk ble gjort, men det hadde nok en viss betydning hvem som var på jobb, og hva som da 
ble utført. Halvparten svarte at det var ingen eller lite rutiner på slike tiltak. Av de tiltakene 
som ble gjort var det å snakke med pasienten det vanligste. Gi litt mat, varm melk med 
honning, ta dem opp en stund, eller gi dem litt ekstra omsorg. I tillegg var det enkelte som 
også hadde brukt paracetamol eller brennevin/alkohol. På den ene institusjonen var det litt 
mer fast opplegg med felles trening for pasientene, og noe underholdning hver dag. Dette ble 
nevnt som et tiltak av et par av pleierne. I tillegg hadde en institusjon en pleier med 
videreutdanning i taktil stimulering (håndmassasje og berøring). Dette ble også nevnt av et 
par av intervjupersonene, men dette tiltaket var helt avhengig av om den personen var på 
vakt.  
 
”Ikke noen som jeg vet om, men jeg prøver å si at pasientene ikke må få sove så mye om 
dagen, men det er jo ikke så lett.” (L1) 
 
”Nei, det tror jeg ikke vi har…. vi har egentlig alt for liten tid.” (S1) 
 
”1 gram Paracet kan roe ned litt, den er jo litt muskelavslappende, varm melk, snakke med 
dem, ta dem opp, gi en brødskive og litt drikke. Gi en klem og klappe litt på dem” (H3) 
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”Råd som blir brukt på den vanlige delen av befolkningen, vil ikke nødvendigvis fungere 
her.” (L2) 
 
”Er ikke flinke på det, men det er en del aktiviteter på dagen. Fellestrim, spille kort og yatzy. 
De er trøtte om kvelden” (S3) 
 
”Nei, ikke stort rom for det. Noen vil gjerne sitte litt oppe, men hvis de trenger tilsyn er det 
ikke alltid så lett. Mange er engstelige og hadde nok roet seg hvis vi hadde hatt mer tid til å 
sitte hos dem.” (H1) 
 
 
 
 
4.7  Forslag til tiltak som kan bedre pasientenes søvnkvalitet 
 
Mange hadde forslag til tiltak som kunne vært gjort for å bedre pasientenes søvnkvalitet. Det 
var både forslag om å kunne gjøre mer av det de faktisk gjorde i dag, og enkelte andre forslag. 
Det var stor enighet om at aktivisering/stimulering på dagtid ville være gunstig. Kunne ta seg 
bedre tid til å sitte å snakke med pasientene var også et viktig tiltak. Være ute/gå tur, litt 
ekstra mat om kvelden/natten, utlufting av rommet, og i enkelttilfeller ble det foreslått 
lysbehandling, avslappende bad, fotmassasje, melk med honning og generelle søvnhygieniske 
råd. 
 
”Mer aktivisering, at pasientene har en mer aktiv hverdag, og at vi har litt ro ved legging, 
ernæring –at de ikke er sultne, at vi prater med dem og går inn i natten på en roligere måte 
enn vi mestrer her. Sier godnatt på en skikkelig måte. ” (S8)  
 
”Det skulle vært ansatt en aktivitør som kunne aktivisere dem på dagtid. Det er jo så dødt å 
være på et sykehjem! Være nysgjerrig på dem, snakke med dem, og gi trygghet. Det vil gi 
mindre angst.” (S5) 
 
”Det er ikke så lett, man ser at de ligger våkne utover natta, og da kan det være greit å gi 
dem en sovetablett.” (H3) 
 
”Mer mosjon, gå ut, det vil henge sammen med matlyst, psykisk helse og alt.” (H4) 
 
 
 
 
4.8 Kan pleiepersonellet se om pasientene har noen bivirkninger av 
sovemedisin? 
 
Her ble det spurt om de kunne se at pasientene hadde noen bivirkning av sovemedisinen. De 
fleste svarte nei, noen få svarte ja og de siste syntes det var vanskelig å vite om det var 
bivirkninger av sovetablettene eller eventuelt andre medisiner pasienten gikk på. 
 
”Nei, men kan nok se det hos enkelte pasienter som bare skal prøve det ut.” (S4) 
 
”Ja, hos noen. De er liksom ikke helt med. Sløve lenge på dagen etterpå de første dagene.” 
(S2) 
 
”Ja, noen. Og enkelte ganger ser man at de ikke har noen effekt av det i det hele tatt, og 
kanskje bare blir mer urolig av det.” (H3) 
 
”Vanskelig å si om det er sovemedisinene som gjør det, men enkelte kan man jo se er trøtte, 
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svimle, og har falltendens, men det kan jo være andre medisiner, svekkede muskler og 
lignende.” (H2) 
 
”Nei. Det er mange diagnoser, og passive dager, vanskelig å si, men ser at det er mer 
tretthet når de ikke får sove!” (S8) 
 
 
 
 
4.9 Fordeler og ulemper ved redusert bruk av sovemedisin 
 
Intervjupersonene ble spurt om hvilke fordeler og ulemper det ville medføre å minske bruken 
av sovemedisin. Ikke alle kunne finne både fordeler og ulemper, men generelt ble det tatt 
frem flere negativer følger av dette. 
 
 
 
Ulemper med minsket bruk av sovemedisin: 

 Minsket livskvalitet. 

 Sovemedisin er en rask og enkel løsning på et akutt problem. 

 Kan gi uro hos andre pasienter nå noen ikke får sove, og ”bråker”/ringer mye. 

 Blir mer uro på avdelingen. 

 Alle trenger søvn, ellers blir belastningen for stor. 

 Pasienten blir urolig igjen 

 Man må kunne bruke det når det er behov. 

 Vanskelig å finne erstatning 

 Pasientene blir liggende mye våkne. 
 
Fordeler ved minsket bruk av sovemedisin: 

 Blir mindre trøtte. 

 Mindre bivirkninger. 

 Færre medisiner. 

 Reduserer risikoen for fall. 

 Reduserer kostnader. 

 Fordel å ta det bort hvis det ikke fungerer som det skal. 

 Placeboeffekt? Unødvendig å bruke medisiner uten reel virkning. 
 
 
 
”Det er jo en ulempe hvis de ikke får hvile, det gir større belastning. De som får det her 
trenger det, så tror ikke det ville hatt noen fordeler.” (H4) 
 
”Blir mer våkne på dagen. Mindre medisiner gir jo mindre bivirkninger. Må kunne bruke 
det ved behov.” (H2) 
 
”Noen må ha det på grunn av livskvaliteten, og det er kanskje greit hvis de ikke har spesielt 
med bivirkninger. Men det er jo best med minst mulig medisin.” (S7) 
 
”Jeg er for minst mulig medisin, men det skal ikke gå utover nattesøvnen. De skal ha det 
bra!” (S8) 
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4.10 Eventuelt andre ting som er viktig i forhold til bruk av sovemedisin. 
 
Dette var et åpent spørsmål, der intervjupersonene kunne komme med andre tanker rundt 
bruk av sovemedisin, og hva de syntes var viktig i forhold til dette. Her ble det fanget opp svar 
på enkelte andre spørsmål, som ikke hadde kommet frem når spørsmålet ble stilt, og det kom 
også frem en del andre tanker og meninger rundt bruk av sovemedisin.  
 
”Kunne kanskje prøvd andre ting, som melatonin, på pasienter som likevel ikke har noen 
effekt av innsovningstabletter.” (H1) 
 
”Burde nok vært mer bevisst på om det har virkning, mer kritisk til oppfølgning og gjøre 
flere seponeringsforsøk.” (L3) 
 
”Setter ikke alle på sovemedisin uten videre. Det er ikke alle som står på sovemedisin som 
sover hele natten heller.” (S7) 
 
”Å observere, se om det har effekt og bivirkninger. Eventuelt ta det vekk om det ikke har den 
effekten det skal ha.” (S6) 
 
”Lufta i rommet. Mange av de rommene vi har her er det ikke meningen at vinduet skal 
åpnes.” (S5) 
 
”Viktig å prøve andre ting før man putter i dem sovemedisin. Det er ofte så lite som skal til, 
snakke med dem, ta dem opp, gi litt mat og drikke. Viktig med nøye vurdering av effekt, og 
ta det bort raskt om det ikke har den effekten det skal.” (S3) 
 
”Synes egentlig ikke søvnproblemer er noe stort tema her, det er nok et større tema hos 
hjemmeboende.” (L2) 
 
”Kunnskap! Personalet må ha en god holdning til det, og ha god kunnskap om det i forhold 
til virkning og bivirkning.” (H2) 
 
”At når man har blitt satt på det, burde vi kanskje være flinkere til å ta det vekk i perioder 
for å se hvordan det går. Ellers er det jo lett for at de bare fortsetter å stå på det.” (H3) 
 
”Jeg gir det alltid etter sengegående, for at pasienten ikke skal falle eller få problem med å 
gå på do før de legger seg.” (S1) 
 
 
 
 
 
4.11 Ekstraspørsmål til legene 
 
 
4.11.1 Andel av pasientene som får sovemedisin 
 
På spørsmål om legene mente det var mange på avdelingen som brukte sovemedisin, var 
svarene noe sprikende. En mente det ikke var mange, og de to andre mente det var en del 
som fikk sovemedisin. Svarene passet godt til de faktiske tallene 
 
”Nei, det er nok ikke så mange. En del har det jo med seg når de kommer inn, og har brukt 
det ”bestandig” og ”har bruk for det” –selv om ikke det er helt sikkert..” (L2) 
 
”Ja, jeg føler det, og det er jo ikke helt etter retningslinjene… og de blir jo gjerne stående på 
det i årevis.” (L1) 
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4.11.2 Faglig komfortabel med antall pasienter som får sovemedisin. 
 
Som oppfølgningsspørsmål til det foregående spørsmålet ble det spurt om de som 
fagpersoner følte seg komfortabel med dette. Ingen av legene hadde noe problem med det. 
 
”Ja, hvis det fungerer greit, gir nattero og lite hangover, så er det greit. Det viktigste er at 
pasientene har det bra, og at pleierne har det bra.” (L1) 
 
 
 
 
 
 
4.11.3 Behandlingsregime 
 
Når legene ble spurt om de hadde et fast behandlingsregime svarte alle at de brukte zopiklon 
som førstevalg. Den ene brukte også noe zolpidem. 
 
”Zopiklone og Imovane og eventuelt Zolpidem og Stilnoct blir mest brukt, men ellers kan det 
ofte være at man ser at de er urolige og engstelige, og heller gir noe anxtiolytika.” (L1) 
 
”Zopiklone prøves først.” (L2) 
 
”Imovane eller Zopiklone stort sett.” (L3) 
 
 
 
 
4.11.4 Rutiner for seponering 
 
Det siste ekstraspørsmålet til legene var om de hadde noen rutiner for seponering av 
sovemedisin. Også her svarte legene ganske likt. De hadde ingen rutiner for dette. 
 
”Det hender, men jeg er ikke så flink til det” (L1) 
 
”Ikke noen rutiner på det, det er ikke så ofte det skjer.” (L3) 
 
”Seponeres ofte tvert, uten nedtrapping.” (L2) 
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5. Diskusjon 

 

5.1 Studiens svakheter og styrker 
 
Forfatteren av denne studien har jobbet som apotekteknikker i flere år, og har tidligere hatt 
en del kontroller av medisinkort til multidosebrukere. Gjennom dette arbeidet har forfatteren 
erfart at en stor andel eldre får sovemedisin fast over lang tid, uten synlig omprøving. Dette 
kan ha påvirket noe hvordan intervjuene har blitt utført, og senere tolket. 
 
Etter at intervjuene hadde startet ble det observert at en del av forarbeidet burde vært gjort 
annerledes. Kontakten med institusjonene ble gjort muntlig, og her kunne det nok vært 
unngått noen feilkilder om dette hadde vært gjort skriftlig. Den ene institusjonen fikk gjentatt 
informasjon på e-post, men leder på denne institusjonen videreformidlet ansvaret til ledende 
sykepleier på avdelingen, og det er litt usikkert om den skriftelige informasjonen nådde frem 
til denne personen. Selv om det ble spurt etter avdeling med geriatriske langtidspasienter 
uten demens, ble det stor variasjon mellom avdelingene som skulle sammenlignes. Dette kan 
ha hatt stor betydning for resultatet i antall pasienter som brukte sovemedisin. I tillegg jobbet 
nok en del av personalet noe på tvers av avdelingene, og dette kunne nok i en viss grad 
påvirke svarene de gav. Her burde det nok også vært spesifisert bedre hvilken avdeling det 
skulle svares for. Ettersom avdelingsleder hadde mulighet til selv å velge ut hvem som skulle 
delta på intervjuene, kan dette tolkes som en bias, da leder kunne plukke ut de som han/hun 
mente ville gi mest positive svar i forhold til undersøkelsen. Det kan også antas at de som sa 
seg villige til å delta var de som selv mente de hadde noen ytringer i forbindelse med emnet, 
selv om det i intervjusituasjon ikke opplevdes som at dette var et tema. De fleste 
intervjupersonene var uforberedt på intervjuet, og hadde ikke fått noen beskjed om dette før 
samme dag som intervjuet skulle foregå (bortsett fra 2 av nattevaktene). 
 
Noen av spørsmålene i intervjuguiden kunne vært mer utdypende. I det første spørsmålet 
kunne det i tillegg blitt spurt om hvor lenge de hadde jobbet innenfor helse- og 
omsorgsavdeling til sammen. På denne måten kunne det vært mulig å se om det var noen 
forskjell på hvordan personell behandlet pasienter ut ifra utdannelse, og hvor lenge de hadde 
jobbet. Det var jo enkelte av pleierne som ikke hadde så lang ansiennitet på den aktuelle 
avdelingen, men likevel hadde vært mange år i yrket. 
 
For å få et bedre innblikk i hva pleiepersonalets kunnskap om sovemedisin, burde det vært 
noen spørsmål som gikk mer direkte på de forskjellige sovemedisinenes 
virkningsmekanisme, indikasjon og bivirkninger. Da hadde man også kunne sammenlignet 
kunnskap i forhold til utdannelse og ansiennitet. 
 
I studien har det blitt gjort flere intervjuer på hver institusjon, og med god bredde på 
intervjupersonene i forhold til utdannelse og når på døgnet de jobber. Dette gjør at svarene 
blir mest mulig representative for hver enkelt institusjon, og institusjoner generelt. Selv om 
kommunene institusjonene er i, er forholdsvis små, gir det trolig et representativt utvalg både 
av pasienter som bor på denne type institusjoner og personalet som arbeider der. 
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5.2 Hvordan behandles søvnproblemer i institusjon? Legemiddel eller  
ikkefarmakologisk behandling? 
 
Søvnproblemer blir stort sett behandlet med zopiklon, men materialet i denne studien viser 
at det ikke er noen norm på hvordan behandlingen blir omprøvd og vurdert i forhold til hvor 
lenge behandlingen skal pågå, og om det kunne prøves ikkefarmakologiske tiltak. Til tross for 
at det kan være en viss metodefeil i dette materialet, viser tallene at det er stor forskjell på 
hvor stor andel av pasientene som bruker sovemedisin på de forskjellige institusjonene. Dette 
kunne det vært interessant og forsket videre på. Hva er det som gjør at det blir slik? Er det 
tilfeldig, eller har det noen betydning hvilken holdning personalet har? I tilfelle, hvorfor er 
det så stor forskjell på personalet fra sted til sted? En interessant observasjon var at det ikke 
alltid var samsvar mellom personalets oppfattelse av hvor mange som brukte sovemedisin, og 
det faktiske antallet. Dette viser at vi som mennesker oppfatter ulikt hva som er mye og lite. 
Andel pasienter som brukte sovemedisin var ikke et av spørsmålene i intervjuguiden, men i 
mange av samtalene ble det likevel naturlig å stille spørsmål om de følte det var mange av 
pasientene som brukte sovemedisin. Hos en av institusjonene ble stort sett sovemedisinen de 
hadde med seg hjemmefra seponert når de kom inn, mens de to andre ikke virket til å ha 
noen rutiner for dette. Det kan ikke ut ifra denne studien sies noe om de personene som fikk 
sovemedisin fast faktisk hadde bruk for det lenger, men når variasjonen mellom 
institusjonene er så stor, er kanskje sannsynligheten for at mange flere kunne seponert denne 
behandlingen tilstede. Kunne det kanskje fungert med et system der all sovemedisin ble 
seponert etter innleggelse på institusjon, for deretter å kun brukes som behovsmedisin? Det 
skulle heller ikke være umulig å sette inn behandling med sovemedisin over kortere perioder 
(2-3 uker) som deretter blir seponert og vurdert? 
 
I 1995 ble det gjort en studie om bruk av sovemedisin i syke- og aldershjem i Hordaland og 
Sogn og Fjordane. Her ble det kartlagt bruk av sovemidler i forhold til terapianbefalingene. 
Det ble samlet inn data fra 98 institusjoner. Resultatet her var at gjennomsnittlig hver fjerde 
pasient brukte sovemidler, og 98 % av sovemidlene ble brukt fast. Det var stor andel 
benzodiazepiner som ble brukt, og mest flunitrazepam (18). Da denne studien ble gjort hadde 
ikke de benzodiazepinlignende preparatene vært på markedet så lenge, så dette kan nok 
forklare den høye andelen benzodiazepiner. Fordelen med benzodiazepinlignende 
preparater, og fremfor alt zopiklon, er at de har en forholdsvis kort halveringstid som ikke 
endres hos eldre i noen grad av klinisk betydning. De har også en forholdsvis raskt 
innsettende effekt. Hos eldre mennesker som ofte har nedsatt eliminasjonsevne, vil dette bety 
at de ikke bør ta sovemedisinen sin før de skal legge seg (for å unngå fallsituasjoner), 
virkningen vil vare omtrent tilsvarende den lengden en normalt sover og det blir lite 
bivirkninger med hangover dagen etter. Zolpidem har enda raskere innsettende effekt, og en 
god del kortere halveringstid enn zopiklon, men dette kan gi større risiko for fallulykker hvis 
de ikke blir tatt etter sengegående, og vil kun ha effekt på innsovningsproblem, ikke 
oppvåkninger senere på natten. Benzodiazepinene er mer lipofile, og kan derfor få en lengre 
halveringstid hos eldre, og dermed større risiko for bivirkninger, hangover og akkumulering 
av legemiddelet.  I denne intervjustudien som er utført nå, er resultatet ganske likt studien 
fra 1995 i forhold til andelen av pasienter som bruker sovemedisin, ca hver fjerde pasient (24 
%). Men andelen av pasientene som bruker det fast, er kun 24 % av de som bruker 
sovemedisin. I tillegg er behandlingen nå mer i tråd med terapianbefalingene (10-11), til tross 
for at enkelte fortsatt får disse legemidlene fast over lengre perioder. Det ble også i studien 
fra 1995 funnet store variasjoner fra institusjon til institusjon, på samme måte som i denne 
studien. Selv om denne studien er liten, kan man jo håpe at det er et tegn på at måten 
søvnproblemer blir behandlet på i institusjon blir bedre. 
 
I region Halland i Sverige har det, som nevnt i innledningen, vært gjort et prosjekt der de har 
sett på ikkefarmakologisk behandling av blant annet søvnproblemer hos de eldre. De har hatt 
gode resultat av å servere en energirik drikk før sengetid (16). I intervjuene som har blitt 
utført i denne studien har svært få av intervjupersonene svart at de bruker mat eller 
næringsdrikk som et tiltak. Dette burde jo være et enkelt tiltak å sette i system. Om det 
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vurderes for tidkrevende å lage disse ”särobombene” på institusjonen, så finnes det nå mange 
velsmakende og næringstette ferdige drikker som kunne fylle denne oppgaven. Hvis en hadde 
hatt data på antall sykehusinnleggelser og lårhalsbrudd som kan knyttes til bivirkninger fra 
legemiddel, antas det at kostnadene for disse næringsdrikkene hadde vært lavere enn 
kostnadene for sykehusoppholdene. ”Trygge eldre” er et samarbeidsprosjekt mellom 
Skadeforebyggende forum, 16 kommuner og 2 fylker i Norge. Her blir det anslått at hvert 
hoftebrudd i gjennomsnitt koster stat og kommune 340 000 kr å behandle og rehabilitere det 
første året. I tillegg kan det regnes med konsekvenser som ikke kan måles i penger, som 
pasientenes reduserte funksjon og livskvalitet (20).  I et prosjekt i regi av Eldrerådet i Nord-
Trøndelag og Midtre Namdal Region viser det at de fleste fall med bruddskader hos eldre 
skjer nettopp i institusjon. Fall på grunn av sykdom, svimmelhet og medikamenter er mer 
uttalt hos pasienter på institusjon enn hjemmeboende (21). 
 
  
 
 
 
5.3 På hvilket grunnlag får eldre på institusjon skrevet ut sovemedisin? 
 
Sovemedisinene til eldre på institusjon, blir etter svarene fra intervjuene i denne studien, 
skrevet ut på grunnlag av personalets observasjoner. I enkelte tilfeller kunne det være 
pasientens eget ønske, men også her kunne personalets opplevinger bli vurdert samtidig. Da 
kan det også diskuteres om det vil være forskjeller mellom institusjonene på grunn av hvem 
som jobber. Er det slik at noen pleiere er flinkere til å ta seg tid med pasienten, snakke med 
dem og roe dem ned slik at behovet for sovemedisin blir mindre? Kanskje er det også forskjell 
mellom institusjonene hvor mange pasienter de har per pleier på kveldsvakt og nattevakt, 
som dermed kan føre til at enkelte ikke har så mye tid til hver pasient. Det ble i noen av 
intervjuene fokusert på hvor viktig det var at pleierne var rolige og tok seg tid med hver 
enkelt, selv om de egentlig følte seg stresset over arbeidsmengden. Dette er noe som helt 
sikkert vil takles på forskjellig måte av hver enkelt, og også påvirke pasientene.  
 
 

 

 

6. Konklusjon 

 
 
Søvnproblemer behandles noe ulikt fra institusjon til institusjon. Dog er den farmakologiske 
behandlingen forholdsvis ensartet, men det kan tyde på at terskelen for å gi denne typen 
behandling varierer. Institusjonene har hver sin ”kultur”. Det blir i liten grad brukt andre 
søvnfremmende tiltak satt i system, men en stor andel av pleierne ville gjerne brukt mer tid 
på slike tiltak om de hadde hatt resurser til det. Eldre på institusjon får i første omgang 
skrevet ut sovemedisin på grunnlag av personalets observasjoner av søvnmønsteret. Dette 
gjøres først og fremst av nattevakter og kveldsvakter, mens det er som oftest dagvaktene som 
har mest kontakt med legen. Zopiklon er anbefalt førstevalg ved behandling av 
søvnproblemer hos eldre, og det var også dette legene praktiserte. Det var ikke mulig å se 
noen signifikant forskjell på kunnskap om, og interesse for temaet mellom yrkesgruppene. 
Heller ikke i forhold til hvor lenge de hadde arbeidet på avdelingen. Måten problemene ble 
håndtert på var noe forskjellig mellom institusjonene, og det kan tolkes som at tettere 
samarbeid mellom yrkesgruppene er gunstig i forhold til hvilke løsninger som ble valgt. 
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7. Takk 

 
Jeg vil gjerne få sende en varm takk til alle dere som har stilt opp for meg under arbeidet med 
denne oppgaven, sagt ja til å la dere intervjue, og fylle ut skjemaer. Det har vært mange flotte 
og spennende mennesker. Uten dere hadde ikke dette vært mulig å gjennomføre. I tillegg har 
jeg hatt en fantastisk veileder, Hanna Fick, som har vært positiv til prosjektet helt fra 
begynnelsen. Hun har vært tilgjengelig, en god støtte når jeg trengte å diskutere meg frem til 
løsninger og hun har gitt gode tilbakemeldinger å jobbe videre med. Til slutt vil jeg takke min 
kjære familie, min mann og mine 3 barn, som tålmodig har godtatt at jeg har fordypet meg i 
bøkene de siste 3 årene. Uten deres støtte hadde denne utdannelsen vært helt umulig å 
gjennomføre!  
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Vedlegg 1 

 

Säröbomber 
 
Fruktdrink (1 portion)  

• 1,3 dL mjölk (3%)  

• 1-2 msk majsvällingspulver  

• 1 dL bär eller frukt  

• socker (ev)  

Mixa. Späd ev med mjölk.  

 

Fildrink (1 portion)  

• ½ dL grädde  

• ½ dL fil eller yoghurt  

• 1 msk konc. juice/nektar 

Smaka av med socker.  

 

 

Milkshake (10 portioner)  

• 4 dL standard eller mellanmjölk  

• 3 dL mild naturell yoghurt  

• 7 dL gräddglass  

• 1 dL vispgrädde  

• 2 dL sylt/mos  

 

Sängfösare (10 portioner)  

• 4 dL standard eller mellanmjölk  

• 4 dL mild yoghurt (ev med smak)  

• 1 dL vispgrädde  

• 1 dL rapsolja  

• 1 dL socker eller till lagom sötma  

• 5 dL frysta bär (tillsätts sist, mixas)  

Mixa allt utom de frysta bären, tillsätt därefter 

bären och mixa igen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näringsdryck (1 portion)  

• 1 äggula  

• ½ dL grädde  

• ½ dL fil eller yoghurt  

• 3-4 msk konc. juice eller frysta bär  

• socker/florsocker  

 

 

Apelsin/ananasdryck (10 portioner)  

• 1 L mjölk (3%)  

• 2 dL vispgrädde  

• 5 msk strösocker  

• 3 tsk vaniljsocker  

• 2 dL ananas- eller apelsinjuice  

 

Bananmilkshake (10 portioner)  

• 4 dL standard eller mellanmjölk  

• 6 dL gräddglass  

• 2 dL vispgrädde  

• 4 mogna bananer  

 

Shake med juice (10 portioner)  

• 4 dL standard eller mellanmjölk  

• 4 dL filmjölk eller yoghurt  

• 1 dL vispgrädde  

• 1 dL rapsolja  

• 2 dL koncentrerad juice, saft eller måltidsdryck  

• ½ dL socker eller till lagom sötma 

Kör allt utom juice och socker i mixer till jämn 

konsistens. Tillsätt juice och mixa. Söta med socker 

till lagom sötma. 

 

 

 

När Säröbomber är tänkta att användas istället för sömnmedel hos patienter som sedan tidi-gare 

regelbundet behandlas med dem, kom ihåg att trappa ut sömnmedlen, annars kan såväl 

reboundfenomen som utsättningssymtom uppstå – se FAS-UTsid 239-241. Boken kan be-ställas 

på www.fasut.nu Läkare i Halland kan få ett exemplar via Läkemedelskommittén Halland på tele 035-

136520. 

© Region Halland 2011 
Hentet fra http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/modell-
halland/recept1 

 

http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/modell-halland/recept1
http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/modell-halland/recept1


 

  
   

Vedlegg 2 
 
Samtykkeskjema 
Informasjon om intervjustudie om bruk av sovemedisin blant eldre på 
institusjon 
Dette er en intervjustudie som skal gjennomføres i forbindelse med et eksamensarbeid ved 
reseptarutdannelsen ved Umeå universitet våren 2012. 
Hensikten med studien er å søke svar på følgende: 

 Hvordan behandles søvnproblemer blant eldre på institusjon? 

 Brukes legemiddel eller andre søvnfremkallende tiltak? 

 På hvilke grunnlag får eldre på institusjon skrevet ut sovemedisin? 

 I tillegg vil det bli fokusert på hva helsepersonellet som jobber med disse pasientene tenker rundt 
temaet, om de opplever at pasientene får bivirkninger, eller om de mener eventuelle søvnproblemer 
burde vært løst på annen måte. 
Målet er å kartlegge om bruken av sovemedisin blant eldre på institusjon samsvarer med anbefalt bruk, 
og om pleiepersonalet har forskjellig syn på og opplevelse av positive/negative effekter. 
Din medvirkning i dette er viktig for meg, og jeg er veldig takknemlig om du vil bruke litt av din tid, og 
dele dine erfaringer og opplevelser med meg. Dette vil gjøre det mulig for meg å gjennomføre mitt 
eksamensarbeid 
Intervjuet er beregnet å ta ca 30 minutter, og vil bli spilt inn på bånd, om du gir ditt samtykke til det. 
Alt du sier, vil bli behandlet konfidensielt, og vil ikke være mulig å spore tilbake til deg som person. 
Å stille opp på dette intervjuet er helt frivillig, og du kan når som helst avbryte om du ønsker det. 
 
Tusen takk for hjelpen! 
 
 
Randi Kari B Andersen 
Tlf 970 95 990 
 

 

 Jeg samtykker til intervju, og er oppmerksom på at jeg når som helst kan avbryte 

 
 Jeg samtykker til at intervjuet spilles inn på bånd 

 
Sted og dato  Underskrift 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………..



 

  
   

Vedlegg 3 
 

Intervjuguide 
1. Hvilken utdannelse har du, og hvor lenge har du jobbet på denne avdelingen/institusjonen? 

 
2. Hvilke typer vakter har du? Dag, kveld, natt? 

 
3. Har du dispensasjon til å gi ut medisin? 

 

4. Hvem er det som oftest som fremmer ønske om sovemedisin for en pasient? Pasienten selv, 

pårørende, pleiepersonell, lege? 

 

5. På hvilken måte blir det vurdert for hver enkelt pasient om det er behov for medisinering? Evt. 

Hvem gjør denne vurderingen? Pasienten selv, pleiepersonell…. 

 

6. Hva mener du er de vanligste årsakene til at pasientene trenger sovemedisin? 

 

7. Hvilke rutiner har dere for andre tiltak som kan bedre pasientenes søvnkvalitet? 

 

8. Har du evt. forslag til tiltak som du mener kunne minske bruken av sovemedisin? 

 

9. Mener du som pleiepersonell å kunne se at noen av pasientene har bivirkninger av de 

sovemedisinene de bruker? Hangover, falltendenser, svimmelhet… 

 

10. Hvilke fordeler og ulemper tror du det ville medføre og minske bruken av sovemedisin? 

 

11. Eventuelt andre ting du mener kan være viktig i forhold til bruk av sovemedisin? 

 

 

Tilleggspørsmål til legene 

 

12. Mener du det mange på avdelingen som bruker sovemedisin? 

 

13. Føler du som fagperson deg komfortabel med det? 

 

14. Har du et fast behandlingsregime? 

 

15. Har du eventuelt noen rutiner for seponering? 

 



 

  
   

 
 
 
 
 
 

Vedlegg 4 
 
 
Bilag til studie om bruk av sovemedisin til eldre på institusjon 
Bakgrunnsinformasjon fra institusjonen 
 
I forbindelse med intervjustudiet om bruk av sovemedisin blant eldre på institusjon, som gjennomføres 
i forbindelse med mitt eksamensarbeid ved Umeå universitet, håper jeg at institusjonen vil være 
behjelpelig med å fylle ut dette spørreskjemaet som vil gi litt bakgrunnsinformasjon som er nødvendig 
for mitt arbeide.  
Det er veldig viktig for gjennomføringen av mitt arbeid, at dere vil hjelpe meg med å besvare disse 
spørsmålene.  Jeg håper derfor dere vil bruke litt av tiden deres til å svare så nøyaktig som mulig på 
vedlagte skjema. Skulle noe være uklart, er det bare å ta kontakt med meg. 
Jeg takker så mye for deres hjelp og samarbeid! 
Randi Kari B Andersen 
Tlf 970 95 990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPØRRESKJEMA 

1. Gi en kort beskrivelse av avdelingen og pasientgruppen.                                                                                                 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

2. Hvor mange beboere er det på avdelingen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…  

3. Hvordan er døgnrutinene? Måltider, stell, aktiviteter, leggetid osv. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 



 

  
   

4. Hvor mange av beboerne bruker en form for sovemedisin? Bruker disse sovemedisin fast eller 

kun ved behov? 

 

Legemiddel Antall pasienter ved 
behov 

Antall pasienter fast 

Zopiclone/Imovane 5mg   
Zopiclone/imovane 7,5mg   
Zolpidem/Stilnoct 5mg   
Zolpidem/Stilnoct 10mg   
Apodorm/Mogadon 5mg   
Flunipam 0,5 eller 1 mg   
Vallergan 10mg   
Circadin/melatonin   
Naturlegemiddel   
Annet   

5. Har dere hatt legemiddelgjennomgang for beboerne på denne avdelingen i løpet at det siste 

året? 

 

 Ja    Nei 

 
Hvis ja: Hvem deltar på dette? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Hvis nei: Hvorfor er det ikke gjennomført en legemiddelgjennomgang? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….. 
 
Er det planlagt en legemiddelgjennomgang i nærmeste fremtid? 
 

     Ja    Nei 

 
 
Tusen takk! Jeg er veldig takknemlig for den tiden dere har brukt på å fylle ut dette skjemaet. Det er 
til uvurderlig hjelp for meg i eksamensarbeidet mitt. 
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