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Sammenfatning 
Bruken og forskrivingen av sovemidlene zolpidem og zopiklon har holdt seg stabilt høyt 
i en årrekke. Legemiddelgruppen, også kalt z-hypnotika, er designet for å ha en kort 
søvninduserende effekt, varigheten av søvnen forlenges og man reduserer antallet 
oppvåkninger på natten. Z-hypnotika har kort halveringstid og regnes som å være en 
type søvnmiddel som ikke skal gi «hang-over»-effekt. 
 

Hensikt 

Hensikten med denne oppgaven er å se om det er trygt å kjøre bil dagen etter inntak og 
om legemidlet kan gi residualeffekt til tross for den korte halveringstiden. 
 

Metode 
Denne litteraturstudien bygger på studier som undersøker z-hypnotikas effekt på 
bilfører dagen etter inntak. Noen sammenligninger med alkohol er gjort får å ha et 
kjent sammenligningsgrunnlag. Arbeidet er basert på 8 artikler, norsk lov og nettbasert 
informasjon fra anerkjente kilder. Søkedatabasen PubMed ble benyttet til å finne 
materiale til studien.  
Søkeord som zolpidem, zopiclone and automobildriving ble anvendt i Pubmed både 
med fritekst og Mesh-søking.  
 

Resultat 
Av 8 studier, viser 7 at z-hypnotika har en residualeffekt i opptil et halvt døgn etter 
inntak. Det er i all hovedsak zopiklon som oftest studeres, da denne har lengst 
halveringstid. I 2 studier viser det seg at også zolpidem har residualeffekt dagen etter 
inntak, men denne påvirkningen kjenner ikke studiedeltakerne selv. Resultatene viser 
avvik i å holde fart, å holde kjøretøyet stabilt i kjørebanen samt en reduksjon av 
kjøreevne, noe som øker faren for å involveres i trafikkulykker. Resultater av studier 
viser at residualeffekt av z-hypnotika ikke er aldersbetinget, men redusert clearance og 
økt halveringstid gjør eldre mer utsatt for resteffekt. 
 

Diskusjon 
Funnene gjort i de fleste av disse studiene viser at man er påvirket av z-hypnotika 
dagen etter inntak, men ikke at man nødvendigvis merker det selv. Avvikene man ser i 
funksjonsnedsettelse kan hver for seg gjøre en trafikkfarlig, men når man kan se flere 
av disse tingene hos samme person, øker trafikkfaren betraktelig. 
Ikke mange av studiene tar for seg zolpidem, det kan tyde på at man regner det som 
mindre sannsynlig at man opplever residualeffekt av dette legemidlet kontra zopiklon. 
Man kan likevel ikke utelukke denne effekten, da man har sett i studie at så mange som 
11 av 16 forsøkspersoner hadde detekterbar konsentrasjon i blodet 9,5 timer og 13,5 
timer etter inntak.  
Vegtrafikkloven ble endret 01.02.2012 til å omfatte all ruskjøring. Grensene skal være 
tilsvarende som alkoholpromillegrensen på 0,2 promille og gi uttrykk for en 
nulltoleranse for kjøring under ruspåvirkning av legemidler eller narkotika. Grensene 
gjelder ikke dersom legemiddel er tatt i forhold til gyldig resept forskrevet av lege.  
Den største påvirkningen av z-hypnotika har man ved tilfeldig bruk, men at det bare er 
den første tiden man bruker z-hypnotika at residualeffekten påvirker kjøreferdighetene.  
 

Konklusjon 
Selv om en selv ikke kjenner noen residualeffekt, utelukker ikke dette at man har 
konsentrasjoner i blodet som påvirker ens evne til å kjøre bil. 
 
Nøkkelord: z-hypnotika, zolpidem, zopiklon, kjøreferdighet, vegtrafikkloven 
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Introduktion 

Z-hypnotika er en fellesbetegnelse for legemidlene zopiklon, zolpidem og zaleplon, som 
er de vanligste forskrevne legemidlene ved søvnvansker. Disse legemidlene induserer 
søvn, hindrer nattlige oppvåkninger og forlenger søvnens varighet ved å virke 
dempende på sentralnervesystemet (CNS). Den raskt innsettende effekten gjør at man 
kan forvente effekt allerede 30 minutter etter inntak (1,2) Legemidlene brukes til 
behandling av kortvarige og forbigående søvnvansker og som støtteterapi i behandling 
av kroniske søvnvansker.  

De fleste land har lover som regulerer hvor høy blod-alkohol konsentrasjon (BAK) man 
kan ha i blodet i forhold til bilkjøring. Grensen varierer fra land til land, fra 0,2-1 
promille. I Norge ble promillegrensen satt til 0,5 i 1936 og redusert til 0,2 ‰ ved en 
lovendring i 2001 (3). Den norske promillegrensen har ført til en reduksjon i antall 
promillekjørere. Reduksjonen settes i sammenheng med at lav promillegrense 
utelukker bilkjøring selv etter inntak av små mengder alkohol (3).  

At alkohol nedsetter kjøreferdighetene til bilfører har vært kjent i mange år, men det 
viser seg at det er en økning i antall bilførere som kjører i legemiddel- eller 
narkotikarus. Legemidler som virker på sentralnervesystemet kan ha uheldige eller 
uønskete effekter som tretthet og økt reaksjonstid. Dette kan påvirke bilføreres 
kjøreferdigheter (4).  
 
I Norge regner man at mellom 10 000 og 15 000 kjøreturer daglig utføres i alkoholrus 
(5) og man antar at minst 100.000 bilister kjører daglig på veien i legemiddel- eller 
narkotikarus (6). For ytterligere bedre trafikksikkerhetstiltakene som allerede 
eksisterte, innførte den norske regjering en lovendring fra 1. februar 2012. Denne loven 
omfatter 20 rusgivendestoffer og likestiller kjøring i legemiddel- og narkotikarus med 
alkoholrus (7).  
 
I den norske Vegtrafikklovens kapitel IV § 21 står det: I den norske Vegtrafikklovens 
kapitel IV § 21 står det: «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en 
slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette 
har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende 
middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre 
omstendigheter» (8). I lovens § 22 står det at dersom som alkoholkonsentrasjonen er 
større enn 0,2 promille eller at utåndingsluftens konsentrasjon overstiger 0,1 milligram 
per liter luft, regnes man som påvirket. Videre er det gitt med hjemmel i denne lov, en 
grense for konsentrasjon av andre berusende eller bedøvende middel. Om 
konsentrasjonen overstiger disse grenseverdiene regnes en som påvirket. Dette er et 
brudd på loven og kan medføre straff (8).  
 
Om overskridelsen skyldes inntak av legemiddel i henhold til gyldig resept, gjelder ikke 
dette (8,9), men legen skal advare pasienten om legemidlet ikke er forenelig med 
kjøring (9).  
 
Noen av legemidlene som har havnet på listen over legemidler med potensielt 
rusgivende effekt er z-hypnotika. Det finnes 3 typer z-hypnotika; zaleplon, zolpidem og 
zopiklon. Bare zolpidem og zopiklon er registrert i Norge og bare dem blir tatt med i 
denne litteraturstudien. Norske myndigheter har utarbeidet en straffegrense hvor 
overtredelse av disse grenser vil medføre straff, tabell I. Disse grenseverdiene er 
utarbeidet etter sammenligning mellom z-hypnotika og med alkohol i andre studier 
(10). 
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Tabell I. Grenseverdiene z-hypnotika i blodet sammenlignet med alkohol (11) 
 

STOFFER Straffbarhetsgrense til-
svarende 0,2 promille 
(mikromol per liter 
fullblod) 

Grense 
tilsvarende 0,5 
promille 
(mikromol per 
liter fullblod) 

Grense 
tilsvarende 
1,2 promille 
(mikromol 
per liter 
fullblod) 

Alkohol 0,200 0,500 1,200 

Zolpidem 0,100 0,250 0,600 

Zopiklon 0,030 0,060 0,150 

 
 
Zopiklon står, i motsetning til zolpidem, ikke oppført på narkotikalisten (12), men står 
likevel på listen over potensielt rusgivende legemidler i forhold til bilkjøring (7). En 
rekke studier viser nemlig at zopiklon kan gi en rus og nedsette kjøreferdighetene (13–
20).  
 
Salget og forbruket av z-hypnotika har økte kraftig og har tatt over store deler av 
markedet i mange land etter at legemidlene kom på markedet på 1990-tallet (21–23). 
87 % av alle hypnotika som ble forskrevet for norske pasienter i 2009 var z-hypnotika 
(24) 
 
Forskriving og bruk av hypnotika har holdt seg stabilt høyt over mange år, som vist i 
figur I (25). De mest forskrevne legemidlene er zopiklon og zolpidem og som figur I 
viser, er zopiklon det legemidlet som helt klart forskrives mest.  
 
 

 
 
Figur I. Antall brukere av zolpidem og zopiklon i Norge under perioden 2004-2013. 
Tall hentet fra Reseptregisteret (25) 
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Benzodiazepin-hypnotika er effektive legemidler som fungerer som en agonist på 
GABAA reseptorkomplekset som binder ikke-spesifikt til benzodiazepin subtype 1 og 2. 
Nedsettelse av hukommelse og psykomotoriske ferdigheter og «hang-over» effekt, er 
brysomme bivirkninger av denne typen legemidler (19). 
 
Ved å se på blod- og urinprøver til personer som er blitt skadet eller drept i 
trafikkulykker, ser man en dobling (14) til fem-dobling (15) økt risiko for å havne i 
trafikkulykker som krever sykehusinnleggelse dersom fører av kjøretøyet er påvirket av 
benzodiazepiner. 
 
Zolpidem og zopiklon ble utviklet for å unngå residualeffekten med påvirkning på 
kognitive funksjoner og kjøreferdigheter dagen etter inntak, slik man har sett ved bruk 
av benzodiazepin hypnotika.  
 
Disse legemidlene er designet for å ha en raskt innsettende sederendeeffekt og kort 
halveringstid og er derfor førstevalget av hypnotika ved innsovningsvansker.  
Z-hypnotika virker på samme bindingssted som benzodiazepiner, på gamma-
aminobutyric acid type A (GABAA), men er strukturelt annerledes. 
 
Zolpidem er en imidazopyrine og har det kjemiske navnet N,N-Dimetyl-2-(6-metyl-2-
p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetamid (26). Figur II viser hvordan den kjemiske 
strukturen til zolpidem ser ut (26).  
 
Zolpidem er en agonist på bindingsstedet til GABAA-reseptor, med en høy og selektiv 
affinitet til omega-1-reseptoren, en undergruppe av α-1 i GABAA-komplekset (1,27). 
Zolpidem har maks plasmakonsentrasjon etter 0,5-3 timer. For pasienter som har 
problemer med tidlig oppvåkning er zolpidem mindre egnet, da denne har kort 
halveringstid 0,8-3,2 timer (1). På grunn av den korte halveringstiden er det mindre 
fare for residualeffekt dagen etter inntak.  
 
Zopiklon hører til cycklopyrolonene og har det kjemiske navnet 4-Metyl-1-
piperazinkarboxylsyre[6,7-dihydro-6-(5-kloro-2-pyridyl)-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-
b]pyrazin-5-yl]ester (28). Figur III viser hvordan den kjemiske strukturen til zopiklon 
ser ut (28). 
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Figur II. Zolpidem struktur.   Figur III. Zopiklon struktur. 
 
Zopiklon ligner på mange måter legemiddelgruppen benzodiazepiner i forhold til 
dennes GABAA-reseptorbindingsprofil, men er sammenlignet med zolpidem mindre 
selektiv til α-1-undergruppen (29). Zopiklon har innen det makromolekylære GABAA-
reseptorkomplekset, høy affinitet (30). Spesifikke konformasjonsendringer induserer 
og den normale transmisjonen av signalsubstansen GABA forsterkes i 
sentralnervesystemet. Zopiklon har en noe lengre halveringstid og vil oppnå maks 
plasmakonsentrasjon 1,5-2 timer etter inntak. Halveringstiden er 5 timer, men regnes 
som 7 timer for eldre (30). 
 
Begge legemidlene regnes å ha en sederende effekt, zopiklon har i tillegg en anxiolytisk, 
myorelakserend og antikonvolsiv-effekt lik som benzodiazepiner (30). 
 
Endringer i søvn-våkenmønsteret i forhold til innsovning og vedlikehold av søvn, er 
forbundet med økende alder. Av personer over 50 år, regner man at mer enn 30 % får 
sporadiske eller kroniske søvnvansker (31), noe som fører til en økt bruk av hypnotika 
ved økende alder (32).  
 
Som man ser i figur IV, har personer over 55 år det største forbruket av z-hypnotika. 
Økt sensibilitet og clearance gjør eldre mer sensitive for denne typen legemidlene. Fra 
65 år er reduksjon i kjøreevnen en generelt progressiv prosess (33). Ved økende alder 
reduseres kognitive-, psykomotoriske- og sensoriske sansefunksjoner. Kombinasjonene 
av disse faktorene gjør at dagen etter inntak av z-legemiddel, er risikoen større for at 
eldre personer involveres i trafikkulykker (32). Tidligere studier utført på yngre 
personer har også vist at både zolpidem og zopiklon har nedsatt oppfattelse av rom 
eller areal (34), noe som kan gjøre det vanskelig å beregne blant annet avstand. 
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Figur IV. Antall brukere av zolpidem og zopiklon i Norge i 2013. Tall hentet fra 
Reseptregisteret (25).  
 
 
 

Hensikt 

Følgende spørsmål kommer til å behandles: 
 Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z-hypnotika?  

 Er eldre mer utsatt for residualeffekt av z-hypnotika enn yngre personer? 

 

Metode 

Denne litteraturstudien bygger på studier som undersøker z-hypnotikas effekt på 
bilfører dagen etter inntak. Noen sammenligninger med alkohol er gjort får å ha et 
kjent sammenligningsgrunnlag. Arbeidet er basert på 8 originalartikler, review og 
kohortstudier, norsk lov og nettbasert informasjon fra anerkjente kilder. Noen av 
studiene som er brukt er hentet fra referanselisten til originalartiklene. 
Søkedatabasen PubMed ble benyttet til å finne materiale til studien. Søkene ble foretatt 
i perioden 29.03.2014-23.05.2014 
Søkeord ble anvendt i Pubmed både med fritekst og Mesh-søking.  
 
Følgende søk ble utført;  
 

 zolpidem AND zopiclone AND automobildriving gav 13 treff. Med begrensning 
til clinical trial gav det 4 treff. 

 Benzodiazepine AND automobildriving gav 241 treff, med begrensning til 
clinical trial gav det 73 treff 

 Zolpidem AND driving gav 29 treff, med begrensing clinical trial gav det 7 treff 

 Zopiclone AND driving gav 24 treff, med begrensing clinical trial gav det 11 treff 
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Etter å ha lest gjennom disse studiene, plukket jeg ut 8 studier som var relevante og 
som omhandlet bruk av hypnotika og bilkjøring dagen der-på.  
 

Resultat 

Påvirkning av kjøreferdighetene starter ved en BAK på 0,50 ‰ i følge en 
epidemiologisk studie utført i USA i 2009 (35). En norsk studie viser at 
kjøreferdighetene påvirkes allerede ved en BAK på 0,26 ‰ (18). 
 
De fleste er enige om at zopiklon kan påvirke en bilførers kjøreevne selv etter 8 timers 
sammenhengende god søvn, men det finnes også en studie som ikke viser noen 
påvirkning dagen derpå. 
 
 

1. Individual psychomotor impairment in relation to 
zopiclone and ethanol consentrations in blood – a 
randomized controlled double-blinded trial (18)  
 
I denne randomisert kontrollert fireveis cross-over doblet blindet studie, sammenlignet 
forskerne BAK og residual av 5 mg og 10 mg zopiklon. Testpersonene i denne studien 
ble gitt enten placebo, 5 mg zopiklon, 10 mg zopiklon eller 50 g etanol.  
 
Studien ble utført på et laboratorie med 15 tester hvor 3 adferds nivå ble undersøkt; 
kjøring, kontroll og planlegging. Studiens forsøkspersoner besto av 16 friske frivillige, 
alle menn, forsøkspersonenes alder blir ikke opplyst i denne studien. 
 
Før teststart ble alle forsøkspersonene bekreftet legemiddelfri ved urinprøvetakning og 
før neste studiestart var det en periode på minst 1 uke washout. 
 
Det ble i løpet av studien tatt 10 blodprøver av hver forsøksperson på studiedagen. 
Zopiklonprøvene ble analysert med liquid chromatography-mass spectrometry (LC-
MS) og etanolprøvene ble analysert med head-space gas chromatography (GC). 
Grenseverdiene, limit of quantification (LOQ) for prøvene ble satt til 7 µg/l for zopiklon 
og 0,004 % for etanol. 
 
1,7 timer etter inntak viser gjennomsnittsverdien for zopiklon sin topp med 50 µg/l ved 
inntak av 10 mg zopiklon og 26 µg/l ved inntak av 5 mg zopiklon. 
Maks gjennomsnittsverdi ved inntak av etanol var 0,078 % etter 1 time.  
 
Den individuelle konsentrasjonen ble estimert til 0-74 µg/l zopiklon og 0-0,100 % for 
etanol. Alle blodprøver med en blodkonsentrasjon over 0, ble delt inn i 3 grupper. 
Zopiklon ble delt inn i 1-16 µg/l, 17-25 µg/l og 26-74 µg/l. Etanol ble delt inn i 0,001-
0,026 %, 0,027-0,057 0g 0,058-0,100 %. 
 
Psykomotorikse ferdigheter ble målt etter 3 lisenserte tester: Stockings of Cambridge 
(SOC) 3 deler, Choise Reaction Time (CRT) 5 deler og Connors Continuous 
Preformance Test (CPT) og kategoriserte disse i 3 nivå: kjøreadferd, kontroll og 
planlegging.  
 
Psykomotoriske egenskaper ble delt inn i påvirket og ikke-påvirket for alle 
testresultatene. Individuelle funksjonsnedsettelser ble basert på deres individuelle 
baseline resulater. 
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Det ble observert totalt 387 funksjonsnedsettelser etter inntak av zopiklon, hvor den 
største påvirkningen var bilførers kjøreegenskaper. Antall funksjonsnedsettekser var 
192 etter etanolinntak, også her var påvirkningen størst på kjøreegenskaper. 
Funksjonsnedsettelse etter inntak av placebo var 131, disse ble forklart til å skyldes 
individuelle variasjoner i tillegg til placeboeffekt. Påvirkningen som ble observert ved 
placeboinntak ble tolket som et uttrykk av individuelle variasjoner i testprestasjoner i 
tillegg til placeboeffekt. Antallet svekkelser som ble gjort etter placeboinntak, ble gjort 
kort tid etter inntak og var betydelig lavere sammenlignet med inntak av aktiv substans 
(P <0,0001).  
 
Ved den høyeste målte blodkonsentrasjonen av legemiddel, var alle 16 i testen påvirket, 
figur V viser andelen i %. Forskerne ble overrasket over hvor mange likheter det var i 
funksjonsnedsettelse ved bruk av zopiklon eller etanol. Funnen som ble gjort i denne 
studien viste en positiv sammenheng mellom legemiddelkonsentrasjon i blodet og 
individuelle kjøreferdigheter. Konsentrasjoner over 0,16 µg/l zopiklone reduserte 
kjøreferdighetene og kjørekontrollen betydelig, men ikke påvirkning på 
planleggingsevnen. 
 

 
Figur V. Prosentandel av påvirkete forsøkspersoner ved ulike konsentrasjoner av 
zopiklon og etanol i blodet. Omarbeidet fra referanse (18). 
 
Kjøreevnen ble betydelig svekket allerede ved blodkonsentrasjon over 16 µg/l og BAK 
fra 0,026 %, det samme ble evnen til å kontrollere oppførsel. Planleggingsevnen ble 
betydelig svekket  med en BAK over 0,056 %, men ikke endret av påvirkning av 
zopiklon. 
 
Både zopiklon og alkohol indikerte en akutt-toleranse, figur VI. Nedsatt testscore var 
tydelig kort tid etter inntak, samme konsentrasjon i blodet flere timer senere påvirket 
ikke forsøkspersonene like mye.  
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Figur VI.  Utvikling av akuttoleranse etter inntak av zopiklone og zolpidem hos 
forsøkspersoner under en time etter inntak og over en time etter inntak av zopiklon og 
etanol. Tallene er oppgitt i prosent. Omarbeidet fra referanse (18). 
 
 

2. Zolpidem and zopiclone impair similarly monotonus 
driving preformance after a single nighttime intake in aged 
subjects (13)   
 
Gjennom annonse i lokalpresse ble 16 friske frivillige, 8 menn og 8 kvinner, rekruttert 
til denne balanserte, dobbeltblindete cross-over studien. Studien ble utført i 4 
intervaller med minst 2 uker mellom hver sessjon. Forsøkene ble gjort mellom tirsdag 
og fredag for å unngå forandringer i biorytmen som kunne skyldes ukedag.  
 
Gjennomsnittsalder for forsøkspersonene var 60,3 ± 2,9 år, gjennomsnittshøyde 169 ± 
7 cm og med en gjennomsnittsvekt på 69 ± 11 kg. Alle forsøkspersonene gjennomgikk 
medisinske undersøkelser før studiestart for å bekrefte god helse. Helseproblemer som 
foreksempel søvnvansker, kardiovaskulære problem, luftveissykdommer, hepatisk-, 
renal- og metabolsk sykdom ble utelukket. Personer som hadde eller hadde hatt 
problemer med avhengighet alkohol, opiater, benzodiazepiner eller ulovlige stoffer, om 
man røykte mer enn 5 sigaretter daglig, om man drakk mer enn 28 enheter alkohol i 
uken eller konsumerte mer enn 150 mg koffein pr dag ble ekskludert. Alle 
forsøkspersonene fikk prøve kjøresimulatoren i 30 minutter den dagen de gjennomgikk 
de medisinsk undersøkelsene, dette for å gi dem mulighet til å bli kjent med 
simulatoren og for å unngå reisesyke. 
 
Forsøkspersonene hadde  normalt syn eller korrigert til normalt syn. Samtlige deltakere 
hadde førerkort og hadde kjørt regelmessig i minst 30 år. 
 
Klokken 23:00 hver kveld fikk forsøkspersonene 7,5 mg zopiklon, 10 mg zolpidem eller 
placebo under tilsyn i sitt eget hjem. Personene gikk til sengs innen 15 minutter etter 
inntak og man monitorerte søvnen med en Medatec Dream-maskin. Alle 
forsøkspersonene ble vekket mellom klokken 06:30 og 07:00 neste dag og kjørt til 
testlaboratoriet. 
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For å utelukke påvirkning av andre stoffer, ble urinprøver tatt ved kveldsinntak av 
legemiddel samt etter eksperimentet og screenet for alkohol, kokain, opiater, cannabis, 
barbiturater og amfetamin. 
 
Det første kjøreeksprimentet besto i å kjøre i 60 minutter i en kjøresimulator som 
simulerte kjøring på motorveien i et monotont kjørelandskap uten annen trafikk. I 
testen skulle man holde bilen jevnt i høyre felt og opprettholde en fart på 110 km/t. 
Neste kjøretest var kjøring i et urbant miljø. Resultatene man analyserte var hvor mye 
bilens posisjon i kjørefeltet avviket i forhold til standard avvik, noe som indikerer hva 
som regnes som trygg kjøring, avvik i opprettholdelse av fart og antall ganger bilen 
forlot kjørefeltet. 2 blodprøver ble tatt av alle deltakerne, en klokken 08:30 og neste 
klokken 13:30 for å avgjøre mengde restkonsentrasjon av legemidlene i blodet. 
Forsøkspersonene ble bedt om å evaluere sine opplevelser dagen derpå. De fem tingene 
som skulle evalueres var; våken/trøtt, oppmerksom/drømmende, sløret/klartenkt, 
mentalt treg/kvikk og sløv/energisk. 
 
Hos alle 16 forsøkspersonene fant en rester av zopiklon i blodprøvene, 
gjennomsnittverdien 25,4 µg/L klokken 08:30 og 11,7 µg/L klokken 13:30. Funn av 
residual effekt av zopiklon var forventet, det som ikke var ventet var rester etter 
zolpidem, da dette legemidlet tidligere er regnet for å ikke ha denne resteffekten. Hos 11 
av de 16 forsøkspersonene fant man detekterbare konsentrasjoner av zolpidem med 
gjennomsnittverdien 95,4 µg/L klokken 08:30 og 54,7 µg/L klokken 13:30. Hos 4 av 
personene var verdiene nær eller over den teoretiske maks konsentrasjonen på 120 
µg/L. Alle som testet positivt på prøvene tatt kl 08:30, testet også positivt på prøven kl 
13:30, men da med lavere konsentrasjoner. Selv om 13:30 prøvene var lavere enn 08:30 
prøvene, var de likevel høyere enn det man har sett i studier tidligere. 
 
I denne studien viste testene at forsøkspersonene hadde noe litt større avvik i 
veiplassering etter inntak av zolpidem og zopiklon enn sammenlignet med placbo, se 
figur VII. 
 

  
Figur VII. Forskjeller i avvik i plassering i veibanen dagen etter inntak av zolpidem, 
zopiklon og placebo. Tallene er oppgitt i meter. 
 
Forsøkspersonene hadde også noe høyere avvik i evnen til å holde jevn fart etter inntak 
av z-hypnotika sammenlignet med placebo, se figur VIII. 
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Figur VIII. Avvik i fart i test dagen etter inntak av zolpidem, zopiklon og placebo. 
Omarbeidet fra referanse (13). 
 
 
Den største forskjellen ble observert i andelen avkjøringer av veien, figur IX. Her var 
det en betydelig økning avkjøringer etter inntak av zolpidem og zopiklon.  

 
Figur IX. Antall avkjøringer av veien i test dagen etter inntak av zolpidem, zopiklon og 
placebo. Omarbeidet fra referanse (13). 
 
 
Resultatene fra denne studien viste at zopiklon og zolpidem påvirker kjøreevnen til 
middelaldrende sjåfører etter et enkelt inntak av legemiddel og i fravær av andre 
legemidler. Forsøkspersonene hadde vansker med å holde bilen rett i kjørebanen, noe 
som påvirker trafikksikkerheten. Hvert avvik kan føre til at bilførere mister kontroll 
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over kjøretøyet og kjører av veien. Studien viser en generell reduksjon i 
kjøreferdighetene dagen etter inntak av zolpidem og zopiklon og sammenligner 
funnene med en BAK på 0,5 i promille. 
 
 

3. Road traffic accident risk related to prescription of the 
hypnotica zopiclone, zolpidem, flunitrazepam and 
nitrazepam (36) 
 
Denne studien ble det brukt 3 norske befolkningsbaserte registre; Folkeregisteret, 
Vegtrafikkulykkes-registeret og Reseptregisteret. Ved bruk av norske statsborgeres 
unike 11-siffrete personnummer kunne man koble sammen disse 3 registrene.  
 
Studien så på sammenhengen mellom uthenting av legemidlene zopiklon og zolpidem 
økt risiko for å involveres i trafikkulykke. Den første uken etter forskriving av z-
hypnotika ble regnet som eksponeringsperiode.  
 
Alle nordmenn, 3.1 millioner, mellom 18-69 år ble fulgt opp i perioden januar 2004 til 
slutten av september 2006 til første gang involvert i ulykke som bilfører, til emigrasjon, 
til fylte 70 år til, død eller til 30. september 2006 alt etter hva som kom først. 
 
Standardisert eksponerings ratio ble regnet ut ved å sammenlikne tilfeller av 
trafikkulykker under påvirkningsperioden og i ikke-påvirkningsperioden. Det ble 
registrert 129 ulykker relatert til zopiklon og 21 ulykker relatert til zolpidem, antall 
ulykker som ble registrert totalt, opplyses ikke. Det høyeste antallet ulykker ble 
registrert blant de yngste brukerne av legemidlene. 
 
I denne studien var det en klar sammenheng mellom bruk av reseptbelagt z-hypnotika 
og økt risiko for å involveres i trafikkulykker. Antall ulykker og standardisert ulykkes 
ratio (SIR) med confidence interval på 95 %, figur X, er noe lavere ved bruk av z-
hypnotika enn ved bruk av benzodiazepin-hypnotika. Menn er, i følge denne studien, 
mer utsatt enn kvinner og yngre sjåfører har høyest risiko. 
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Figur X. Standardisert ulykkes ratio (SRI) etter trafikkulykker etter eksponering av 
zopiklon, zolpidem, nitrazepam og flunitrazepam. Omarbeidet fra referanse (36). 
 
 
Funn i denne studien viste at brukere av hypnotika hadde en tydelig økt risiko for å 
havne i trafikkulykker i inntil en uke etter uthenting av legemiddel. 
 
 

4. Next-day residual effects of hypnotics in DSM-IV 
primary insomnia: A driving simulator study with 
simultaneous electroencephalogram monitoring (37) 
 
Denne studien omfatter 23 pasienter, 9 menn og 14 kvinner, gjennomsnittsalder var 
38.8 ± 2 år. Disse ble undersøkt etter å ha blitt inkludert i studien etter kriterier som 
kommer lengre ned. Gjennomsnittsvekt var 65.3 ± 2.5 kg, kroppsmasseindeks var 23.0 
± 0,5 kg/m2. 
 
Pasienter i alderen 18-65 år ble rekruttert via annonse i avisen og fra et 
søvnforskningssenter, Sleep Unit of the Institute for Research in Neuroscience and 
Neuropsychiatry (FORENAP), i Rouffach  i Frankrike. For å være kvalifisert for studien 
måtte de har rutinemessige søvnvaner mellom 22-24 og til 6-8 om morgenen, ikke ha 
eller hatt noen form for søvn apné, restless legs/periodiske beinbevegelses syndrom, 
narkolepsi og parasomni eller somatisk sykdommer som kjent påvirker søvnen, 
inkludert endokrine forstyrrelser og smerte. Alle deltakerne måtte også inneha gyldig 
førerkort. 
 
Anamnese, tidligere eller nåværende, som viste store psykiatriske lidelser som eks 
schizofreni og andre psykotiske lidelser inkludert bipolar lidelse, utelukket 
studiedeltakelse.  
 
Kvinner som var gravide og ammende ble ikke inkludert i studien. Heller ikke kvinner i 
menopause eller som ikke brukte effektive kontraseptive metoder ble inkludert i 
forsøket. Pasienter som brukte hypnotika fikk delta i studien etter en minst 2 ukers 
wash-out periode mot at de leverte negativ urinprøve ved studiestart. Pasienter som 
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røykte mindre enn 10 sigaretter daglig, drakk mindre enn 6 kopper kaffe eller 
tilsvarende daglig og inntok mindre enn 40 g alkohol daglig ble inkludert i studien.  
Pasientene ble først nøye intervjuet av en godt trent senior klinisk psykolog for å fastslå 
søvnvansker og diagnostisere DSM - IV søvnløshet.  
 
Inkluderingskriterier for å delta i studien var at man måtte oppfylle Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM – IV) kriterier for primær 
insomnia. DSM – IV er en manual publisert av American Psychiatric Association og 
dekker alle psykiske lidelser for både barn og voksne. Den viser også kjente årsaker til 
disse lidelsene og prognose samt noen forskning om optimale behandlingsmetoder. 
Forsøkspersonene skulle i tillegg også hatt, i løpet av måneden forut for screening 
besøket, minst to av de tre følgende symptomer: innsovningsproblemer som er større 
enn 30 minutter i minst fire nettene hver uke, (2) varigheten av oppvåkningstid etter 
innsovning på 60 minutter eller mer i minst fire nettene per uke, og (3) dagtid 
svekkelse på grunn av søvnforstyrrelser.  
 
Ingen av forsøkspersonene hadde EKG eller EEG-abnormaliteter og tester viste 
negative utslag på etanol puste-test, narkotikascreeningtest som inkluderte amfetamin, 
barbiturater, cannabinoider, benzodiazepiner, kokain og opioider. HCG graviditetstest 
ga negative utslag for de kvinnelige forsøkspersonene. 
 
Randomisert i denne dobbelt-blind, fire-veis crossover designede studien fikk 
forsøkspersonene kapsler som inneholder enten zolpidem 10 mg, zopiklon 7,5 mg, 
lormetazepam 1 mg eller placebo.  
 

Testpersonene opplyser at de opplevde at inntak av zolpidem ga bedre innsovning og 
zopiklon forbedret søvnkvaliteten sammenlignet med placebo se tabell 2. Kjøretestene i 
simulator viste også at inntak av zopiklon økte antall kollisjoner sammenlignet med 
placebo, figur XI. I denne testen fant man ingen nedsettelse av kjøreegenskapene som 
kunne skyldes inntak av zolpidem. 
 

 
Figur XI. Andelen kollisjoner øker kraftig for fører av kjøretøy dagen etter inntak av 
zopiklon, sammenlignet med placebo og zolpidem. Omarbeidet fra referanse (37). 
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Tabell 2. Zolpidem og zopiklon letter innsovning og søvnkvaliteten til personer med 
primær insomnia. Fra referanse (37) 

 Placebo Zolpidem Zopiklon 

Lette innsovning 45,8±20,8 59,4±17,4 55,4±18,6 

Søvnkvalitet 61,1±21,6 68,8±21,5 74,5±15,2 

 
 
Resultatene i denne studie tyder også på at administrering av 10 mg zolpidem har 
begrenset effekt på kjøreferdighetene og EEG aktivitet når disse vurderes 9-11 timer 
etter dosering. Ved inntak av zopiklon derimot, kunne man se en endring i EEG som 
førte til en svekkelse av kjøreegenskapene til forsøkspersonene. Figur XII viser ingen 
endring i forskjell i avvik av fart mellom placebo og zolpidem, avviket er noe høyere 
etter inntak av zopiklon. 
 

 
Figur XII.  Fartsavviket er uendret mellom placebo og zolpidem og noe høyere etter 
inntak av zopiklon. Omarbeidet fra referanse (37). 
 
 
 

5. Residual effect of hypnotic drugs in aging drivers 
submitted to simulated accident scenarios: An exploratory 
study (17)  
 
8 menn og 8 kvinner i alderen 55 til 65 år, 60.3 ± 2,9 år, deltok i denne dobbelt-blindet, 
balanserte, cross-over studien. Alle var erfarne sjåfører og hadde kjørt regelmessig i 
minst 30 år. Samtlige deltakere hadde normalt eller korrigert til normalt syn.  
Alle deltakerne gjennomgikk medisinsk undersøkelse for å bekrefte at de var ved god 
fysisk helse og ikke ble behandlet for søvnforstyrrelser eller ble behandlet for andre 
medisinske lidelser de siste 3 måneder. 
 
Personer som var hypersensitive til noen av legemidlene i testen ble ekskludert fra 
forsøket.  Det samme ble personer som hadde eller hadde hatt et avhengighetsproblem 
av alkohol, opiater, benzodiazepiner eller ulovlige stoffer liksom personer med 
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respirasjonsvansker, leversvikt eller andre tilstander eller vaner som kunne påvirke 
testresultatene. Inntak av mer enn 28 enheter alkohol eller 150 mg koffein per dag og 
røyking av mer enn 5 sigaretter daglig førte til eksklusjon fra studien. 
 
Alle deltakerne kjørte en rute i kjøresimulator 5 ganger, 1 gang prøvetur og 4 turer som 
del av studien. Deltakerne skulle kjøre en simulert urban rute i ca 50 km/t og følge 
skilting som førte til byens sentrum. Langs ruten opplevde de annen trafikk som ved 
normal kjøring. Hver kjøretur varte i 7 minutter og i løpet av denne turen opplevde de 5 
situasjoner som kunne føre til trafikkulykker. Prøveturen ble foretatt før selve forsøket 
startet.  
 
Hver behandlingsperiode ble utført etter en wash-out periode på minst 14 dager. 
De ulike legemidlene og placebo ble gitt i identiske kapsler. Kapslene med 7,5 mg 
zopiklon, 10 mg zolpidem eller placebo ble gitt hjemme hos den enkelte forsøksperson 
av forskerne, klokken 23:00 kvelden før eksperiment. Forsøkspersonene gitt til sengs 
innen 15 minutter etter administrering.  
Dagen for forsøk ble forsøkspersonene kjørt til laboratoriet og eksperimentet startet 10 
timer etter inntak av kapsel. 
 
Under kjøretestene kjørte deltakerne lengre under fartsgrensen ved inntak av placebo 
enn etter inntak av zopiklon. Videre kunne man se at ved inntak av zolpidem og 
zopiklon plasserte sjåføren bilen lengre til venstre ved venstresving enn man gjorde ved 
inntak av placebo. Ved inntak av zolpidem plasserte bilfører bilen lengre til venstre når 
man parkerte bilen også. 
 
Kjøresimulatoren simulerte vanlige kjøreruter med rekonstruering av situasjoner som 
kan forårsake trafikkulykker og evnen til å unngå kollisjon ble evaluert. Antallet 
kollisjoner og risikofylt adferd var doblet etter inntak av zolpidem i forhold til placebo 
(tabell 3). 
 
 
Tabell 3. Antall kollisjoner som skjedde i hvert scenario i løpet av de fire 
behandlingene (17). 
 
Situasjon Zolpidem Zopiklon Placebo 
Gående 1 0 0 
Trafikklys 1 0 0 
Forbikjøring 6 7 4 
Parkering 0 0 0 
Venstre sving 3 0 1 
Totalt 11 7 5 
 
 
Funnen i denne studien viste at etter inntak av zolpidem kvelden i forveien, kunne man 
ikke utelukke residualeffekt hos eldre sjåfører. 
 
 

6. Do zopiclon, zolpidem and flunitrazepam have residual 
effects on simulated task of collision anticipation? (38) 
 
I studien deltok 10 personer, alle med en kjøreerfaring på over 100 000 km, deltok i 
denne balanserte, dobbelt-blindete studien. I alderen 23-42 år deltok 4 menn og 6 
kvinner med normalt eller korrigert til normalt syn deltok i denne studien. Felles for 
alle deltakerne var at de drev med idrett regelmessig. 
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For å bekrefte god fysisk helse og for å utelukke annen medisinskbehandling ved 
inklusjonstidspunktet eller 15 dager før, gjennomgikk samtlige deltakere en medisinsk 
undersøkelse i forkant av eksperimentet. Søvn-, årvåkenhet-, nevrologiske-, 
kardiovaskulære-, respiratoriske-, hepatiske, renale- og metabolske sykdommer ble 
brukt som eksklusjonskriterier. Eksperimentet ble utført i simulator hvor de ble utsatt 
for repeterende visuelle situasjoner. På rattet var det montert to knapper, en på høyre 
side og en på venstre siden, som skulle registrere respons fra forsøkspersonene. 
 
Den visuelle simuleringen var en rettlinjet bevegelse mot et kryss i 70 km/t. Et annet 
kjøretøy kom kjørende i 10 km/t, inn i krysset fra en vei på høyre side. Dette kjøretøyet 
kunne komme inn i veikrysset 1000 ms, 500 ms eller 200 ms før eller etter 
forsøkspersonen. Deltakerne skulle her gjøre en tidsvurdering på hvem som ville 
komme først til veikrysset uavhengig av forkjørsrett. Responsen ble registrert på 
knappene på rattet. Hvert forsøk varte i minimum 5 sekunder og ble avbrudd minst 1 
sekund før forsøkspersonen kom inn i veikrysset.  
 
Det visuelle miljøet ble endret mellom sesjonene fra en vei uten tekstur, til en vei med 
tekstur og veimerking til en vei med tekstur, veimerking og trær i bakgrunnen. Hver av 
de totalt 5 sesjonene varte i 1,5 timer. Forsøkspersonene fikk prøve ut kjøresimulatoren 
den dagen de var inne til den medisinske undersøkelsen. Hver sesjon ble utført på 
samme ukedag og ble etterfulgt av en wash-out periode på minst 15 dager før neste test 
startet. Alle kapslene, som enten inneholdt 7,5 mg zopiklon, 10 mg zolpidem eller 
placebo, var identiske og ble administrert under tilsyn klokke 23:00 hjemme hos 
forsøkspersonene.  
 
Påfølgende morgen ble alle forsøkspersonene kjørt til teststed og eksperimentet startet 
klokken 09:00 – 10 timer etter inntak. Før hvert eksperiment ble deltakerne bedt om å 
avstå fra alkohol og fysisk aktivitet. En aktigraf målte, fra klokken 23:00 til 07:30, den 
nattlige aktiviteten for å se på søvnfasene til deltakerne. 
 
Behandlingen viste ingen påvirkning på noen av forsøkene, på responstiden sjåføren 
hadde når kjøretøyet nærmet seg veikryss og møtendetrafikk eller antall feil som ble 
gjort. Responstiden i forsøket viste så liten forskjell mellom placebo, zopiklon og 
zolpidem at dette ikke kunne regnes som merkbart, tabell 4. Resultatene av disse 
forsøkene viste at det ikke kunne påvises noen residualeffekt av hverken zolpidem eller 
zopiklon. Forskerne mente dette kunne skyldes at testene ikke var sensitive nok og at 
kjøring i en rettlinje ble for enkelt. 
 
Tabell 4. Gjennomsnittlig responstid når sjåfør nærmer seg veikryss 
 

 RESPONSTID I SEKUNDER 
Placebo 2,91 
Zopiklon 2,94 
Zolpidem 2,85 

 
 

7. Highway driving in the elderly the morning after 
bedtime use of hypnotics (39) 
 
Denne dobbelt blindete, 3-veis cross-over studien ble utført mellom november 2006 og 
februar 2007. Via annonse i lokalavisen, rekruttertes 18 friske eldre sjåfører. Gruppen 
besto av 8 menn og 10 kvinner i alderen 55-75 år som hadde gyldig førerkort og en 
kjøreerfaring som tilsvarte minst 5000 kilometer årlig de siste 3 årene. 
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Alle deltakerne gikk igjennom en medisinsk undersøkelse og besvarte et spørreskjema 
om deres medisinske historie. Deltakernes hjerte ble kontrollert et elektrokardiogram 
og blod- og urinprøver ble undersøkt for å avsløre eventuelt legemiddel- og 
narkotikamisbruk. Prøvene ble kontrollert for kokain, amfetamin, benzodiazepiner, 
metamfetamin, cannabis og opiater. 
 
Kroppsmasseindeks mellom 19 og 29 kg/2, god helse og normalt eller korrigert til 
normalt syn var inklusjonskriteriene. 
 
I denne studien brukte man eksklusjonskriteriene: Fysisk eller mental lidelser, 
alkoholisme og stoffmisbruk, akutt sykdom som innebærer bruk av legemidler som 
kjent påvirker kjøreferdighetene, blodgiving, deltakelse i andre studier de siste 3 
månedene, røyking av mer enn 10 sigaretter daglig, drikking av mer enn 6 
koffeinholdige drikker daglig eller inntak av mer enn 21 alkoholholdige drikkevarer 
ukentlig. 
 
Deltakerne fikk overnatte i i testlaboratoriet 1 uke før studiestart, for å unngå mulige 
søvnforstyrrelser på grunn av ukjente omgivelser. Dagen etter fikk de også øve på 
testene de skulle utføre i studien.  
 
De siste 4 timene før ankomst og frem til hjemreise dagen etter, var ikke koffein var 
ikke tillatt for deltakerne. De siste 24 timer før ankomst kunne man heller ikke innta 
alkohol. Fra ankomst til hjemreise var det ikke tillatt å røyke og man skulle ikke spise 
fra ankomst til frokost neste dag. 
 
Kapslene deltakerne fikk var identiske og inneholdt 7,5 mg zopiklon eller placebo og ble 
inntatt umiddelbart før sengetid kl 23:00. Klokken 07:00, 8 timer etter inntak, ble 
deltakerne vekket.  
 
Tidligere kjente tester som er sensitive for resteffekt av hypnotika ble bruk. En rekke 
laboratorieundersøkelser, en motorvei kjøretest og egenevaluering som var tidligere 
kjent for å være sensitive for resteffekt av hypnotika, ble brukt for å vurdere 
residualeffekter. 
 
Klokken 07:45 utførte deltakerne den første sesjonen av testene, i fast rekkefølge: 
hurtig ordlæringstest, balansetest, sporingstest  delt oppmerksomhet, forsinket 
ordlæringstest, deretter utførte deltakerne en egenevaluering av søvnkvalitet, følelse av 
årvåkenhet og søvnighet.  
 
I sporings-testen var målet å se på evnen til å kontrollere et ustabilt mål ved å korrigere 
horisontale avvik med en joystick. 
 
Ved å bruke en standardisert kjøretest for motorvei, skulle deltakerne kjøre et kjøretøy 
med spesialintrumenter i mer enn 100 kilometer. Forsøket ble gjort på en helt vanlig 
motorvei og med en kjøreinstruktør i bilen som hadde tilgang til dobbelt sett pedaler. 
Oppgaven gikk ut på å holde bilen jevnt i kjørebanen og med en fart på 95 km/t, selve 
testen tok omlag 1 time. Underveis notertes bilens posisjonering og fart. Eventuelle 
stopp i trafikken eller forbikjøringer ble ikke tatt med i rapporten. 
 
Videre utføres en delt-oppmerksomhetstest hvor man registrerte reaksjonstid. 
Kjøreruten ble delt inn i seksjoner og deltakerne fikk beskjed om å fjerne foten fra 
pedalene så raskt som mulig når tallet 2 kom til syne, det ble vist 2 ganger i hver 
seksjon som hadde en varighet å mellom 5 og 25 sekunder. 
 
I neste oppgave, som var en gå/stopp-signaltest, fikk deltakerne i oppgave å trykke på 
O eller X-knappen når disse symbolene dukket opp midt på skjermen. Ved å 
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kontinuerlig registrere responsen i løpet av testen, kunne man finne en reaksjonstid på 
den enkelte deltaker. 
 
Ordlæringstest var neste oppgave. Her fikk deltakerne se 15 enstavelses ord i 1-2 
sekunder pr ord. Etter å ha sett alle ordene skulle deltakerne gjengi alle ordene de 
husket. Etter 30 minutter ble deltakerne bedt om å gjengi alle ord de husket fra testen. 
Så fikk deltakerne se 30 ord i tilfeldig rekkefølge, 15 nye ord og de 15 ordene fra den 
forrige testen. Testen gikk ut på at man skulle så raskt som mulig skulle avgjøre om 
ordet var nytt eller kom fra den forrige testen ved å trykke på korresponderende 
knapper. Til slutt gjorde forskerne en balansetest hvor man registrerte hvor mye man 
beveget seg i løpet av testen. Deltakerne sto på en bevegelig plate i 60 sekunder, først 
med øynene åpne og fiksert på en mål 2 meter unna, deretter med øynene lukket. 
 
I egenevalueringen skulle deltakerne selv evaluere sitt humør, graden av sedasjon og 
kjøreferdighet. Summen av denne testen definerte årvåkenhet, hvor fornøyd de var og 
ro. 
Testen på motorveikjøring fant sted mellom klokken 09:00 og klokken 10:00, altså 10-
11 timer etter legemiddelinntaket. Når motorveitesten var utført, ble deltakerne kjørt 
tilbake til testlaboratoriet for å starte del 2 av testen. Her evaluerte de sine egne følelser 
og hvor trett de følte seg. Videre utførte de stoptesten, sporingsstest, delt 
oppmerksomhetstesten og den andre forsinket hukommelsestest med 
ordgjennkjenning. Dette ble utført 11 timer og 35 minutter etter inntaket av legemiddel. 
 
Hver av deltakernes kjøreferdighet og tydelige sedasjon ble også vurdert av 
kjøreinstruktøren i slutten av hver kjøretest. Det mangler data på en av 
forsøkspersonene på motorveitesten. Etter inntak av zopiklone vurderte 
kjøreinstruktøren at det var uforsvarlig å la den kvinnelige deltakeren utføre denne 
delen av testen og stoppet forsøket. 
 
På de andre deltakerne så man et betydelig  avvik i plassering i veibanen og evnen til å 
holde fartsgrensen etter inntak av zopiklon mens sporingstesten-testen viste ingen 
påvirkning av legemiddel. 
 
I delt oppmerksomhetstesten var resultatene betydelig forverret klokken 08:45. Det 
samme var resultatene for stopp-signal testen, mens på gå-testen var der ingen forskjell 
av betydning. Heller ikke ved den hurtige delen av ordgjennkjennesestesten var der 
forskjeller av betydning. På den forsinkete ordgjenkjennlsesdelen viste resultatene en 
tydelig nedsatt evne til å reagere og til å gjenkjenne ord, både etter 8 timer og 45 
minutter og igjen etter 11 time og 45 minutter, figur XIII. 
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Figur XIII. Nedsatt evne til å huske ord i forsinket ordgjenkjennelsestesten etter 
inntak av zopiklon sammenlignet med placebo. Omarbeidet fra referanse (39). 
 
Balansetesten gikk ut på at forsøkspersonene skulle stå på en bevegelig platform i 60 
sekunder. Først med øynene åpne og blikket festet på et mål 2 meter unna, deretter 
med øynene lukket. Forsøkspersonenes resultater på balansetesten var tydelig påvirket 
dagen etter inntak  av zopiklon, figur XIII. Testen ble gjort 8 timer og 45 minutter etter 
inntak av placebo eller zopiklon. I egenevalueringen opplyste forsøkspersonene at de 
følte seg trette på den første testen som ble utført om  morgenen etter inntak av 
zopiklon, denne påvirkningen følte de ikke på neste test 11 timer og 45 minutter etter 
inntak. 
 

 
Figur XIV. Balansetest, oppgitt i mm2, viser at forsøkspersonene hadde større 
problemer med balansen dagen etter inntak av zopiklon enn dagen etter inntak av 
zolpidem. Omarbeidet fra referanse (39). 
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Resultatene tyder på at forsøkspersonene i denne testen var betydelig påvirket av 
zopiklon i opp til 11 timer etter inntak. Påvirkningen sammenlignes med en BAK på 0,5 
promille. Eksperimentet viser også at forsøkspersonene ikke selv kjenner at de er 
påvirket og heller ikke ser at deres kjøreferdigheter er nedsatt. 
 

 
8. Next-day effects of ramelteon, zopiclone, and placebo on 
highway driving preformance, memory functions, 
psychomotor preformance, and mood in healthy adult 
subjects (40) 
 
Via en offentlig annonse og oppslag på og rundt universitetet i Utrecht, rekruterte man 
15 kvinner og 15 menn til denne dobblet-blindete, dobbelt-dummy, randomiserte 
placebokontrollerte 3-veis cross-over studien. Kriterier for å kunne delta i studien var 
alder mellom 21-55, kroppsmasseindeks 18-34 kg/m2, normalt syn, gyldig førerkort i 
minst 3 år og kjørelengde på gjennomsnittlig 5000 kilometer årlig de siste 3 årene. 
 
Alle deltakerne gjennomgikk medisinske undersøkelser før de ble tatt opp til studiet og 
sykdommer som kunne ha kliniske relevanse for studien var diskvalifiserende. I den 
medisiske undersøkelsen tok man urinprøver for å utelukke narkotikamisbruk og 
urinprøve for å utelukke graviditet hos kvinnene, samt utåndingsprøve for å kontrollere 
om deltakerne hadde inntatt alkohol. 
 
Unormale funn på laboratorietestene, tidligere eller nåværende alkohol- eller 
narkotikamisbruk, tidligere eller nåværende fysiske- eller mentaleproblemer, inntak av 
mer enn 5 kopper koffeinholdig drikke daglig, røyking mer enn 10 sigaretter daglig eller 
drikking av mer enn 21 enheter alkohol ukentlig førte til eksklusjon fra studien. 
 
Med en uke mellom forsøksperiodene, gjennomgikk forsøkspersonene 1 prøve sesjon og 
3 eksperiment sesjoner med en wash-out på ≥ 1 uke mellom sesjonen. Ved å utføre 
denne prøvesesjonen fikk deltakerne gjort seg kjent med hvordan forsøket utførtes og 
dermed unngikk man at læringseffekter påvirket testresultatet.I forsøksperiodene sov 
deltakerne på testlaboratoriet. 
 
I forsøkene skulle man se på standard avvik på lateral posisjonering og deltakere som 
hadde et avvik på mer enn 24 cm i prøvesesjonene ble ekskludert fra studien. 
 
I denne studien regnet man at testen startet klokken 21:00 da 2 deltakere ankom 
testlaboratoriet. Klokken 23:00 utførte man en balansetest på deltakerne. Zopiklon 7,5 
mg eller placebo, i identiske kapsler, ble administrert umiddelbart før leggetid klokken 
00:30 
 
Deltakerne ble vekket 1,5 timer etter inntak, klokken 02:00. Et eventuelt legemiddel 
hadde da en maks plasmakonsentrasjon og deltakerne gjennomgikk en ny balansetest. 
5 minutter etter de ble vekket skulle forsøkspersonene holde armene langs siden og stå 
på en AccuSway Plus plattform. Selve testen ble utført i et stille rom og det var ikke 
tillatt å snakke under testen. Deltakerne sto på denne platformen i 60 sekunder med 
øynene åpne og i 60 sekunder med øynene lukket. Innen 15 minutter etter de ble vekket 
gikk deltakerne tilbake til sengen. 
 
Da denne testen var utført gikk deltakerne til seng igjen og sov videre til de ble vekket 
klokken 08:00 og fikk en lett standard frokost. Deltakerne evaluerte sin egen søvn hver 
morgen etter de ble vekket, hvor en score på 0-2 indikerte god søvn og 6-7 indikerte 
forstyrret søvn. 
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Klokken 08:30 utførtes en medisinskundersøkelse. En deltaker utførte kjøretest og den 
andre utførte labtest klokken 09:00, 8,5 timer etter inntak av kapslene. Klokken 10:30 
byttet de oppgave.  
 
Kjøretesten forsøkspersonene utførte var 100 km lang, de kjørte på motorveien mellom 
byene Utrecht og Arnhem. En kjøreinstruktør med tilgang til dobbelt sett pedaler var 
med i bilen for ekstra sikkerhet. Selve kjøringen besto i å holde bilen jevnt i kjørebanen 
og holde en konstant fart på 95 kilometer i timen. Etter kjøretesten utfylte deltakerne et 
skjema for å evaluere egen kjøring. De fylt også ut et skjema hvor svarene deltakerne 
gav, indikerte humørforandringer, målte sedasjon, intellektuel effektivitet og energi, 
eufori, amfetaminliknende effekt, dysfori og somatiske symptom. 
 
Den delen av testen som ble utført på laboratoriet bestod av 4 deler; en ordlæringstest 
med hurtig og forsinket gjengivelse av ord, en arbeidsminnetest, en sporingstest og delt 
oppmerksomhetstest. 
 
Hurtig ordgjennkjennelsestesten gikk ut på å skrive ned så mange ord som man kunne 
huske etter å ha sett 15 ord. Hvert ord var synlig 2 sekunder og deltakerne fikk 1 minutt 
til å skrive ned så mange ord som mulig. I den forsinkete delen ventet man 30 minutter 
før forsøkspersonene fikk 1 minutt på seg til å gjengi så mange ord man kunne huske 
fra den første delen av testen. 
 
I arbeidshukommelsestesten fikk deltakerne beskjed om å memorisere en tallrekke, 
deretter fikk de se en flere tallrekker og skulle trykke på en knapp dersom denne 
tallkombinasjonene var en av dem som ble presentert tidliger. Vurderingen ble gitt på 
gjennomsnittlig reaksjonstid og prosentandel feil. 
 
Neste del var sporingstesten som var delt i 2, en sakte bevegelig del og en hurtig 
bevegelig del. Testen gikk ut på å holde en utstabil og bevegelig stang midt på et 
horisontalt plan ved hjelp av en datamus. Det primære responsmålet var å se på avviket 
i bevegelse av datamusen. 
 
Den siste delen var delt oppmerksomhetstest. Selve testen gikk ut på at deltakerne 
skulle memorisere en fast rekkefølge av sifre samtidig som de skulle utføre en annen 
oppgave. De skulle gjøre som i sporingstesten og holde en bevegelig og ustabil stang 
stabil midt på et horisontalt plan ved hjelp av en datamus. Samtidig som de gjorde 
dette, fikk deltakerne se en rekke tallkombinasjoner på en dataskjerm. Deltakerne 
skulle avgjøre om denne tallkombinasjonen var en del av den rekken man hadde sett 
tidligere. Antall feil, reaksjonstid og avviket i bevegelse av datamus var målene man 
gjorde. 
 
I forhold til placebo kunne man etter inntak av zopiklon, se et tydelig avvik i plassering 
i veibanen. Det ble ikke observert noen forskjeller i avvik mellom placebo og zopiklon 
når det man så på ulike avvik i fart. 
 
I denne studien mente forsøkspersonene selv at det ikke var noen forskjeller av 
betydning på kjøreferdighet eller på de fleste av de andre testene når man 
sammenlignet placebo og zopiklon.  
 
Ordlæringsdelen og hurtig ordgjenkjenning viste ingen avvik ved noen av 
behandlingene. Forsinket ordgjennkjennelse var svært dårligere etter zopiklon inntak. 
Det samme gjalt reaksjonstiden på arbeidsminnetesten  sam var betydelig høyere 
sammenlignet med placebo. Det sammen kunne man se på sporingstesten og delt 
oppmerksomhetstesten. Etter inntak av zopiklon kunne man se tydlige dårligere 
resultater og økt reaksjonstid, men prosentandelen av feil var ikke økt. 
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Tydelig forskjell mellom placebo og zopiklon, kunne man også se på balansetesten. 
Både med øynene åpne og med øyene lukket kunne man se at evnen til å holde 
balansen var tydelig svekket. 
 
På egenevalueringsskjemaet oppga 73,3 % av deltakerne at de følte seg trett dagen etter 
inntak av zopiklon, andelen som følte seg trett etter inntak av placebo var 33,3 %. 
Egenevalueringsskjemaet som indikerte humørforandringer, målte sedasjon, 
intellektuel effektivitet og energi, eufori, amfetaminliknende effekt, dysfori og 
somatiske symptom, oppgav forsøkspersonene ingen forskjeller mellom placebo og 
zopiklon. 
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Diskusjon 

 
Er det  trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z-hypnotika? 
Funn gjort i denne oppgaven tyder på at en kan være påvirket av z-hypnotika uten selv 
å kjenne symptomer på dette (13,39). I tillegg kan det være vanskelig å forutse 
elimineringstiden til den enkelte, denne avhenger av flere faktorer som for eksempel 
sykdom, alder, legemiddelbruk og individuelle forskjeller. 
 
Indikasjonen på både zolpidem og på zopiklon er at dette er legemidler som brukes ved 
søvnvansker og som kun skal brukes i korte perioder (1,2). Selv om mange mennesker 
som bruker z-hypnotika har underliggende sykdom, som kanskje er grunnen til at de 
får forskrevet denne type legemiddel, er dette også eksklusjonskriterier i flere av 
studiene (13,17,37–40). På denne måten kan man diskutere om disse studiene viser 
reelle resultater.  
  
Tall fra Reseptregisteret (25) viser at forskrivingen av z-hypnotika har holdt seg stabilt 
høyt over flere år, og zopiklon er helt klart det søvnmidlet som forskrives mest i Norge. 
Figur XV viser også en oversikt over andre typer hypnotika som er forskrevet i Norge i 
samme tidsperiode, men ingen av disse forskrives på langt nær i samme skala som 
zopiklon. Zolpidem og melatonin har hatt en svak vekst, mens nitrazepam- og 
flunitrazepam-forskrivingen har hatt en nedadgående kurve i de senere år. 

 
 

 
 
Figur XV. Antall brukere av ulike søvnmidler i Norge i perioden 2004-2013. Tall fra 
Reseptregisteret (25). 

 

I Vegtrafikklovens kapitel IV § 22 (8) står det at man ikke skal kjøre dersom en ikke er 
skikket til det. Dette være på grunn av påvirkning av rusmidler, sykdom eller andre ting 
som kan nedsette ens evne til å føre kjøretøy. De fleste klarer å forholde seg til denne 
loven. For de aller fleste er grunnen at man kjenner at man ikke er kapabel til å kjøre og 
for andre kan årsaken være frykten for å bli tatt og straffet. Nedsatt elimineringsevne 
kan føre til at man bryter loven uten selv å være klar over det. Alkohol elimineres ved 
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0:ordenskinetikk og elimineringstiden kan derfor til en viss grad forutses (41). I 
motsetning elimineres z-hypnotika med 1:ordenskinetikk og dermed varierer 
eliminasjonshastigheten fra person til person. Ved bruk av andre legemidler, ved 
sykdom og hos eldre personer kan denne hastigheten påvirkes og dette gjør det 
vanskelig å forutsi hvor lang halveringstid z-hypnotika har hos den enkelte. Det finnes 
derfor ikke noe fasitsvar på når legemidlet er helt ute av kroppen. 

Som fører av et kjøretøy, har en som ansvar for å sørge for å faktisk være i stand til å 
kjøre (8). Når en ikke selv har noen opplevelse av å være påvirket blir det vanskelig å 
følge loven. Funnene gjort i de fleste av disse studiene viser at man er påvirket av z-
hypnotika dagen etter inntak (13,17,18,36,37,39,40). En av studiene viser ingen 
påvirkning (38), forskerne mener selv at dette kan skyldes at testen ikke var sensitive 
nok til å gi utslag i forsøket. Hva som er bakgrunnen for denne teorien oppgis ikke. 
Dersom en ser på hvilke funksjonsnedsettelser som er observert hos forsøkspersonene, 
finner man avvik på balansetest, forsinket ordgjenkjenning, delt oppmerksomhet, 
stopp, plassering i veibanene, holde fart og generelt nedsatt kjøreferdigheter. Avvikene 
kan hver for seg gjøre en trafikkfarlig, men når man kan se flere av disse tingene hos 
samme person, øker trafikkfaren betraktelig. Flere av forsøkspersonene oppgir at de 
føler seg trett dagen etter inntak av z-hypnotika og en kan anta at disse personene av 
den grunn kjører mer forsiktig. I en av studiene stopper kjøreinstruktøren forsøket hos 
en av testpersonene (39) fordi denne kvinne var for sedert til at det var forsvarlig å 
gjennomføre forsøket. Det opplyses ikke hvordan kvinne selv oppfattet sin egen 
tilstand. Funn gjort i 2 av studiene (13,39) viste at forsøkspersonene var påvirket av z-
hypnotika uten selv å merke det. Disse forsøkspersonene hadde heller ingen opplevelse 
av at kjøreferdighetene deres var nedsatt. Residualeffekten av z-hypnotika kan 
sammenlignes med BAK på 0,5 promille og ved denne konsentrasjonene blir man 
mindre kritisk, har problemer med å ta inn informasjon og man tar større sjanser. 
Dersom fører av et kjøretøy ikke selv kjenner at en er påvirket og at kjøreferdighetene 
er nedsatt, må denne regnes som en fare for seg selv og andre i trafikken. 
 
Er eldre mer utsatt for residualeffekt av z-hypnotika enn yngre personer? 
Studiene tar ofte utgangspunkt i hvordan disse legemidlene påvirker eldre sjåfører 
(13,17,37,39), til tross for at det er yngre sjåfører under 35 år som oftest tas for kjøring i 
ruspåvirket tilstand, da oftest unge i alderen 18-22 år (3). Dette betyr ikke at yngre 
personer er mer følsomme for denne typen legemidler, men heller at yngre sjåfører som 
tas med denne typen ruspåvirkning bruker legemidlet nettopp i rusøyemed. 

For blant disse yngre sjåførene som tas av politiet er det en del gjengangere. Dette er 
personer som bruker rusmidler regelmessig og i utstrekt grad, gjerne flere rusmidler i 
kombinasjon. Ofte er dette alkohol, ulovlige narkotiske stoffer og reseptbelagte 
legemidler skaffet på ulovlig vis (3).   

Ved å se på resultatene i disse studiene, undersøkes kun på effekten av z-hypnotika, 
ikke i kombinasjon med andre legemidler, alkohol eller ulovlige stoffer. 
Heller ikke hvordan denne legemiddelgruppen virker på andre enn friske frivillige er 
undersøkt. Ved underliggenede sykdommer og/eller bruk av andre legemidler, ulovlige 
stoffer og alkohol blir de individuelle forskjellene større og resultatene derfor for uklare 
til at de kan brukes. Overforbruk og misbruk av legemidler, ulovlige stoffer og alkohol 
har vært eksklusjonskriterier i studiene. Z-hypnotika påvirker CNS og gir en sederende 
effekt (1,2), kombinert med alkohol, andre legemidler eller ulovlige stoffer kan denne 
effekten økes uten at man kan forutse i hvilken grad.  
En regner med at så mange som 30 % av personer over 50 år får problemer med søvn i 
en eller annen grad, og som vist i figur II øker forbruket av zopiklon og zolpidem ved ca 
50 års alder og når en topp ved ca 65 år.  

Med tanke på at kognitive-, psykomotoriske og sensoriske sansefunksjoner reduseres 
med alderen, regnes  dermed at kjøreferdighetene reduseres fra 65 år. Økt clearance og 
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sensibilitet for denne typen legemiddel (1,2) gjøre eldre mer utsatt for å havne i 
trafikkulykker (32). 

Residualeffekten av zopiklon har mange likheter med alkohol og enkelte funn kan tyde 
på at residualeffekten av zopiklon og zolpidem kan sammenlignes med en BAK på 0,5 
promille (13,39).  

Ved en BAK på 0,26 promille ser man en påvirkning på kjøreferdighetene. Ved en 
blodkonsentrasjon på 0,16 µg/l zopiklon, kan man se at personen ikke innehar samme 
kjørekontroll som normalt og kjøreferdigheten er nedsatt (18). Ved BAK på 0,2 
promille blir synet dårligere, evnen til å fokusere raskt reduseres og endring i lysforhold 
blir vanskeligere. Ved BAK på 0,5 promille reduseres evnen til å oppfatte situasjoner og 
reaksjonsevnene blir mindre presise (42).  

Denne residualeffekten av z-hypnotika går igjen i flere studier (13,17,18,36,37,39,40) og 
kan ikke utelukkes selv om individuelle forskjeller avgjør hvor påvirket en person blir 
av denne resteffekten.  

Ikke mange av studiene tar for seg zolpidem, det kan tyde på at det regnes som mindre 
sannsynlig at en man opplever residualeffekt av dette legemidlet kontra zopiklon. 
Denne antakelsen kan skyldes den korte halveringstiden zolpidem har (1). Denne 
effekten kan likevel ikke utelukkes da en av studiene har vist at (13) at så mange som 11 
av 16 forsøkspersoner hadde detekterbar konsentrasjon i blodet 9,5 timer og 13,5 timer 
etter inntak. Konsentrasjonen var lavere etter 13,5 timer, men det var likevel mulig å 
finne rester i blodet. 

Vegtrafikkloven ble endret 01.02.2012 til å omfatte all ruskjøring, ikke bare alkohol. 
Grensene skal være tilsvarende som alkoholpromillegrensen på 0,2 promille og gi 
uttrykk for en nulltoleranse for kjøring under ruspåvirkning av legemidler eller 
narkotika. Denne loven har likevel et unntak. Disse grensene gjelder ikke dersom 
potensielt rusgivende legemiddel er tatt i forhold til gyldig resept forskrevet av lege, 
men legen skal advare pasienten om legemidlet ikke er forenelig med kjøring (8). 
Denne motsigelsen i loven kan skyldes en toleranseutvikling ved jevnlig og 
behandlingsregelmessig bruk (43). I tillegg til denne informasjonen fra legen, vil 
apotekpersonalet også opplyse pasienten om faren ved bilkjøring etter inntak av z-
hypnotika. I Norge er alle z-hypnotika, benzodiazepiner, morfinpreparater etc. merket 
med en rød varseltrekant (44). Denne merkingen viser tydelig for bruker at det er noe 
spesielt med dette legemidlet. Varseltrekanten er også et praktisk hjelpemiddel for 
apotekansatte når vi skal opplyse kunden om virkning på sentralnervesystemet og at 
legemidlet kan påvirke kjøreferdighetene, evnen til presisjonskrevende og risikofylt 
arbeid. Ved å vise den røde varseltrekanten på pakningen innledes dialog om bruken på 
en naturlig måte. Kundens oppmerksomhet fanges lettere og man kan informere 
hvordan dette legemidlet kan påvirke oppmerksomheten, reaksjonsevnen og at dette 
legemidlet er gjøre deg trøtt og døsig dagen etter inntak (45). 

Den største påvirkningen av z-hypnotika finnes ved tilfeldig bruk, og utvikling av akutt 
toleranse er observert ved bruk av denne type legemiddel. Denne toleranseutviklingen 
viser at samme konsentrasjon i blodet påvirker forsøkspersoner i mindre grad når det 
er gått noen timer, enn det gjør få timer etter inntak (18). Derfor kan det antas at det 
bare er den første tiden en bruker z-hypnotika at residualeffekten påvirker 
kjøreferdighetene.  

Indikasjonen til z-hypnotika er at de bare skal brukes ved periodiske og forbigående 
søvnvansker (1,2) og er ikke ment til å brukes sammenhengende over tid. Så dersom 
man anvender z-hypnotika sporadisk, slik det er ment, øker faren for residual 
påvirkning dagen etter inntak. 

Det kunne vært interessant å se videre på hvordan disse legemidlene sammen med 
sykdom og annen legemiddelbruk påvirker eldre, men det blir en helt annen studie. 
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Konklusjon 

 
Disse studiene viser en klar økt risiko for å havne i trafikkulykker dagen etter inntak av 
z-hypnotika. Personer med residualeffekt av disse legemidler har mer risikofylt adferd 
og tar større sjanser enn man gjør uten residualeffekt. Selv om disse legemidlene er 
designet for å ha en raskt innsettende sederendeeffekt og kort halveringstid, viser disse 
studiene at selv friske frivillige individer opplever residualeffekt av legemidlene i inntil 
et halvt døgn etter inntak. 
 
Z-hypnotika kan påvirke kjøreferdigheten allerede ved lave konsentrasjoner og 
kombinert med økende alder, underliggende sykdom og bruk av andre legemidler eller 
inntak av alkohol kan konsentrasjon og virketid økes. 
Ikke alle som bruker z-hypnotika kjenner selv at de fortsatt er påvirket av legemidlene 
dagen etter inntak. Siden z-hypnotika bare skal brukes inntil 4 uker anbefales det at 
man begrenser kjøring om morgenen i denne perioden, spesielt de første timene etter 
at man har stått opp selv om man føler seg helt fin. 
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