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Utilization of hypnotics in adults in Sweden- A decreased 

number of prescription of hypnotics with narcotics effect  

Abstract 

Background: Sleep disorders are an increasing problem in the world, and due to this, 

prescription of hypnotics is also increasing. Patients who are prescribed benzodiazepines and 

non-benzodiazepines have a high risk of developing drug-dependency. 

Aim: To study the incidence in new prescriptions of hypnotics to adults in Sweden during 2015-

2019, in relation to gender, age, region, season, prescriber, and comorbidity. Also, to study 

trends in the use of hypnotics during 2006-2019. 

Methods: A quantitative descriptive cohort-study based on national registers on in- and 

outpatient specialist care, and dispensed prescription drugs held by the National Board of Health 

and Welfare and the Swedish eHealth Agency.  Adults between 18-64 years who had received a 

new prescription of hypnotics were included. 

Results:  The prevalence of use of hypnotics has increased during 2006-2019 from 10.3% and 

5.9% to 11.1% and 6.7% for women and men, respectively. In contrast, the incidence of newly 

prescribed benzodiazepines and nonbenzodiazepines has instead decreased during 2015-2019 

from 8.4% and 6.4% to 4.2% and 3.6% for women and men, respectively. The proportion 

dispensed hypnotics increases with rising age, except in the case of melatonin, which is more 

common among younger patients.  

Conclusions: The incidence in prescription of benzodiazepines and other sedatives with a high 

risk of causing drugdependency, has been declining in the latest years. Interestingly, melatonin 

increases mostly in younger adults, even though melatonin is only indicated for sleep disorders 

in adults aged 55 years and older, and short time treatment of jetlag in adults.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sömnstörningar och förskrivning av sömnläkemedel är ett ökande problem i världen och 

Sverige. Arbetet visar på att prevalensen av användning av sömnläkemedel i Sverige har ökat 

under åren 2006 till 2019. Från 10,3 % hos kvinnor och 5,9% hos män till 11,1% respektive 6,7 

%. I Sverige finns det inga nationella riktlinjer för behandling av sömnstörningar, utan bara på 

regional nivå. Gemensamt för de regionala rekommendationerna är att kognitiv 

behandlingsterapi alltid ska testas innan läkemedelsbehandling sätts in. 

Läkemedelsrekommendationerna skiljer sig något åt mellan regionerna, där melatonin tillkommit 

de senaste åren hos flertalet regioner. En ökning av antalet patienter som använder melatonin 

sågs också i arbetet från 2015 till 2019, där den största ökningen var hos de unga vuxna. 

Godkända indikationer för melatonin är dock bara behandling av sömnstörningar hos ungdomar 

och vuxna 55+ samt kortvarig behandling av jetlag hos vuxna. Därför är Region Stockholms 

rekommendation 2020 överraskande. Melatonin är förstahandsval till alla åldrar vid 

farmakologisk behandling av sömnstörningar.  

Bensodiazepinder och Bensodiazepinliknadande läkemedel tillhör de narkotikaklassade 

sömnläkemedel, vilka medför en ökad risk för att utveckla läkemedelsberoende hos patienterna. 

Bensodiazepinliknande läkemedel har under många år ökat i Sverige, men i detta arbete tyder det 

på att den trenden har brutits. Användningen och nyförskrivning av de narkotikaklassade 

läkemedel har minskat från 2015 till 2019. Incidensen för alla narkotikaklassade sömnläkemedel 

har minskat, från 8,4% hos kvinnor och 6,4% hos män till 4,2% respektive 3,6%.  

För att besvara arbetes syfte, ” hur ser nyförskrivning av sömnläkemedel ut till vuxna människor 

i Sverige under åren 2015 till 2019” samt ” tidstrender i användningen av sömnläkemedel under 

åren 2006–2019” gjordes en kvantitativ deskriptiv kohortstudie baserad på olika register. Barn 

och ungdomar under 18 år exkluderades då de farmakologiska rekommendationerna för barn och 

ungdomar skiljer sig från de vuxna. Även äldre vuxna över 64 år exkluderades från studien då 

sömnsvårigheter ökar med åldern och det finns ökad bakomliggande sjuklighet.  

De sömnläkemedel som har en ökad risk för att utveckla läkemedelsberoende minskar i 

förskrivning. Dock undersöktes inte långtidsanvändningen av dessa läkemedel, vilket är viktigt 

för framtida forskning.  
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Förkortningar  

AGB= Apoteksgruppen i Borrby. Det är ett familjeägt apotek i Borrby, Skåne som har tagit fram 

rikslicensläkemedlet Melatonin AGB. 

ATC= ”Anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassificeringssystem”. Ett klassificeringssystem för 

läkemedel utefter deras indikation. 

BZ= Bensodiazepin 

DDD= Den definierade dygnsdosen. Den förmodade dygnsdosen för läkemedlet när den vuxen 

person använder läkemedlet vid primära indikationen. 

DSM-5= Diagnoser och statistikmanual av mentala sinnesstörningar. Används för att bedöma 

och diagnoserna psykiatriska sjukdomar och beteende. 

GABA= ”gammaminobutyric acid” är en signalsubstans som har en hämmande effekt i det 

centrala nervsystemet. 

ICD-10= Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem. Det är 

en statistikklassifikation för att översiktliga analyser och sammanställningar ska kunna 

genomföras. 10 står för tionde versionen. 

KBT= Kognitiv behandlingsterapi, ett samlingsnamn för olika psykoterapier. 

MT= Melatoninreceptor, G-proteinkopplade receptorer som melatonin binder till. 

NREM= ”non rapid eye movement”. En typ av sömn som innehåller djupsömn och är viktigt för 

kroppens återhämtning. 

REM= ” rapid eye movements” är viktig för minne och inlärning. 

SBU= Statens beredning för medicinsk utvärdering är en myndighet som utvärderar sjukvården 

och socialtjänstens metoder. 

SCB= Statistiska centralbyrån är en förvaltningsmyndighet och är ansvarig för officiell och 

annan statlig statistik. 

SCN= Suprachiamatisk kärna är en del av hypotalamus och har en viktig roll vid cirkadiska 

rytmen. 

TLV= Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är en myndighet som beslutar om tandvård, 

vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. 

Z-läkemedel= Bensodiazepinliknade läkemedel som har indikation sömnstörningar. 
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1 Introduktion 

1.1 Prevalens av sömnstörning 

Sömnstörning är ett vanligt problem som drabbar en stor andel av Sveriges befolkning där 

insomni är den vanligaste orsaken. 2010 utförde statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) en systematisk studie om behandling av sömnstörningar hos vuxna i Sverige. Studien 

visade att sömnstörningar ökar med åldern samt är vanligare hos kvinnor (1). I samma studie 

refererar man till en prevalensstudie gjord av statistiska centralbyrån (SCB) utförd 2008. SCB 

redovisade att 24% av den vuxna befolkningen (18-84 år) i Sverige besvärades av 

sömnsvårigheter (1). Senare statistik från SCB visar en ökande trend, 1 av 3 svenskar uppgav att 

de led av sömnstörningar 2015 (2).  

1.1.1 Säsongsvariation  

Norge är som Sverige ett avlångt land vilket innebär att latituden skiljer sig mellan olika 

regioner. Det i sin tur innebär att säsongerna varierar mellan olika regioner i landet. I norra delen 

av Norge är solen uppe dygnet runt under en stor del av sommaren. Under vintern går solen i 

stället aldrig upp. De få studier som undersökt sambandet mellan sömnstörning, säsong och 

region visar på olika resultat. Två norska epidemiologiska studier visar motsatta resultat. 

Siversten et al såg ingen tydlig variation i sömnstörningar mellan de olika månaderna på året, i 

regionen 63–65 ° N i Norge under åren 1995-1997 (3).  Pallesen et al visade på att det fanns ett 

samband mellan sömnstörningar och säsong, symtom för sömnstörningar i landet var generellt 

högre under vintern. Vidare undersökte man även sambandet mellan sömnstörning, region och 

säsong. Norra Norge hade en ökad frekvens av sömnstörningar under sommaren jämfört med 

vintern. Motsatsen såg man i södra regioner i Norge, där var sömnstörningar vanligare under 

vintern jämfört med sommaren (4). Även i Finland har sambandet mellan säsong och 

sömnstörning undersökts. Av de som tyckte att sömnen förvärrades en viss period under året var 

andelen störst som tyckte att det förvärrades under sommaren (5). Forskarna i studien Pallesen et 

al drog slutsatsen att både mörker under dagen och dagsljus under natten är två faktorer som kan 

leda till sömnstörningar och bör studeras mer (4). Pallesen et al undersökte även om det fanns 

något samband mellan användning av sömnläkemedel, region och säsong. Ingen diskussion togs 

upp hur förskrivningen eller användningen såg ut under årets olika månader och säsonger. Men 

det framgick att den största geografiska skillnaden i användning av sömnläkemedel visade att det 
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var vanligare att använda sömnläkemedel i södra Norge jämfört med norra Norge. Orsaken till 

detta tror forskarna beror på att det är lättare att få läkarkontakt och utskrivet sömnläkemedel i 

södra delen av Norge jämfört med norra (4).   

1.1.2 Cirkadiska rytmen  

Dygnsrytmen är ett komplext system som styrs av både yttre och inre klockor hos människan (6). 

Cirkadiska rytmen definieras som en 24 timmars cykelperiod (7). Ett intryck från miljön som 

människan använder sig av för att skapa cirkadiska rytmen kallas för zeitgeber. Ljuset är den 

viktigaste zeitgeber, vilket tydligt märks när vi förflyttar oss i tidszoner när solen går upp tidigare 

eller senare än vad hjärnan är inställd på (7). Om vi inte har information om vilken tid det är på 

dygnet utifrån klocka, dagsljus, mat eller dagligt arbete kan vi utforma egna inre klockor och 

rytmer som då kallas ”free-running”. De inre klockorna bildar oftast en rytm som är kortare än 

den cirkadiska rytmens 24 timmar (7). Exempel på inre klockor är hormonsekretion och 

förändring av kroppstemperatur (6). En viktig region i hjärnan för cirkadiska rytmen är den 

suprachiasmatiska kärnan (SCN) som är en del av hypotalamus. SCN fungerar som ett centrum 

för den cirkadiska rytmen där den bearbetar information från miljön som ljus och mörker och 

synkroniserar detta med kroppens inre dygnsklockor (6,7). 

1.1.3 Sömncykeln  

Den cirkadiska rytmen samt de inre klockorna vi har stimulerar hjärnan till att någon gång under 

perioden sova. När vi sover finns det två olika klasser av sömn, rapid eye movements (REM) och 

non rapid eye movement (NREM). NREM kan sedan delas in i ytterligare 4 klasser (NREMI-

IV), där NREM-III och IV innebär djupsömn och är viktig för kroppens återhämtning (7,8). 

Under djupsömnen är hjärtrytmen och andningen låg, vi har ett minskat blodflöde och 

hjärntemperaturen minskar. Ögonrörelserna är långsamma, det är vaga tankar, hög sekretion av 

olika hormon och minskad aktivitet i hjärncellerna.  REM-sömnen är viktig för inlärning och 

minnesfunktioner (8). Under REM-sömnen är hjärtrytmen och andningen är varierande med 

perioder av snabba frekvenser samt högt blodflöde. Ögonrörelserna är mycket frekventa men 

muskelsystemet är avslappnat. Det är ofta hög aktivitet i hjärnan med visuella drömmar som är 

organiserade och verkliga (7,8).  
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En sömncykel består av en episod NREM med efterföljande REM-sömn, som pågår ungefär i 

90–110 minuter. Episoderna varierar och förändras under nattens gång. I början av natten 

dominerar NREM-sömn och i slutet av sovande delen dominerar i stället REM-sömnen. 

Sömnmönstret ändrar sig även under livets gång. Episoder av NREM-III är väldigt korta och få, 

medan frekvensen av uppvaknanden är högre för äldre personer jämfört med yngre vuxna (7).  

1.1.4 GABA-transmitter och melatoninhormonets påverkan  

Basala framhjärnan är ett viktigt område i hjärnan, här styrs aktiviteten av GABA-aktiviteten. 

Från basala framhjärnan skickas axon ut till två andra viktiga måltavlor som förmedlar sömn. 

Axonerna skickar signaler till GABAA-receptorer i hypotalamusregionen som stimulerar fram 

NREM-III. GABA-transmittorn har även en viktig roll i REM-sömnen genom att hämma 

aktiviteten i spinala motorneuron (7). GABA kan ha en viss påverkan när vi upplever jetlag, 

genom att den endogena GABA-antagonisten bikukullin blockerar GABA-överföringen efter en 

fördröjning av ljus och mörkercykeln (9).  

Man har under många år haft kunskapen om att hormonet melatonin har en viktig roll vid 

reglering av dygnsrytmen, då experiment tidigare har gjorts på djur. Experimenten visade att 

utsöndringen av melatonin från epifysen i hjärnan sker på natten och minskar sedan under dagen 

(10). I samband med de ökande melatoninnivåerna på kvällen ökar också blodflödet i de distala 

hudregionerna vilket ger värmeförlust och minskad kroppstemperatur (10). Melatonin har sin 

effekt genom att minska vakenhetsaktiviteten då hormonet binder in till melatoninreceptorerna 1 

och 2 (MT1 och MT2) som finns i SCN (11).  

1.1.5 Könsskillnader  

En signifikant skillnad i den inneboende dygnsrytmen som styr melatoninutsöndringen och 

kroppstemperaturen har påvisats mellan könen. Kvinnor har en kortare ”inneboende” dygnsrytm 

jämfört med män och den är något kortare än den normala cirkadiska dygnsrytmen på 24 h. Den 

kortare dygnsrytmen kan leda till fördröjd tidpunkt för sömnen jämfört med tidpunkterna för 

deras cirkadiska rytm. Den senarelagda biologiska tiden för sömn kan öka risken för utveckling 

av sömnstörningar och tidigt uppvaknande hos kvinnor (12).  
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1.2 Vikten av att behandla sömnstörningar 

Behandling av sömnstörningar är viktigt därför att lite sömn kan leda till kognitiv försämring, 

sämre balans, ökad risk för depression, känslomässiga svängningar och ökad risk för mortalitet 

(13,14) . Läkemedelsgrupperna som under åren har varit dominerande för behandling av 

sömnstörningar är bensodiazepiner (BZ) och bensodiazepinbesläkade läkemedel (Z-läkemedel) 

(15). Ovannämnda läkemedelsgrupperna har visat god effekt för korttidsbehandling av 

sömnstörningar, men har också oroväckande bieffekter som framförallt psykomotorisk hämning, 

andningsdepression och toleransutveckling och beroende samt missbruk (2). Alternativa 

sömnläkemedel som inte påvisat någon toleransutveckling och beroendeutveckling är 

propiomazin och melatonin (16). 

1.3 Diagnos och kriterier för insomni 

Definitionen av sömnbesvär som de flesta länder använder sig av, även så Sverige, är utifrån 

kriterier i Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-

10) samt i diagnoser och statistikmanual av mentala sinnesstörningar (DSM-5). Enligt 

Socialstyrelsen måste vissa kriterier uppfyllas för att insomni ska kunna fastställas. 

Tidskriterier: 

1. Insomningstiden är mer än 30 min 

2. Avbruten sömn med vakenhet över 45 min eller mer än 5 uppvaknande under natten.  

3. För tidigt uppvaknande, total sömntid mindre än 6 h eller 80% av tidigare sömntid. För att 

diagnosen insomni ska kunna sättas måste symtom under dagtid finnas så som trötthet, minnes-

och koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, värk eller stelhetskänsla. Insomni definieras 

dessutom som sömnstörningar mer än 4 veckor och kronisk insomni definieras som 

sömnstörningar i mer än 6 månader (17). 

1.4 Klassificering av insomni 

Det finns två klasser av insomni, primär insomni där det inte finns någon känd bakomliggande 

orsak till sömnstörningen och sekundär insomni där sömnstörningarna beror på en känd 

bakomliggande orsak. Depression, ångest och andra psykiatriska sjukdomar är vanliga 

bakomliggande sjukdomar, men även smärta och läkemedel kan orsaka sömnbesvär (1,18) Enligt 

Socialstyrelsen 2010 är andelen som lider av primär insomni bara 15% vilket innebär att 
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resterande 85% som lider av insomni är sekundär, vilket understryker vikten av att undersöka 

bakomliggande sjuklighet vid insomni (17).  

1.5 Samsjuklighet  

Sambandet mellan psykisk ohälsa och sömnstörningar går åt båda håll. Utveckling av 

sömnstörning är associerat med psykisk ohälsa, men psykisk ohälsa kan också utvecklas av 

sömnstörning (19–22). Två epidemiologiska studier har undersökt samband mellan insomni och 

andra sjukdomstillstånd. Studierna har fokuserat på hur människorna upplever sin hälsa utefter 

frågeformulär grundade på ICD-10 och DSM-5 (23,24). Studien utförd i Norge undersökte om 

det fanns någon association mellan insomni och fysisk respektive mental hälsa. Den starkaste 

associationen visade sig vara mellan insomi och mental ohälsa (depression och ångest) samt 

insomni och smärta (23). Den andra studien utförd i USA visade att de människor sommed  

insomni hade en signifikant högre tendens till att utveckla depression och ångest jämfört med 

personer som inte hade insomni (24). Insomni ökar tendensen till att utveckla ångest och 

depression enligt förgående studie, men ångest och depression kan också påverka patienternas 

sömnkvalitet och graden av sömnlöshet enligt en studie utförd i Korea (19). I studien påvisades 

att både ångest och depression förstärkte sömnighet på dagen. En ökad sömnlöshet och minskad 

sömnkvalitet upplevdes genom somatiska symtom, oro, frustation av sömnsvårigheten, känsla av 

att det är för varmt eller kallt, svårt att andas och smärtkänsla. Patienter med både depression och 

ångest hade högst grad av sömnlöshet vilket tyder på att de somatiska symtomen förstärks vid 

kombinationen av depression och ångest (19). Många patienter som har behandlas för depression 

och är symtomfria uppger att sömnstörningar är ett kvarstående problem även efter effektiv 

behandling mot depressionen. Det i sin tur kan öka risken för återkommande depression (20).  

1.6 Behandling och riktlinjer 

Europeiska samt svenska riktlinjer rekommenderar icke farmakologisk behandling, kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som förstahandsval vid primär insomni. KBT har visat hög evidens och 

god behandlingseffekt vid sömnstörningar, både för primär och sekundär insomi (15,25). 

Däremot skiljer sig de europeiska och svenska riktlinjerna när det gäller läkemedelsbehandling 

av sömnstörningar. I Europeiska guidelines från 2017 rekommenderas fortfarande BZ och Z-

läkemedel som förstahandsrekommendation vid farmakologisk behandling, men efter icke 
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farmakologisk behandling (15). I Sverige finns det ingen uppdaterad nationell version av 

riktlinjer, utan varje region har sin egen. Läkemedel som har indikation mot sömnstörningar och 

används i Sverige till vuxna är framförallt Z-läkemedel (zopiklon och zolpidem), propiomazin, 

melatonin och BZ (16).   

Melatonin finns som både långverkande och kortverkande. Långverkande melatonin är i Sverige 

godkänd som indikation för sömnstörningar hos vuxna 55 år och äldre (26,27). Kortverkande 

melatonin finns både som rikslicensläkemedel och godkännande läkemedel i Sverige (28). 

Rickslicens-läkemedlet melatonin har indikation för sömnstörningar hos barn och ungdomar med 

samtidig ADHD i Sverige, samt kortvarig behandling av jetlag hos vuxna (29). Godkännande 

läkemedel med melatonin har indikation för kortvarig behandling av jetlag hos vuxna (28,30,31).  

Region Stockholms riktlinjer har sedan 2019 melatonin som förstahandsval vid behandling av 

sömnstörningar till alla åldrar. År 2020 försvann zopiklon och propiomazin som 

rekommendation i kloka listan (25,32). Skånes rekommendationslista rekommenderar melatonin 

som förstahandsval endast till barn och äldre (55 +) patienter. De anser att evidensen för 

melatoninanvändning för vuxna vid insomni är låg (33). Promiomazin rekommenderas hos 

majoritetens av regionerna som ett alternativ läkemedel när bakomliggande eller risk för 

missbruk eller beroendeutveckling finns hos patienten. För mer detaljerad information om 

rekommendationer från alla 21 regioner, se appendix 1.  

1.7 Behandlingstid 

Rekommendationerna för läkemedelsbehandlingen skiljer sig som tidigare nämnt mellan 

regionerna. Gemensamt är dock att sömnläkemedel bara ska användas som korttidsbehandling, 

behandling i max 4 veckor (34). Långtidsbehandling av sömnläkemedel är omdiskuterat, några 

studier motsäger den allmänna bilden av att Z-läkemedel skulle ge toleransutveckling och 

biverkningar (35,36). Evidensen är dock låg och andra experter menar att långvarig behandling 

av sömnläkemedel ökar risken för minskad behandlingseffekt, beroendeutveckling och 

biverkningar (15,34,37). Trots den låga evidensen för långtidsanvändning visar statistik på att 

60% hämtar ut läkemedel för mer än tre månaders behandling av de patienter som fått förskrivet 

sömnläkemedel i Region Stockholm (37).  
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1.8 Verkningsmekanism 

1.8.1 Bensodiazepiner 

Bensodiazepiner har sin verkningsmekanism genom att binda in till GABAA-receptorn. 

Bensodiazepinerna har ingen egen verkan utan fungerar som en positiv modulerare. Genom att 

förändra inbindningsstället på receptorn bir det högre affinitet för transmittorsubstansen GABA. 

När GABA har bättre affinitet leder det till att mottaggarnervcellens aktivitet i hjärnan minskar 

(38). Det finns olika typer av GABAA-receptorer som också har olika sorter av alfa-subenheter 

vilket bensodiazepiner kan binda in till.  (39).  

 

Figur 1: Affiniteter till GABAA-receptorn för olika läkemedel. a/b) struktur över hur GABA-receptorn. c) 

affinitet för zolpidem, d) affinitet för zopiklon, e) affinitet för diazepam (BZ-läkemedel) (Reproducerad 

från Hambrecht-Wiedbusch VS et al. Sleep, 2010 (39) med tillstånd från Oxford University Press). 

Den sederande effekten mediernas av alfa-1-subenheten, medan andra alfa-subenheter förmedlar 

effekter som muskelrelaxerande, krampminskande och anxiolytisk. Bensodiazepiner binder inte 

bara in till alfa-1-subenheten utan har även hög affinitet till de andra alfa-subenheterna enligt 

figur 1, vilket även ger de ovannämnda effekterna (39). Känslan av att man sover bättre vid 

administrering av bensodiazepiner är att REM-sömnen kortas ner och NREM-sömnen blir längre 

(38). 
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Det är framförallt två preparat som har använts som sömnläkemedel av bensodiazepinerna i 

Sverige, nitrazepam och flunitrazepam, vilket beror på deras kinetik. Flunitrazepam i doserna 0,5 

och 1 mg mot sömnstörningar avregistrerades 31 januari 2020 på företagets begäran och är 

därför nu ett licensläkemedel (40).  Med sömnmedel vill man ha en kortvarig effekt för att inte 

den sederande effekten ska finnas kvar dagen efter. Halveringstiden av substanserna är ungefär 

24 h men den hypnotiska och sedativa effekten är betydligt kortare pga deras höga fettlöslighet 

(38).  

1.8.2 Bensodiazepinbesläktade läkemedel 

Bensodiazepinbesläktade läkemedel, zopiklon, zolpidem och zaleplon ingår i gruppen 

cyklopyrroloner. Precis som BZ binder de in till GABAA-receptorkomplexet som aktiverar 

kloridjonerna och förstärker GABA-signalerna i CNS (41). Skillnaden är att cyklopyrrolonerna 

är mer selektiva än BZ enligt figur 1. De binder selektivt till alfa-1-subenheten på GABAA-

receptorn som ger den hypnotiska och sedativa effekten. Detta gör att man undgår bieffekterna 

minnesförlust, anixolytisk och kramplösande. Z-läkemedel har jämfört med BZ kortare 

halveringstider som minskar risken för den sedativa effekten på morgonen (38). 

1.8.3 Melatonin 

Melatonin är ett endogent hormon som framförallt utsöndras under kvällen och natten när vi 

sover. Exogent melatonin kan ges för att höja nivåerna av melatonin (26,38). Exogent melatonin 

har inte i sig någon hypnotisk effekt utan verkar snarare genom att ändra tidpunkten för sömn. 

Genom att ändra tidpunkt för de höga nivåerna av melatonin kommer man i fas med den inre 

biologiska klockan (11). Melatonin finns från och med hösten 2020 att köpa receptfritt på 

apoteken som indikation jetlag för vuxna (42). Det finns inget godkänt melatoninläkemedel ute 

på marknaden med indikationen sömnstörningar för vuxna under 55 år (28).  

1.8.4 Fentiazinderivat 

Propiomazin är besläktat med antipsykosläkemedel och tillhör fentiazinderivat. 

Verkningsmekanismen för den hypnotiska effekten är inte klarlagd, men substansen har inte 

visat någon påverkan på normala sömncykeln (38). Propiomazin har heller inte påvisat någon 

toleransutveckling eller beroendeframkallning vilket är positivt vid behandling hos patienter som 

är sårbara för beroendeframkallning (38,43).  
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1.9 Beroendeproblematik och effektskillnad av sömnläkemedel 

Användning av BZ eller Z-läkemedel ökar risken för att utveckla beroendeproblematik hos 

patienter och har varit känt under en längre tid. Diagnosen beroende av sömnläkemedel fastställs 

utefter patientens symtom likt listan nedan, enligt ICD-10 F13.2. Patienten måste ha minst tre av 

symtomen inom 12 månader för att få diagnosen enligt WHO (44).  

Kriterier:  

o Toleransutveckling, ökade doser behövs för att uppnå samma effekt. 

o Svårigheter att kontrollera intag av mängd, varaktighet och tidpunkt för drogen. 

o Fortsatt användning trots medvetenhet om skadliga fysiska och psykiska följder av 

substansen. 

o Patienten upplever ett starkt sug eller tvång att ta drogen. 

o Ett liv där drogen står i centrum, viktiga sociala aktiviteter ges upp, avsevärd tid går åt för 

att skaffa, inta eller hämta sig från effekten av intagen drog. 

o Abstinensbesvär och behöver ta drogen ingen efter avslut eller minskad dos. 

Bensodiazepiner och Z-läkemedel ger en förändring på de första episoderna av REM och 

NREM-sömnen under nattcykeln. REM-sömnen kortas ner och totala NREM-sömnen ökar (45). 

REM-rebound uppstår som en reaktion på avbruten läkemedelsanvändning. Reaktionerna är 

motsatta till substansernas effekter i form av sömnlöshet, mardrömmar, ångest och depression. 

(46). Anledningen till dessa reaktioner är överaktivitet i alla system som substanserna har 

inaktiverat (47). Det i sin tur ökar risken för att börja med läkemedlet igen (46). 

Ett alternativt läkemedel mot sömnstörningar är propiomazin, som jämfört med BZ och Z-

läkemedel inte påvisar någon REM-rebound. Avsaknaden av toleransutveckling och beroende 

gör att det framförallt är ett alternativt läkemedel till Z-läkemedel vid beroendeproblematik (48). 

Men evidensen för propiomazins effekter som sömnläkemedel är lågt jämfört med Z-läkemedel 

(1). 

Flera studier har undersökt effekten av exogent melatonin hos vuxna friska människor under 

olika tidpunkter på dygnet. Tester där exogent melatonin administrerades under dagtid eller kväll 

(endogena nivåerna är låga) fanns det en tydlig trötthet, ökad sömnbenägenhet och minskad 



 20 

insomningstid hos patienterna (49–52). Däremot har flera studier visat väldigt liten skillnad eller 

ingen skillnad i trötthet, sömnbenägenhet eller insomningstid vid administrering av exogent 

melatonin sent på kvällen eller natten (52). Tidigare studier har visat att äldre personer klagar 

mer på sömnstörningar i olika former och använder mer sömnläkemedel vilket tidigare förklarats 

genom att melatoninproduktionen minskar med åldern (11,53,54). Nya upptäckter motsäger dock 

den teorin, nya studier har visat att minskningen av produktionen och melatoninnivåerna i 

plasman inte behöver ske samtidigt som åldrandet av människor. Minskning av 

melatoninnivåerna i plasman i relation till ålder sker framförallt mellan åldersspannet 20–30 år 

(52).  

Studier har undersökt skillnaden i effekt av sömnläkemedel mellan melatonin, BZ och Z-

läkemedel (55). En studie undersökte effekten mellan melatonin, zolpidem och temazepam 

genom att studera mönster av hjärnaktivitet på elektroencefalogi. Registreringar av hjärnbarkens 

spontana elektriska aktivitet jämfördes mellan substanserna. Här kunde man inte se att melatonin 

ökade NREM-sömnen vilket zolpidem och temazepam tydligt gjorde (56).  

Melatonin har ingen tydlig effekt på att inducera sömn utan förskjuter biologiska klockan för att 

förstärka när det är natt respektive dag. Inducerad sömneffekt eftersträvas av många vilket BZ 

och Z-läkemedel har jämfört med melatonin (55). Trots detta har patienter lyckats avsluta sina 

behandlingar med BZ eller Z-läkemedel efter behandling med melatonin (55,57). 

1.10 Användning och förskrivning av sömnläkemedel 

Flertalet studier har undersökt prevalensen av sömnläkemedel med lite varierande metoder och 

resultat. Studier utförda i olika länder visar på att prevalensen skiljer sig mellan kön och ålder 

(58–61). En telefonundersökning utförd i Sverige självrapporterade sömnstörningar och 

användning av sömnläkemedel i den svenska befolkningen. Av deltagarna i studien var det 12% 

som rapporterade att de har varit i kontakt med en läkare för sina sömnbesvär och 6% använde 

sig av något sömnläkemedel under studien (58). Men en markant ökning av 

sömnläkemedelsförskrivning har påvisats i Sverige, en ökning med 40% från 2001 till 2015 

enligt SCB:s statistik 2019 (2). 

En registerstudie utförd i Sverige om sömnläkemedel hos äldre patienter (75–89 år) gjordes 

2010. Prevalensen för att ha använt sömnläkemedel minst en gång under studiens period (4 
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månader) var 27,1% för kvinnor och 18,1% för män. Läkemedlet som användes mest bland både 

kvinnor och män var zopiklon, även om andelen var störst bland kvinnor. Andelen som använde 

propiomazin var högre bland män (19,2%) än hos kvinnor (15,5%) (59).  

I en enkätstudie utförd i Norge 2010 fick 5000 slumpmässigt utvalda individer svara på frågor 

om sömn och användning av sömnläkemedel. Prevalensen i populationen av 

sömnläkemedelsanvändning någon gång i livet, pågående användning, långtidsanvändning var 

18,8%, 7,9% och 4,2% för respektive svar. Det fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män samt ålder där användningen var högre bland kvinnor och ökande i ålder, vilket även senare 

studier visar på (60,61). Z-läkemedel var den läkemedelsgrupp som använts mest den senaste 

månaden. Av användarna hade 62,7 % tagit Z-läkemedel (60).  

En senare registerstudie (2016) också utförd i Norge undersöktes användning och förskrivning av 

Z-läkemedel. 2013 fick 8,9% av befolkningen något Z-läkemedel utskrivet. Användningen var 

störst bland kvinnor och flest användare sågs i den högre åldersgruppen (>65 år). Här 

undersöktes även nyförskrivning av Z-läkemedel, definierat som att man inte fått något Z-

läkemedel förskrivet inom 2 år tidigare. År 2009 var incidensen 2,8% och under uppföljning 

kunde man utläsa att av de som fått något Z-läkemedel använde 45,1% Z-läkemedelet under 1 

års tid, och 16,8% använde det i 4 års tid. Även här var det den äldsta åldersgruppen som i största 

utsträckning var långtidsanvändare, 25,1% av de som var 65 år och äldre (62).  

Användning av Z-läkemedel, framförallt zopiklon är det läkemedel som har förskrivits mest de 

senaste åren till vuxna i världen (2). En studie i Kanada visar att prevalensen av användning av 

zopiklon har ökat från 2,0% till 4,8% mellan 2001 och 2016 (63). Även i Finland ser man en stor 

användning av zopiklon i populationen, och 14,1% av de som fått förskrivit zopiklon tar 

fortfarande substansen efter 9 år. Även om användningen av zopiklon är stor i Finland har den 

minskat från 2009 till 2014 (64).  

Z-läkemedel utvecklades från BZ för att minska dåsighet och annan fysisk påverkan samt 

beroendeutveckling (65). Trots detta rapporterar studier om att patienter som tar Z-läkemedel får 

liknande biverkningar som patienter som tar BZ. Däremot verkar de inte ha lika svårt att sluta 

med Z-läkemedel. BZ och Z-läkemedel klassas som narkotikaläkemedel (66) och har haft en 

oroväckande ökning av förskrivning och användning i världen. Ökningen ledde till att flera 
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länder i Europa, bland annat Sverige, Finland, Danmark och Norge var med i en kampanj mellan 

2005 och 2011. Kampanjen utfördes för att minska användningen av de narkotikaklassade 

läkemedel, BZ och Z-läkemedel. Enligt figur 2 misslyckades Norge och framförallt Sverige med 

att minska förskrivningen av Z-läkemedel. I Sverige ökade försäljningen av Z-läkemedel med 

20,5 % mellan 2005–2011, medan BZ minskade med 3,2 %. I Norge minskade försäljningen av 

BZ med 13,4 % och Z-läkemedel stabiliserades under 2008–2011. Förskrivningen av BZ och Z-

läkemedel minskade tydligt under 2008–2011 i Finland (-20,2%) och Danmark (-24,7 %). En 

ökad försäljning av melatonin i depotberedning har ökat i alla fyra länderna från 2008 när de 

lanserades i kampanjen (65). 

 

Figur 2: Förskrivning av BZ, Z-läkemedel och depotberedning av melatonin under 2005 till 2011 I 

Finland, Danmark, Sverige och Norge. Stadig ökning av förskrivningen av Z-läkemedel medan BZ och 

melatonin är ligger stabilt under åren i Sverige (Anpassad från Clay et al. Eur J Clin Phramacology, 

2013 (65) under CC BY 2.0). 

En stor skillnad under åren var att BZ och Z-läkemedel ingick i högkostnadsskyddet för 

läkemedel i Sverige, vilket inte melatonin gjorde (65). År 2015 som beslutade Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) att en viss typ av kortverkande melatonin i alla styrkorna skulle 

ingå i högkostnadsskyddet. (29). Depotberedning av melatonin ingår fortfarande inte i 

högkostnadsskyddet (32). 
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En studie gjord vid Karolinska Institutet visade att majoriteten av förskrivningar av 

bensodiazepiner och bensodiazepinbesläktade läkemedel till barn kommer från primärvården. 

Deras slutsats var att kunskapen hos läkarna i primärvården måste bli bättre vid förskrivning av 

ångestdämpande (67).  

Förskrivning av sömnläkemedel är omdiskuterad, andelen förskrivningar, vilken 

verksamhetsinriktning det är som förskriver mest sömnläkemedel och vilken substans som 

förskrivs i Sverige är inte helt kartlagd. Tidigare studier har framförallt undersökt prevalensen av 

antalet som hämtar ut sömnläkemedel. Ingen tidigare studie har av vetskap gjort en 

registerbaserad studie som undersökt incidensen av nyförskrivet sömnläkemedel associerad till 

kön, ålder, region, samsjuklighet, verksamhetsförskrivare och säsongskillnader hos vuxna 

personer i Sverige.  
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med arbetet var att undersöka nyförskrivning av narkotikaklassade sömnläkemedel till 

vuxna människor i Sverige under åren 2015 till 2019 i förhållande till kön, ålder, region, 

vårdform och samsjuklighet. Syftet var även att följa tidstrender i användningen av 

sömnläkemedel under åren 2006–2019 i förhållande till kön, ålder och region. 

Frågorna som besvaras i arbetet: 

- Vad är incidensen av förskrivet narkotikaklassat sömnläkemedel uppdelat per kön och 

åldersgrupperna under 2015–2019?  

- Hur stor andel av de som har fått nyförskrivet narkotikaklassade sömnläkemedel har en 

bakomliggande psykiatrisk sjukdom eller tidigare beroendeproblematik?  

- Vilken typ av verksamhet förskriver sömnläkemedel? 

- Finns det någon säsongsvariation i nyförskrivet narkotikaklassat sömnläkemedel?  
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3 Metod  

3.1 Studiedesign och dataanalys 

Studien är en kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie baserad på olika register. Socialstyrelsens 

öppna statistikdatabas, läkemedelsregistret från e-hälsomyndigheten samt läkemedelsregistret 

och patientregistret från Socialstyrelsen har använts för datainsamling. Data bearbetades och 

analyserades i Microsoft Excel.  

3.2 Datakällor 

3.2.1 Socialstyrelsens statistikdatabas 

Från Socialstyrelsens öppna statistikdatabas användes receptbelagda sömnläkemedel till arbetet. 

Antalet patienter som hämtat ut läkemedel från en specifik läkemedelssubstans har studerats. 

Datainsamlingen som ligger till grund för statistikdatabasen är till stor del automatiserad, som 

kontinuerligt uppdateras direkt från administrativa system. Totalregistreringarna anses vara av 

god kvalitet och tillförlitliga då det finns en reglerad lag om uppgiftsskyldighet. Viss information 

finns om receptfria läkemedel samt läkemedel till den slutna vården men är inte lika tillförlitliga.  

3.2.2 E-hälsomyndighetens läkemedelsregister 

Läkemedelsregistret från e-hälsomyndighetens innehåller information om läkemedelsförsäljning 

från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel i Sverige. Alla som säljer läkemedel i Sverige 

är enligt lag skyldiga att rapportera in till e-hälsomyndigheten enligt lag. Försäljningsstatistiken 

innehåller; all detaljhandel med läkemedel, läkemedel som säljs till vården och övriga varor som 

har subventionerats i högkostnadsskyddet. Det gäller både receptbelagda och receptfria 

läkemedel (68).  

3.2.3 Läkemedelsregistret 

Läkemedelsregistret innehåller alla läkemedel som har hämtats ut mot recept på apoteken. I 

arbetet har läkemedelsregistret använts för att hämta information om läkemedelsförskrivning, 

ATC-kod, substansnamn, DDD, när produkten hämtades ut och förskrivande. Information om 

kön och ålder på patienten och patientens mantalsskrivningsort har även utlästs från 

läkemedelsregistret (69).  Information som inte fås via läkemedelsregistret är receptfria 
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läkemedel som säljs på apotek eller i dagligvaruhandel, inte heller läkemedel som administreras 

på sjukhuset, sjukhem eller slutenvårdsläkemedel (70).  

3.2.4 Patientregistret 

Patientregistret innehåller alla avslutade vårdtillfällen i slutenvården som utförts sedan 1987, 

samt läkarbesök i den specialiserade öppenvården sedan 2001. Patientregistret innehåller inte 

information från primärvården eller andra besök än hos läkare (71). Bortfallet för 

huvuddiagnoser i hela Sverige var ca 1% i slutenvården och ca 2,8% i den specialiserade 

öppenvården 2019 (72).  Diagnoser är sedan 1998 kodade enligt IDC-10-SE, där det går att få 

fram huvuddiagnoser för psykiatriska sjukdomar och psykiatriska beteendestörningar kodade 

F00-F99 samt psykiatrisk vårdform (71). Från patientregistret har information om 

bakomliggande psykiatrisk sjukdom till insomnin hämtas för att avgöra om det är en primär eller 

sekundär insomni.  

3.3 Studerade läkemedel  

Utvalda sömnläkemedel enligt tabell 1 är de vanligaste substanserna som enbart har indikation 

för sömnstörningar. Prometazin och alimemazin är två fentiazinderivat som exkluderades i 

arbetet trots att vissa regioner rekommenderar dessa som sömnläkemedel. Anledningen till 

exkluderingen är att substanserna har andra indikatorer (oro, klåda och allergier) utöver 

sömnstörningar (73,74).  

Tabell 1: ATC-koder för respektive läkemedelsubstans som inkluderas i arbetet. 

Läkemedelssubstans ATC-kod 

Zopiklon N05CF01 

Zolpidem N05CF02 

Zaleplon N05CF03 

Nitrazepam N05CD02 

Flunitrazepam N05CD03 

Melatonin N06CH01 

Propiomazin N05CM06 

 

 

 



 27 

3.4 Begränsningar- studiepopulation 

 

3.4.1 Överblick över sömnläkemedelsanvändningen- statistikdatabasen, e-

hälsomyndigheten 

Socialstyrelsens öppna statistikdatabas och e-hälsomyndighetens läkemedelsregister användes 

för att få en överblick av sömnläkemedelsanvändningen mellan åren 2006 och 2019 till vuxna 

(20–64 år), förhållande till kön, åldersgrupper, regioner, läkemedelssubstans och DDD. I detta 

arbete definierades personer som hämtat ut något sömnläkemedel på apotek som en 

sömnläkemedelsanvändare. Åldersgrupperna är förbestämda i femårsklasser i statistikdatabasen 

enligt; 20–24, 25–29, …, 60–64 år. Alla 21 regioner jämfördes genom antal personer / 1000 

invånare i Sverige 2006 och 2019.  Trender genom åren av sömnläkemedelanvädning 

specificerat för varje substans jämfördes också i antal personer som använder substansen/ 1000 

invånare i Sverige under åren 2006–2019.  

Zaleplon exkluderades när mängden DDD undersöktes 2009 och 2010 då användningen av 

läkemedlet var nästintill obefintligt.  Zaleplon, nitrazepam och flunitrazepam exkluderades när 

andelen som använde respektive läkemedel i de olika regionerna studerades för att antalet 

patienter var så pass få i förhållande till zopiklon, zolpidem, propiomazin och melatonin. 

3.4.2 Nyförskrivning- samkörd databas   

Den samkörda databasen inkluderade nyförskrivning av narkotikaklassat sömnläkemedel från 

2015 med uppföljning fram till 2019. Förskrivning definierades som uthämtat recept av 

sömnläkemedel på något apotek under 2015–2019 och nyförskrivning innebar att patienten inte 

har hämtat ut något recept av sömnläkemedel på apoteket inom de 5 förgående åren. Det innebar 

alltså att ”washoutperioden” på 5 år flyttas med för varje år. Incidensen för nyförskrivning av 

sömnläkemedel mättes genom antalet patienter som fått förskrivet narkotikaklassat 

sömnläkemedel dividerat med antalet invånare i Sverige de året multiplicerat med 1000. Antalet 

invånare per år hämtat från SCB är antalet invånare 31 december. 

Åldrarna vid nyförskrivning inkluderade 18–64 år. Grupperingarna enligt; 18–24, 25–34, 35–44, 

45–64 år. Patienter 65 och äldre exkluderades då sömnsvårigheter ökar med åldern och det finns 

en ökande bakomliggande sjuklighet. Läkemedelsbehandling hos äldre är också väl studerat. 
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Även barn och ungdomar exkluderades då farmakologiska rekommendationer för barn skiljer sig 

från de förvuxna (75). Patienter från hela Sverige inkluderades för att alla regionerna skulle 

kunna jämföras. Zaleplon exkluderades då läkemedlet avregistrerades i Sverige 2015 samt 

propiomazin och melatonin för att fokusera på narkotikaklassade läkemedel.  

3.5 Datainsamling 

Data från Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten var grupperade. Från Socialstyrelsens databas 

visades summan av antal patienter för varje åldersgrupp, kön och substans. Data gick även att 

fördela på vilken region som patienten har hämtat ut läkemedel. Från e-hälsomyndigheten 

visades summan av DDD för varje åldersgrupp, kön och substans för riket. Data formaterades till 

Excel.  

Skillnader i antal användare av sömnläkemedel mellan regionerna studerades med 95 % 

konfidensintervall. 

Rådata från Läkemedelsverket sorterades ut på variablerna kön, ålder, läkemedelsförskrivning, 

komorbiditet, vårdform, region, säsong, styrka, DDD. Filen formaterades över till en Excelfil där 

varje rad motsvarade en patient och varje kolumn en variabel. Variablerna som studerades i 

arbetet var: 

• Kön 

• Ålder 

• Substans 

• Region 

• Säsong 

• Komorbiditet 

• Vårdform 

3.5.1 Kön, ålder och läkemedel 

Kolumnerna för kön specificerades för man och kvinna. Ålder angavs i åldersgrupperna; 18–24, 

25–29, 30–34…60–64.  Specifik läkemedelssubstans angavs som ”indexATC-kod” för 

respektive substans (N05CF01, N05CF02, N05CD02, N05CD03) samt respektive substansnamn. 
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3.5.2 Regioner 

För att undersöka skillnader i nyförskrivning av sömnläkemedel mellan Sveriges 21 olika 

regioner valdes år 2019. Läkemedelsregistret användes för att kunna ta del av folkbokföringsort 

för patienterna. I Excelfilen var regionerna numrerade med länskoder och regionens namn enligt 

tabell 2. Skillnader i antalet som fått nyförskrivet per 1000 invånare mellan regionerna togs fram. 

För statistik analys jämfördes regionernas andelar med felstaplar. En 95% konfidensgrad valdes 

som konfidensintervall för att visa signifikanta skillnader.  

Tabell 2 Sveriges 21 regioner med tillhörande länskod och invånare per region 2019 i åldrarna 18–64 år. 

Region Kod Invånare 2019 

Stockholms län 01 1476447 

 Uppsala län 03 231192 

 Södermanlands län 04 165612 

 Östergötlands län  05 273253 

 Jönköpings län 06 208510 

 Kronobergs län 07 114952 

 Kalmar län 08 168783 

 Gotlands län 09 33311 

 Blekinge län 10 89093 

 Skåne län 12 811005 

 Hallands län 13 188459 

 Västra Götalands län 14 1028392 

 Värmlands län 17 159872 

 Örebro län 18 176077 

 Västmanlands län 19  157964 

 Dalarnas län 20 158695 

 Gävleborgs län 21 160553 

 Västernorrlands län 22 136506 

 Jämtlands län 23 73594 

 Västerbottens län 24 159709 

 Norrbottens län 25 143046 

  

3.5.3 Säsongsvariation  

För att undersöka om det fanns någon säsongsvariation vid nyförskrivning av sömnläkemedel 

dokumenterades vilken månad på året som patienter fick förskrivet sömnläkemedel. Alla 12 

månaderna på året togs med för respektive år, 2015 till 2019.  
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Säsongerna ser annorlunda ut beroende på vilken region av Sverige man befinner sig i. Sverige 

delades upp i tre delar utefter latitudgraderna enligt; i) Norra Sverige (Norrbotten-

Västernorrland), ii) Mellansverige (Dalarna- Södermanland), iii) Södra Sverige (Östergötland-

Skåne). För detaljerad information om latitud för varje region se appendix II.  

Antalet patienter togs ut för varje månad per år för att se om det fanns något samband mellan 

nyförksrivning av sömnläkemedel i förhållande till region och säsong.  

3.5.4 Samsjuklighet och beroendeproblematik 

Komorbiditet i arbetet syftar till samsjuklighet vid psykiatrisk sjukdom. För att få med alla 

patienter som kan tänkas ha en psykiatrisk sårbarhet och samsjuklighet inkluderades patienter 

som vårdats för någon psykisk sjukdom eller psykisk störning inom sluten och öppenvården, 

samt patienter som hämtat ut något lugnade medel i samband med sitt förskrivna 

narkotikaklassat sömnläkemedel. 

Tidigare psykiatrisk vård förtecknades som ”1” och ”0” för patienter som inte tidigare hade 

behandlats för psykiatrisk vård. Patienter som tidigare haft beroendeproblematik förtecknades 

”1” och ”0” för patienter som inte fått vård för beroende.  Uthämtat lugnade läkemedel i 

samband med sömnläkemedlet förtecknades med ATC2, ATC3 och ATC4 och inkluderade 

N05BB01, R06AD01 samt R06AD02.  

Statistisk signifikant skillnad i medelvärdet av mängden (definierade dygnsdosen, DDD) av 

nyförskrivet narkotikaklassat sömnläkemedel mellan patienter som haft beroende tidigare och de 

som inte haft beroende tidigare undersöktes. Signifikant skillnad testades genom att undersöka 

om konfidensintervallen på 95% mellan grupperna överlappade varandra. 

3.5.5 Vårdform 

Verksamhetsinriktning urskiljer om det är primärvård, psykiatrisk specialistvård eller annan vård 

som förskrivit sömnläkemedlet. Framförallt undersöktes skillnaden i den totala förskrivningen, 

men även vilken substans som förskrivits mest beroende på verksamhetsinriktning. 

V011(distriktläkarvård) i Excel speglade förskrivning från primärvården, V900-V998 i Excel 

speglade psykiatrisk vård och övriga koder sattes som övrig vård.  
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3.5.6 Förskrivningsmängd  

Ett försök till minskning av sömnläkemedelsanvändning har gjorts i olika regioner i Sverige de 

senaste åren och rekommendationerna säger att minsta förpackning ska förskrivas (34). Mängden 

DDD som hämtades ut första gången på apoteket för respektive läkemedel grupperades enligt; 

5≤ DDD <10, 10≤ DDD <30, 30≤ DDD <60, 60≤ DDD <100, 100≤ DDD < 400. Patienter som 

fått läkemedel på recept inkluderades (214 201 patienter) medan dosdispenserade läkemedel 

exkluderades från arbete när DDD analyserades. Alla styrkorna för respektive substans 

inkluderades som hade förskrivits på recept. Vid jämförelser för specifika styrkor exkluderades 

felvärdiga och ogiltiga styrkor av substanserna som hämtats ut på recept.  

4 Etiska överväganden  

Etiska övervägande är viktigt för att värdera risken kontra nyttan med studien. Det är också 

viktigt att skydda deltagarnas integritet och identitet för att minska risken för att deltagare ska 

lida skada. Syftet med detta arbete var att få en djupare förståelse över hur förskrivningen av 

narkotikaklassade läkemedel samt användningen av sömnläkemedel ser ut i Sverige, vilket 

enbart kan undersökas genom att enbart använda registerdata. Aggregerade data från 

Socialstyrelsen och ehälsomyndigheten är öppen för allmänheten och behöver inget etisk 

godkännande.  

Krypterade patientdata användes för att få detaljerad information om patienter som fått 

nyförskrivet narkotikaklassat sömnläkemedel. Endast de variabler som var tänkta att undersöka i 

förhållande till nyförskrivningen i arbetet fanns att tillgå. Resultaten redovisas i aggregade 

tabeller och figurer och kan inte hänföras till enskild individ. Projektet har godkänts av den 

regionala etikprövningsnämden i Uppsala (Dnr 2020–00338).Datahanteringen sker i enlighet 

med dataskyddsförordningen och personuppgifterna omfattas av sekretess enligt 

forskningsverksamhet enligt 24 kap. 8 § OSL.  
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5 Resultat 

5.1 Överblick över sömnläkemedelsanvändningen  

 

5.1.1 Könsskillnader i användning av sömnläkemedel  

Antalet kvinnor och män per 1000 invånare i åldrarna 20–64 som har hämtat ut minst ett recept 

av sömnläkemedel är högre 2019 jämfört med 2006 (Figur 3). Det är en större andel kvinnor än 

män som har hämtat ut recept av sömnläkemedel under alla åren. Det var 10,3 % av kvinnorna 

och 5,9 % av männen som hämtade ut minst ett recept på sömnläkemedel 2006 samt 11,1 % av 

kvinnorna och 6,7 % av männen 2019.  

 

Figur 3: Antal kvinnor och män som har hämtat ut minst ett recept på sömnläkemedel (ATC: N05CF01-

03, N0CD02-03, N06CH01, N05CM06) under åren 2006 till 2019. (Socialstyrelsens öppna 

statistikdatabas, (76)). 

5.1.2 Åldersskillnader i användning av sömnläkemedel  

Antal patienter per 1000 invånare i åldrarna 20–64 som hämtat ut minst ett recept på 

sömnläkemedel ökar med stigande ålder för bägge könen (Figur 4+5). I de yngre åldrarna, 20–

39 år har andelen som använder sömnläkemedel ökat från 2006–2019 för både kvinnor och män. 

För de 40 år och äldre ingen tydlig ökning av antal patienter per 1000 invånare 2019 jämfört med 
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2006. Antalet patienter per 1000 invånare i åldersklassen 60–64 hos kvinnor är färre 2019 

jämfört med 2006.  

 

Figur 4: Antal män per 1000 invånare som har hämtat ut minst ett recept på sömnläkemedel (ATC: 

N05CF01-03, N0CD02-03, N06CH01, N05CM06) per åldersgrupp under åren 2006–2019. 

(Socialstyrelsens öppna statistikbas, (76)). 
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Figur 5: Antal kvinnor per 1000 invånare som har hämtat ut minst ett recept på sömnläkemedel (ATC: 

N05CF01-03, N0CD02-03, N06CH01, N05CM06) per åldersgrupp under åren 2006–2019. 

(Socialstyrelsens öppna statistikbas, (76)). 

5.1.3 Användning av sömnläkemedel per specifikt substans   

Andelen personer som hämtat ut minst ett recept på bensodiazepinerna nitrazepam och 

flunitrazepam har under åren 2006 till 2019 varit liten. Användningen har minskat från ca 20 

patienter per invånare till knappt 10 för nitrazepam och 1–2 för flunitrazepam från 2006 till 2019 

(Figur 6).  

Zopiklon är det sömnläkemedel som hämtas ut på recept av flest antalet patienter per 1000 

invånare under åren 2006 till 2019. Antalet patienter som hämtat ut recept per 1000 invånare har 

dock börjat minska från 2015 till 2019. Uthämtat recept på zolpidem per 1000 invånare har 

minskat för varje år sedan 2006 fram till 2018. Mellan 2018 och 2019 har antalet patienter som 

hämtat ut recept av zolpidem per 1000 invånare ökat. Uthämtat recept på zaleplon är sedan 2016 

obefintligt.  

Propiomazin och framförallt melatonin är de sömnläkemedel som ökar i antalet patienter som 

hämtar ut respektive läkemedel per 1000 invånare. Ökningen har varit tydligast från 2015 och 

gäller framförallt i åldrarna 20–34 år.  
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DDD per patient ökade med stigande ålder för alla läkemedel förutom melatonin som minskar 

med åldern både 2009 och 2019 (Figur 7). En markant ökning ses av DDD per patient för alla 

åldrarna både 2009 och 2019. DDD per patient är betydligt högre för melatonin jämfört med de 

andra substanser i de yngre åldersgrupperna 2019.  

Zopiklon, zolpidem och propiomazin var till andelen av totala DDD per åldersgrupp högst under 

2009 (Figur 8). Under 2019 stod melatonin för största andelen av totala DDD i åldersgrupperna 

20–44 år. Zopiklon och propiomazin stod för de största andelarna av totala DDD hos patienter 50 

år och äldre.  

 

Figur 6: Andelen patienter som har hämtat ut minst ett recept för respektive sömnläkemedel (nitrazepam, 

flunitrazepam, zopiklon, zolpidem, zaleplon, melatonin, propiomazin) under åren 2006–2019. Övre bild: 

totalt för alla åldrar mellan 20-64 år, vänster nedre bild: totalt för åldrarna 20-34 år, höger nedre bild: 

totalt för åldrarna 35-64 år (Socialstyrelsens öppna statistikdatabas, (76)). 
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Figur 7: Vänstra bilden; DDD per patient som hämtat ut minst ett recept för respektive läkemedel 

(zopiklon, zolpidem, propiomazin, melatonin, nitrazepam, flunitrazepam) fördelat på ålder och läkemedel 

under 2009. Högra bilden; DDD per patient som hämtat ut minst ett recept för respektive läkemedel 

(zopiklon, zolpidem, propiomazin, melatonin, nitrazepam, flunitrazepam) fördelat på ålder och läkemedel 

under 2019 (E-hälsomyndighetens läkemedelsregister (68)).  

 

Figur 8: Vänstra bilden; Andelen DDD fördelat på respektive läkemedel för respektive åldersgrupp under 

2009. Högra bilden; Andelen DDD fördelat på respektive läkemedel för respektive åldersgrupp under 

2019 (E-hälsomyndighetens läkemedelsregister (68)). 
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5.1.4 Regionala skillnader vid behandling med sömnläkemedel 

Antalet patienter per 1000 invånare som har hämtat ut recept på sömnläkemedel har ökat något i 

riket från 2006 till 2019 i åldrarna 20-64 år (Figur 9). Västmanland är den enda regionen som har 

en minskning i antalet patienter per 1000 invånare som har hämtat ut recept på sömnläkemedel 

2019 jämfört med 2006. Jämtland, Halland, Gotland, Stockholm, Dalarna och Västra Götaland 

hade 2019 en signifikant högre andel patienter som hämtat ut minst ett recept på sömnläkemedel 

jämfört med riket. Östergötland, Örebror, Södermanlands, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och 

Skåne hade 2019 en signifikant mindre andel patienter som har hämtat ut minst ett recept på 

sömnläkemedel jämfört med riket.  

Antalet patienter per 1000 invånare som har hämtat ut minst ett recept på zopiklon, zolpidem, 

melatonin eller proiomazin skiljer sig något beroende på region enligt figur 10. Zopiklon är det 

läkemedel som generellt hämtas ut av flest antal patienter per 1000 invånare i regionerna.  

Figur 9: Antal patienter mellan 20–64 år per 1000 invånare som har hämtat ut minst ett recept på 

sömnläkemedel under 2006 och 2019 i varje region samt i hela riket med 95 % konfidensintervall 

(Socialstyrelsens öppna databas (76)). 
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Figur 10: Antal patienter per 1000 invånare i åldrarna 20–64 år som hämtat ut minst ett recept under 

2019 fördelat på region och läkemedel(Socialstyrelsens öppna databas (76)). 

5.2 Nyförskrivning 

5.2.1 Nyförskrivning av sömnläkemedel 2015–2019 

Totalt av kvinnor och män i åldersgruppen 18–64 år var det 174 443 patienter som fick 

nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel under åren 2015–2019 (Tabell 3). Andelen kvinnor var något 

större än män, 55,2 % mot 44,8 %. Nyförskrivning av BZ och Z-läkemedel är högre för kvinnor 

än män, men minskar för båda könen från 2015 till 2019. Andelen som har fått nyförskrivet ökar 

med stigande ålder.  

Incidensen av nyförskrivet sömnläkemedel har minskat från 8,4% hos kvinnor och 6,4% hos män 

2015 till 4,2% och 3,6% för respektive kön 2019 och har minskat i alla åldersgrupper.  
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Tabell 3: Antal kvinnor och män som har fått nyförskrivning av BZ eller Z-läkemedel uppdelat i ålder och 

år (2015–2019). Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående 

åren (Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen).  

 2015 

N (%) 

2016 

N (%) 

2017 

N (%) 

2018 

N (%) 

2019 

N (%) 

Totalt 

N (%) 

Total 43595 (25,0) 40402 (23,2) 35904 (20,6) 30922 (17,7) 23620 (13,5) 174443 (100) 

Kvinnor 24328 (25,3) 22568 (23,5) 19830 (20,6) 16931 (17,6) 12558 (13,1) 96215 (55,2) 
 

18–24 1653 (6,8) 1510 (6,7) 1187 (6,0) 899 (5,3) 580 (4,6) 5829 (6,1) 

25–29 1845 (7,6) 1766 (7,8) 1534 (7,7) 1285 (7,6) 903 (7,2) 7333 (7,6) 

30–34 2016 (8,3) 1880 (8,3) 1644 (8,3) 1453 (8,6) 1059 (8,4) 8052 (8,4) 

35–39 2406 (9,9) 2162 (9,6) 2006 (10,1) 1604 (9,5) 1210 (9,7) 9388 (9,8) 

40–44 3044 (12,5) 2754 (12,2) 2425 (12,2) 2020 (12,0) 1426 (11,4) 11669 (12,1) 

45–49 3382 (14,0) 3090 (13,7) 2654 (13,4) 2329 (13,8) 1684 (13,4) 13139 (13,7) 

50–54 3577 (14,7) 3410 (15,1) 3013 (15,2) 2705 (16,0) 2031 (16,2) 14736 (15,3) 

55–59 3397 (14,0) 3118 (13,8) 2692 (13,6) 2322 (13,7) 1850 (14,7) 13379 (13,9) 

60–64 3008 (12,4) 2878 (12,8) 2675 (13,5) 2314 (13,7) 1815 (14,5) 12690 (13,2) 

       

Män 19267 (24,6) 17834 (22,8) 16074 (20,6) 13991 (17,9) 11062 (14,1) 78228 (44,9) 
 

18–24 1459 (7,6) 1220 (6,8) 1068 (6,6) 903 (6,5) 598 (5,4) 5248 (6,7) 

25–29 1685 (8,8) 1572 (8,8) 1357 (8,4) 1191 (8,5) 856 (7,7) 6661 (8,5) 

30–34 1693 (8,8) 1634 (9,2) 1477 (9,2) 1296 (9,3) 1013 (9,2) 7113 (9,1) 

35–39 1910 (9,9) 1722 (9,7) 1558 (9,7) 1346 (9,6) 1059 (9,6) 7595 (9,7) 

40–44 2340 (12,6) 2087 (11,7) 1786 (11,1) 1508 (10,8) 1202 (10,9) 8923 (11,4) 

45–49 2437 (12,7) 2290 (12,8) 2073 (12,9) 1770 (12,7) 1400 (12,7) 9970 (12,7) 

50–54 2603 (13,5) 2460 (13,8) 2213 (13,8) 1966 (14,1) 1625 (14,7) 10867 (13,9) 

55–59 2592 (13,5) 2390 (13,4) 2222 (13,8) 1969 (14,1) 1564 (14,1) 10737 (13,7) 

60–69 2548 (13,2) 2459 (13,8) 2320 (14,4) 2042 (14,6) 1745 (15,8) 11114 (14,2) 
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5.2.2 Nyförskrivning av sömnläkemedel per substans  

Zopiklon är den läkemedelsubstans som har förskrivits i störst utsträckning under åren 2015–

2019 (Tabell 4). Under åren 2015–2018 har andelen som fått zopiklon ökat för varje år (70,6–

76,0%), men 2019 är andelen 60, 7 %. Zolpidem har blivit förskrivet betydligt mer år 2019 

jämfört med de andra åren och har en andel på 38,7 % 2019. Väldigt liten andel får förskrivet 

nitrazepam och flunitrazepam. 

Tabell 4: Antal och andel patienter som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel uppdelat på respektive 

substans år mellan 2015–2019. Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 

förgående åren (Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen). 

 2015 2016 2017 2018 2019 Totalt 

N05CD02 

Nitrazepam 

 

 

208 (0,5) 170 (0,4) 155 (0,4) 126 (0,4) 138 (0,6) 797 (0,5) 

 C05CD03 

Flunitrazepam 

 

159 (0,4) 178 (0,4) 113 (0,3) 80 (0,3) 4 (*) 534 (0,3) 

 N05CF01 

Zopiklon 

 

30760 (70,6) 29254 (72,4) 26776 (74,7) 23505 (76,0) 14343 (60,7) 124638 (71,5) 

N05CF02 

Zolpidem 

12468 (28,6) 10800 (26,7) 8860 (24,9) 7211 (23,3) 9135 (38,7) 48474 (27,8) 

*: Mindre än 0,1 % 

5.2.3 Nyförskrivning av sömnläkemedel per region och säsongsvariation i 

nyförskrivning 

Det finns signifikant skillnad i förskrivning av sömnläkemedel mellan regionerna. Östergötland, 

Västmanland, är de regioner som hade minst antal nyförskrivningar per 1000 invånare 2019, 

medan Kronoberg och Jämtland var de regioner som hade flest antal nyförskrivningar per 1000 

invånare (Figur 11).   

Ett tydligt säsongsmönster vid nyförskrivning syns i figur 12. Antalet patienter som får 

nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel är fler under vinterhalvåret. Toppen av antalet patienter som 

fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel infinner sig tidigare på året 2018 och 2019 jämfört med 

2015–2017. 
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Ingen tydlig skillnad syns mellan södra Sverige, Mellansverige och norra Sverige under året 

(Figur 13). De tre grupperna följer samma mönster under året och har högst antal patienter per 

1000 invånare som får nyförskrivet läkemedel under vinterhalvåret.   

 

Figur 11: Nyförskrivning per 1000 invånare fördelat på Sveriges 21 regioner under år 2019. Med 

nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående året. Statistisk analys har 

gjorts med 95 % konfidensintervall (Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyron 

(77)). 
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Figur 12: Antalet patienter som har fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat per månad per år 

mellan 2015–2019. Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående 

åren (Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen). 

 

Figur 13: Antalet patienter per 1000 invånare som har fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat på 

månad per år (2015–2019) uppdelat i Södra Sverige, Mellansverige, Norra Sverige. Med nyförskrivning 

menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren (Läkemedelsregistret, 

Socialstyrelsen och Statistiska centralbyron (77)). 
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5.2.4 Samsjuklighet och tidigare beroende 

Av de patienter som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel i åldrarna 18–64 under åren 2015–

2019 är andelen som tidigare fått psykiatrisk vård högre för kvinnor än för män. Tidigare 

beroendeproblem är vanligare hos män än hos kvinnor (Tabell 5). För både kvinnor och män är 

andelen som tidigare haft psykiatrisk vård störst om patienten får nitrazepam. Av männen som 

fått nyförskrivet nitrazepam eller flunitrazepam har 14,8 % respektive 12,8 % tidigare haft 

beroendeproblem.  

Över 90 % hämtar inte ut något annat sömnläkemedel eller lugnade läkemedel i samband med 

det nyförskrivna BZ eller Z-läkemedlet (Figur 14). Vid samtidig uthämtning av annat läkemedel 

är det lugnade medel i form av hydroxizin och prometazin som står för de största andelarna vid 

nyförskrivning av BZ eller Z-läkemedel i åldrarna 18–64 under åren 2015–2019.   

Av de patienter som inte tidigare behandlats för psykiatrisk vård hämtade ca 7 % för respektive 

kön ut något lugnade läkemedel samtidigt som sitt sömnläkemedel. Patienter som tidigare 

behandlats för psykiatrisk (inkluderat beroendeproblem) vård samt patienter som hämtade ut 

lugnade medel i samband med sitt sömnläkemedel är ca 25 % för respektive kön. 

Medelvärdet för DDD är ungefär densamma för patienter oberoende om man haft 

beroendeproblematik tidigare eller ej för nitrazepam, zopiklon eller zolpidem (Tabell 6). För 

flunitrazepam är medelvärdet av DDD högre för patienter som tidigare haft beroendeproblematik 

(67 DDD) jämfört med patienter som inte haft någon beroendeproblematik (41 DDD) och är 

statistiskt signifikant.  
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Tabell 5: Antalet och andelen som tidigare haft psykiatrisk vård eller beroendeproblem av de patienter 

som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat på läkemedelsubstans och kön under åren 2015–2019. 

Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren 

(Läkemedelsregistret och patientregistret, Socialstyrelsen). 

 Ingen tidigare 

psykiatrisk vård 

eller beroende    

N (%) 

Tidigare 

psykiatrisk vård, ej 

beroende 

N (%) 

Tidigare 

beroendeproblem 

 

N (%) 

Kvinnor 78233 (81,3) 15117 (15,7) 2865 (3,0) 

N05CD02- Nitrazepam 240 (59,3) 
 

140 (34,6) 25 (6,2) 

N05CD03- Flunitrazepam 213 (84,2) 

84,19% 
 

84,19% 
 

84,19% 
) 

32 (12,7) 

12,65% 
12,65% 

12,65) 

8 (3,2) 

N05CF01- Zopiklon 55639 (80,6) 
 

11279 (16,3) 

16,33% 
 

2139 (3,1) 

N05CF02- Zolpidem 22141 (83,6) 3666 (13,8) 693 (2,6) 

    

Män 62208 (79,5) 
 

11419 (14,6) 4601 (5,9) 

N05CD02- Nitrazepam 214 (54,6) 120 (30,6) 58 (14,8) 

N05CD03- Flunitrazepam 218 (77,6) 27 (9,6) 36 (12,8) 

N05CF01- Zopiklon 43378 (78,0) 8712 (15,7) 3491 (6,3) 

N05CF02- Zolpidem 18398 (83,7) 2560 (11,7) 1016 (4,6) 
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Figur 14: Antal och andel patienter som hämtat ut något annat sömnläkemedel eller lugnande medel för 

respektive nyförskirvet sömnläkemedel under åren 2015–2019. Med nyförskrivning menas att man inte 

fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren (Läkemedelsregistret och patientregistret, 

Socialstyrelsen). 

Tabell 6: Antalet patienter som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat på om man haft 

beroendeproblematik eller ej under åren 2015–2019. Medelvärde av DDD fördelat på läkemedelsubstans 

och beroendeproblematik eller ej under åren 2015–2019. Med nyförskrivning menas att man inte fått 

förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren (Läkemedelsregistret och patientregistret, Socialstyrelsen). 

 

Läkemedelssubstans Antal utan 

beroendeproblematik 

Antal 

beroendeproblematik 

DDD-

Medelvärde 

(ej beroende) 

(95 % KI) 

DDD- 

Medelvärde 

(beroende) 

(95 % KI) 

N05CD02- Nitrazepam 677 76 39 (37,0-40,9) 39 (32,5-45,5) 

N05CD03- Flunitrazepam 477 44 41 (37,6-44,4) 67 (49,7-84,3) 

N05CF01- Zopiklon 117406 5413 22 (21,9-22,1) 23 (22,5-23,5) 

N05CF02- Zolpidem 46396 1665 23 (22,8-23,2) 22 (21,1-22,9) 
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5.2.5 Förskrivande verksamhet 

Zopiklon förskrivs i störst utsträckning hos alla verksamhetsinriktningar. Inom psykiatriska 

vården står zopiklon för nästan 80 % och zolpidem knappt för 20%. Zolpidem förskrivs mer 

inom primärvården och övriga vården, ca 30 % för respektive verksamhet. Förskrivning av BZ är 

mycket liten, mindre än 5% får BZ förskrivet oberoende förskrivarens verksamhet.  

 Nyförskriven mängd för respektive läkemedel mätt i DDD är till största del för högst en månads 

förbrukning (10 <DDD ≤ 30). Runt 20% av patienterna som får nyförskrivet nitrazepam eller 

flunitrazepam får förskrivet ett DDD på över 30 och upp till 60 under åren 2015–2019 (Tabell 7).  

Tabell 7: Antal och andelen patienter som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat på DDD per 

substans och verksamhetsinriktning (primärvård, psykiatriskvård, övriga vården) under åren 2015–2019. 

Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren 

(Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen). 

 Antal 
förskrivningar 

5 ≤ DDD ≤ 10 N 
(%) 

10 <DDD ≤ 30 
N (%) 

30 <DDD ≤ 60 
N (%) 

60 <DDD ≤ 100 
N (%) 

100 <DDD ≤ 400 
N (%) 

N05CD02- Nitrazepam       
Primärvård 251 0 (0) 140 (55,8) 92 (36,7) 19 (7,6) 0 (0) 

Psykiatrisk vård 256 0 (0) 157 (61,3) 59 (23,1) 40 (15,6) 0 (0) 

Övriga vården 242 0 (0) 153 (63,22) 52 (21,49) 37 (15,29) 0 (0) 

N05CD03- Flunitrazepam       

Primärvård 197 23 (11,7) 77 (39,1) 37 (18,8) 47 (23,9) 13 (6,6) 

Psykiatrisk vård 21 3 (14,3) 7 (33,3) 6 (28,6) 5 (23,8) 0 (0) 

Övriga vården 302 60 (19,9) 141 (46,7) 58 (19,2) 42 (13,91) 1 (0,33) 

N05CF01- Zopiklon       

Primärvård 76946 25208 (32,8) 48229 (62,7) 239 (0,3) 3257 (4,2) 13 (0,02) 

Psykiatrisk vård 11312 4514 (39,9) 6235 (55,1) 95 (0,8) 461 (4,1) 7 (0,06) 

Övriga vården 34401 10601 (30,8) 20623 (60,0) 280 (0,8) 2877 (8,4) 20 (0,06) 

N05CF02- Zolpidem       

Primärvård 27898 5900 (21,2) 20668 (74,1) 539 (1,9) 776 (2,8) 15 (0,05) 

Psykiatrisk vård 2498 546 (21,9) 1780 (71,3) 40 (1,6) 129 (5,2) 3 (0,12) 

Övriga vården 17559 3402 (19,4) 12354 (70,4) 820 (4,7) 974 (5,6) 9 (0,05) 

 

5.2.6 Förskrivningsmängd och långtidsanvändning  

Förskrivningsmängden mätt i DDD är den mängd läkemedel som hämtats ut första gången av 

patienten. Största andelen patienter får förskrivet 10–30 DDD för respektive läkemedel (Tabell 

8). Av de patienter som får förskrivet zopiklon och zolpidem får 26,77% respektive 32,24% 

förskrivet 30–50 DDD. Av de patienter som får förskrivet flunitrazepam får 20,54% förskrivet 

100–400 DDD. 
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Patienter som får förskrivet den högsta styrkan för respektive läkemedel är majoriteten män och 

de lägre styrkorna är majoriteten kvinnor. Medelvärdet av nyförskrivet DDD för respektive 

substans ökar med stigande styrka för både BZ och Z-läkemedel hos kvinnor 18–64 år under 

2015–2019 (Figur 15). Medelvärdet av nyförskrivet DDD för BZ och zopiklon är stigande med 

styrkan för både BZ och Z-läkemedel hos män 18–64 år under 2015–2019. För nyförskrivet 

zolpidem är DDD-medelvärdet högst för styrkan 7,5 mg.  

Tabell 8: Antal och andelen patienter som fått nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel fördelat på DDD per 

substans fördelat på ålder under åren 2015–2019. Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet 

sömnläkemedel de 5 förgående åren (Läkemedelsreggistret, Socialstyrelsen). 

*: Mindre än 0,1 % 

 Antal 

förskrivningar 

5 ≤ DDD ≤ 10 

N (%) 

10 < DDD ≤ 30 

N (%) 

30 < DDD ≤ 60 

N (%) 

60 < DDD ≤ 100 

N (%) 

100 < DDD ≤ 400 

N (%) 

N05CD02- Nitrazepam 753 0 (0) 453 (60,2) 204 (27,1) 96 (12,6) 0 (0) 

18-34 år 230 0 (0) 161 (70,0) 54 (23,5) 15 (6,5) 0 (0) 

35-49 år 246 0 (0) 165 (67,1) 54 (22,0) 27 (11,0) 0 (0) 

50-64 år 277 0 (0) 127 (45,9) 96 (34,7) 54 (19,5) 0 (0) 

       

N05CD03- Flunitrazepam 521 86 (16,5) 226 (43,4) 101 (19,4) 94 (18,0) 14 (2,7) 

18-34 år 119 28 (23,5) 46 (38,7) 15 (12,6) 24 (20,2) 6 (5,0) 

35-49 år 166 24 (14,5) 82 (49,4) 31 (18,7) 25 (15,1) 4 (2,4) 

50-64 år 236 34 (14,4) 98 (41,5) 55 (23,3) 45 (19,1) 4 (1,7) 

       

N05CF01- Zopiklon 122819 40422 (32,9) 75137 (61,2) 617 (0,5) 6602 (5,4) 41 (*) 

18-34 år 28419 12463 (43,9) 14999 (52,8) 98 (0,3) 855 (3,0) 4 (*) 

35-49 år 42476 14384 (33,9) 26001 (61,2) 197 (0,5) 1882 (4,4) 12 (*) 

50-64 år 51924 13575 (26,1) 34137 (65,7) 322 (0,6) 3865 (7,4) 25 (0,1) 

       

N05CF02- Zolpidem 48061 9919 (20,6) 34829 (72,5) 1401 (2,9) 1885 (3,9) 27 (0,1) 

18-34 år 11061 3102 (28,0) 7445 (67,3) 190 (1,7) 314 (2,8) 10 (0,1) 

35-49 år 17113 3663 (21,4) 12465 (72,8) 414 (2,4) 558 (3,3) 13 (0,1) 

50-64 år 19887 3154 (15,9) 14919 (75,0) 797 (4,0) 1013 (5,1) 4 (*) 
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Figur 15: Medelvärdet av nyförskrivet DDD fördelat på kön, substans och styrka under åren 2015–2019. 

Med nyförskrivning menas att man inte fått förskrivet sömnläkemedel de 5 förgående åren 

(Läkemedelsregistret, Socialstyrelsen). 

6  Diskussion  

6.1 Överblick över sömnläkemedelsanvändning 

En överblick av sömnläkemedelsanvändningen i Sverige har tillsammans med nyförskrivning av 

narkotikaklassat sömnläkemedel studerats i en upprepad tvärsnittsstudie för att bland annat få en 

bild av vilka substanser och doser som förskrivs samt utveckling över tid. Genom att använda 

tvärsnittsstudie har samband kunnat studeras i förhållande till olika faktorer och variabler. Det är 

dock svårt att uttala sig om det faktiskt finns något orsakssamband. Det går att uttala sig om att 

det troligtvis finns ett samband mellan psykiatrisk sårbarhet och användning av sömnläkemedel, 

men det går inte att uttala om det finns ett orsakssamband. En vidare kohortstudie bör göras för 

att undersöka orsakssamband mellan psykiatrisk vård och sömnläkemedel samt 

beroendeutveckling och val av läkemedelssubstans. 

Andelen i Sverige som använder sömnläkemedel har ökat och är vanligare bland kvinnor än män 

samt att andelen ökar med stigande ålder. Andelen som använder narkotikaklassade 
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sömnläkemedel har minskat medan melatonin och propiomazin har ökat. 

Sömnläkemedelanvändning har enligt arbetets resultat ökat med 10% från 2006 till 2019, vilket 

är betydligt lägre än SCB:s redovisning (40 %) från 2001 till 2015 (2). Största orsaken till den 

lägre ökningen som ses i arbetet kan förklaras med att äldre patienter exkluderades. Andelen 

patienter som använder sömnläkemedel enligt detta arbetet är också något lägre jämfört med 

registerstudien utförd av Johnell K, Fastbom J (59). År 2010 var det enligt deras studie 27,1 % av 

kvinnorna och 18,1 % av männen som använde sömnläkemedel i Sverige. Resultatet från detta 

arbete var det 10,2% kvinnor och 6,1% män som använde sömnläkemedel i Sverige 2010. Den 

lägre användningen av sömnläkemedel som beskrivs i detta arbete kan återigen förklaras med att 

äldre patienter exkluderades. Äldre patienter använder sömnläkemedel i större utsträckning än 

vuxna. 

Andelen som använder sömnläkemedel är något högre bland kvinnor än män och ökar med 

stigande ålder. Det stödjer tidigare studiers slutsatser om köns- och åldersfördelningen av 

sömnläkemedelsanvändningen (59–62). Även andelen som använder sömnläkemedel ökar om 

med stigande ålder, ses den största ökningen av antal användare per 1000 invånare hos de yngre 

vuxna patienterna. Förklaringen till att läkemedelsanvändningen ökar hos de yngre vuxna är att 

användningen av melatonin ökar kraftigt från 2015. Det är samma år som TLV tog beslutet om 

att kortverkande melatonin skulle ingå i högkostnadsskyddet (29). Ökningen av 

melatoninanvändningen i förhållande till andra sömnläkemedel både i antal och mängd ses hos 

yngre vuxna, trots att kortverkande melatonin enbart har godkänd indikation för kortvarig 

behandling av jetlag hos vuxna (29). Samt att långverkande melatonin i Sverige bara har 

godkänd indikation för sömnstörningar hos vuxna 55 år och över. Med avseende på de godkända 

indikationerna för melatonin är det också oklart vad Region Stockholm baserar sina 

rekommendationer på. Enligt kloka listan är melatonin det enda läkemedel som rekommenderas 

när farmakologisk behandling av sömnstörningar är nödvändigt (25).   

Mängden DDD per patient var oroväckande höga för alla sömnläkemedel då det bara är 

godkända som korttidsbehandling i Sverige. Melatonin är det läkemedel som har högst DDD-

värde. Hos unga vuxna var det en snittmängd på nästan 400 DDD per patient som hämtats ut på 

apoteken 2019. Avseende till beroendeproblematik är det positivt att det är melatonin som har 

den högsta användningsmängden. Den förskrivna mängden av nitrazepam per patient är extra 
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oroväckande då långtidsbehandling ökar risken för utveckling av läkemedelsberoende. Det ska 

dock noteras att antalet patienter som 2019 använde BZ är mycket liten. 

Förutom melatonin har även propiomazin ökat i användning under åren. Användningen av BZ 

och Z-läkemedel, framförallt zopiklon har ökat under många år i hela världen, även så Sverige 

(65). Flera länder var med i en kampanj mellan 2005–2011, där målet var att minska förskrivning 

av BZ och Z-läkemedel(65). Under åren sågs en minskning i förskrivning av BZ, men Z-

läkemedel ökade. Z-läkemedel har fortsatt öka efter 2011 när studien avslutades. Men från 2015 

visar nu arbetet att även användningen av Z-läkemedel har en nedåtgående trend.  

Zolpidem som under alla åren har minskat oberoende av ålder ökade markant under 2018–2019. 

Förklaringen till detta är troligtvis att zopiklon i alla förpackningsstorlekar och styrkor var 

restnoterade under större delen av 2019 (78). Zopiklon och zolpidem har samma 

verkningsmekanism vilket kan motivera att patienter som vanligtvis förskrivs zopiklon kan 

förskrivas zolpidem.  

Antalet patienter per 1000 invånare som har fått förskrivet något sömnläkemedel har ökat i alla 

länen förutom i Västmanland mellan 2006 och 2019. Detta trots att de regionala 

rekommendationerna genomgående anger KBT som förstahandsval de senaste 10 åren. KBT har 

hög evidens och god behandlingseffekt mot sömnstörningar och läkemedelsbehandling. 

Farmakologisk behandling ska endast testas efter att KBT inte gett positiv effekt (15,25). Det 

finns signifikant skillnad i andelen som använder sömnläkemedel mellan regionerna. Jämtland, 

Halland, Gotland, Stockholm, Dalarna och Västra Götaland är de regioner som har en signifikant 

högre prevalens av läkemedelsanvändning 2019 jämfört med riket medan Östergötland, Örebror, 

Södermanlands, Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Skåne har en signfikant lägre prevalens 

jämfört med riket.  

Zopiklon eller propiomazin är de vanligaste substanserna vid läkemedelsbehandling av 

sömnstörningar i majoriteten av regionerna vilket överensstämmer med regionernas 

rekommendationer. Stockholms rekommendation sticker ut jämfört med övriga regioner. År 

2019 var melatonin förstahandsval, zopiklon och propiomazin kom först som andrahandsval. 

(appendix I). Andelen som får melatonin i Stockholm är därför lägre än förväntat. 
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Förväntningarna var en markant skillnad i andelen som får melatonin jämfört med andra 

sömnläkemedel i Stockholm.  

6.2 Nyförskrivning av sömnläkemedel  

I arbetet studerades nyförskrivning av narkotikaklassade sömnläkemedel i Sverige under åren 

2015 till 2019 samt belysning av regionala skillnader. Antalet patienter, i ålderarna 18–64 år, 

som fått nyförskrivet narkotikaklassat sömnläkemedel i Sverige under åren 2015 till 2019 var 

174 443, varav 55 % var kvinnor och 45% män. Andelen som fick nyförskrivet är högre i de 

äldre åldersgrupperna. Även fördelningen av nyförskrivning beroende på kön och ålder stödjer 

förgående studier om att kvinnor i större utsträckning använder sömnläkemedel och att 

användningen ökar med stigande ålder (59–62). Incidensen av nyförskrivet BZ eller Z-läkemedel 

har minskat under 2015 till 2019, från 8,4% hos kvinnor och 6,4% hos män till 4,2% respektive 

3,6%. Tidigare nämndes att prevalensen av sömnläkemedelsförskrivning ökat under åren, vilket 

inkluderade alla sömnläkemedel. Data för nyförskrivnigen exkluderade propiomazin och 

melatonin vilket gör att incidensen av nyförskrivet sömnläkemedel ser annorlunda ut. Skillnaden 

beror till största del på att melatonin har ökat kraftigt från 2015 till 2019.  

Zopiklon är det läkemedel som rekommenderas i förstahand som läkemedelsbehandling vid 

sömnstörningar hos merparten av regionerna. Zolpidem kan vara ett alternativ, men flertalet 

regioner avråder från användning på grund av biverkningsrapporter om minnesluckor, konfusion 

samt stort beroendemissbruk hos ungdomar. Av de narkotikaklassade substanserna som 

nyförskrivs är det zopiklon som används mest, vilket är i linje med vad tidigare studier visat 

(2,63,64). Under åren 2015–2018 står zopiklon för över 70% av nyförskrivning av substanserna 

förutom 2019 då det var ca 60%. Detta beror återigen på restnoteringen av alla styrkor och 

förpackningar av zopiklon under 2019 (78).  

Tidigare studier från Finland och Norge har visat på att det finns säsongsskillnader för 

sömnproblem, (4,5). I norra Norge och i Finland var det vanligare att ha sömnproblem på 

sommaren medan det var vanligare på vintern i södra Norge. I underlaget till detta arbete finns 

ingen information om människor med sömnstörningar som inte varit hos läkaren eller de som fått 

KBT. Men i detta arbete sågs dock ett tydligt säsongsmönster i nyförskrivet narkotikaklassat 

sömnläkemedel, ett högre antal hämtar ut narkotikaklassat sömnläkemedel under hösten och 
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vintern vilket antas vara en effekt av ökande sömnstörningar. Mörkret påverkar människors 

cirkadiska rytm genom att påverka bland annat kroppens produktion och frisättning av melatonin 

som kan leda till ökade sömnstörningar (7). Eftersom det endogena melatoninet kan påverkas av 

ljus och mörker hade det varit av intresse att studera melatoninförskrivning vid säsongsbetonad 

sömnstörning. En annan förklaring kan vara att fler människor känner sig deprimerade under 

vinterhalvåret när det är mörkt. Studier har visat att depression och ångest ökar risken för att 

utveckla sömnstörningar och vice versa (19–24). Ytterligare en faktor till att det inte förskrivs 

lika mycket under sommaren är att det är svårare att få en läkartid vid semestertider. Studien från 

Norge undersökte även skillnader i läkemedelsanvändning under året förhållande till latitud, men 

ingen märkbar skillnad kunde ses. Inte heller i detta arbete sågs någon regional skillnad i 

läkemedelsförskrivningen under året. Nyförskrivning av narkotikaklassat sömnläkemedel var 

vanligast på hösten och vintern oberoende av vilken del av Sverige man bor i.  

En av fyra patienter har tidigare vårdats för psykiatrisk vård (inklusive beroende) eller hämtat ut 

något lugnande läkemedel i samband med sitt nyförskrivna sömnläkemedel. För både kvinnor 

och män är andelen som tidigare haft psykiatrisk vård störst om patienten fått förskrivet 

nitrazepam. Antalet som får förskrivet nitrazepam är mycket liten jämfört med Z-läkemedel 

vilket gör jämförelserna osäkra. Av de patienter som fått nitrazepam har 33 % tidigare fått 

psykiatrisk vård, jämfört med 15% för de som får Z-läkemedel och 11% för flunitrazepam. 

Nitrazepam har en viss ångest och orosdämpande effekt (38), vilket kan vara en förklaring till att 

förskriva nitrazepam vid psykiatrisk samsjuklighet. Även flunitrazepam har en viss ångest och 

orosdämpande effekt men förskrivs inte i samma utsträckning. Det är en liten andel patienter 

som har hämtat ut lugnande medel i samband med sitt sömnläkemedel för de fyra substanserna. 

Men det är en större andel som hämtar ut lugnande medel i kombination med zopiklon och 

zolpidem jämfört med nitrazepam och flunitrazepam, vilket också kan förklaras med att de 

sistnämnda substanserna redan har lugnande effekt. Det går inte från denna studie dra slutsatsen 

att psykiatrisk sjukdom ökar risken för sömnstörningar, däremot har tidigare studier visat detta 

(19–24). Arbetet har enbart information om patienter som förskrivs sömnläkemedel men inte 

patienter som har sömnstörningar utan behandling av narkotikaklassade sömnläkemedel.  

Det är sedan tidigare känt att narkotikaklassat sömnläkemedel ökar risken för 

läkemedelsberoende och bör därför inte förskrivas till patienter som tidigare haft 



 53 

beroendeproblem (44). Det kan räcka med 3 till 6 veckors användning av narkotikaklassat 

sömnläkemedel för att utveckla beroende (79). Resultatet i arbete visar trots detta att nästan 14% 

respektive 15 % av de män som fått förskrivet nitrazepam respektive flunitrazepam tidigare haft 

beroendeproblematik. Viktigt att nämna är återigen att antalet som förskrivs BZ är väldigt få. 

Bland de som förskrivs zopiklon och zolpidem är det ungefär 6% respektive 5% som tidigare 

haft beroendeproblematik. Andelen kvinnor som tidigare har haft beroendeproblem för 

respektive läkemedel är lägre än hos män. Det finns en statistisk signifikant skillnad i 

medelvärdet av DDD för flunitrazepam, (67 DDD (49,7–84,3)) hos patienter med tidigare 

beroende jämfört med patienter som inte haft beroendeproblem (41 DDD (37,6–44,4)). En vidare 

studie bör dock inkludera propiomazin och melatonin för att se om det är någon skillnad i val av 

läkemedelsförskrivning beroende på om patienten tidigare haft beroendeproblem. Enligt 

rekommendationer ska propiomazin eller melatonin förskrivas vid finns risk för 

beroendeproblematik.  

Primärvården står för den största andelen av nyförskriving vilket inte är förvånande, 

distriktsvården är där man söker vård i första hand. Fördelningen mellan respektive läkemedel 

såg liknande ut i primärvården, psykiatrisk vården samt övriga vården. Zopiklon står för den 

största förskrivningen, ca 70–80 % och zolpidem för ca 20 % av förskrivningen. Andelen av 

nitrazepam som förskrivs är något högre i den psykiatriska vården, vilket var förväntat. Den 

psykiatriska vården behandlar patienter som ofta har mer avancerade sjukdomar. Samsjuklighet 

kan vara en anledning till att behandla utanför rekommendationerna.  Det fanns ingen märkbar 

skillnad i förskrivningsmängd mellan de förskrivande verksamheterna för respektive läkemedel. 

Andelen som fick förskrivet en mängd över 60 DDD var högre för nitrazepam och flunitrazepam 

jämfört med zopiklon och zolpidem, oberoende av förskrivande verksamhet.  

Enligt regionala rekommendationer (Appendix I) ska små förpackning av sömnläkemedel 

förskrivas (80). För zopiklon, zolpidem och flunitrazepam innebär det ett värde på 5 ≤ DDD ≤ 10 

och för nitrazepam 10 <DDD ≤ 30 vilket beror på förpackningarnas storlek och styrka för 

respektive läkemedel. Förutom att minsta förpackning rekommenderas bör inte sömnläkemedel 

användas längre än 4 veckor vilket innebär ett värde på max 30 DDD (15,34,37). Av de patienter 

som har fått nyförskrivet nitrazepam, flunitrazepam, zopiklon och zolpidem under perioden 

2015–2019 är det 60%, 17%, 33% respektive 21% som fått förskrivet den minsta möjliga 
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förpackningen för respektive läkemedel. Av de patienter som har fått förskrivet nitrazepam och 

flunitrazepam fick 40% respektive 37% ett värde på DDD över 30 vid första förskrivningen. Av 

de patienter som fått förskrivet zopiklon och zolpidem är det en mycket liten andel som fått 

förskrivet ett värde överstigande 30 DDD. Det är en större andel av åldrarna 18–34 år som får 

förskrivet den minsta möjliga förpackningen jämfört med 35–49 respektive 50–64 år. Men 

majoriteten i respektive åldersgrupp får förskrivet en mängd på max 30 DDD vilket räknas som 

korttidsbehandling. För respektive läkemedel är det vanligare att män får högre styrka förskrivet 

jämfört med kvinnor. En förklaring till den skillnaden kan vara att män generellt har en större 

kroppsbyggnad än kvinnor. En högre styrka kan då behövas för att uppnå önskad effekt av 

läkemedlet.  

Studiens styrkor och svagheter  

Sömnstörningar är vanligt och användningen av sömnläkemedel ökar (1,2). Därför har detta 

arbete studerat översiktligt hur användningen av sömnläkemedel har ändrats över tid från 2006 

till 2019 samt nyförskrivning av sömnläkemedel under 2015–1019. Det är en komplett studie 

genom att vara rikstäckande för uthämtade receptbelagda sömnläkemedel hos vuxna i Sverige. I 

arbetet innebär nyförskrivning att patienten inte har hämtat ut något sömnläkemedel under de 5 

förgående åren. Genom att ha en lång karensperiod minskar risken att patienter som aktivt 

använder sömnläkemedel inkluderas i arbetet. Genom att sekretessbelagd information om 

identitet har krypterats från läkemedelsregistret samt patientregistret har dessa kunnat användas i 

arbetet. Genom att använda läkemedelsregistret som grund för nyförskrivet narkotikaklassat 

sömnläkemedel anses bortfallet vara lågt. Detta genom att läkemedelsregistret innehåller alla 

uthämtade receptbelagda läkemedel samt att patienter som söker vård för sömnstörningar också 

anses vara benägna att hämta ut förskrivet läkemedel för sina problem. Med hjälp av 

patientregistret och läkemedelsregistret kunde patienter som tidigare fått psykiatrisk vård samt 

fått förskrivet lugnade läkemedel i samband med sömnläkemedel identifieras. Patientregistret 

innehåller alla avslutade vårdtillfällen i slutenvården som utförts sedan 1987, samt läkarbesök i 

den specialiserade öppenvården sedan 2001. Bortfallet för huvuddiagnoser i hela Sverige var ca 

1% i slutenvården och ca 2,8% i den specialiserade öppenvården 2019 vilket gör resultatet med 

tidigare psykiatrisk vård säker.   
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Läkemedelsanvändare under 2006–2019 definieras som en person som hämtat ut minst ett recept 

för respektive sömnläkemedel. Patienter som hämtad ut recept på mer än ett sömnläkemedel 

räknas fler gånger och kan därför leda till en överskattning av antalet användare vilket kan ses 

som en bias i arbetet. Receptfria sömnläkemedel som säljs i dagligvaruhandel och inom 

egenvården på apoteken saknas då det inte finns att tillgå i läkemedelsregistret eller 

statistikdatabasen. Receptfria sömnläkemedel som säljs är alla växtbaserade läkemedel förutom 

melatonin. Men melatonin har också endast godkänd indikation för behandling av jetlag av 

vuxna (42). 

Vid både användning och nyförskrivning av sömnläkemedel studerades egentligen patienter som 

hämtat ut receptbelagda sömnläkemedel på apoteket. Det är dock det enda sättet att studera 

antalet som använder sömnläkemedel respektive som får förskrivet narkotikaklassat 

sömnläkemedel. Problemet med att kalla det för användning eller användare av sömnläkemedel 

är att det inte går att veta om patienten använder sitt uthämtade recept samt mängden av uthämtat 

recept som används. Problemet med att kalla det nyförskrivning i arbetet är att de patienter som 

aldrig hämtar ut sitt läkemedel inte finns med i arbetet. Användning och nyförskrivning används 

ändå i arbetet då andelen som inte använder eller hämtar ut sitt läkemedel efter förskrivning tros 

vara liten därför att sömnstörningar anses vara ett besvärligt problem för patienterna. För att veta 

hur bra användning och förskrivning står sig mot uthämtat recept bör studier undersöka 

avvikelser för just sömnläkemedel.  

Detta arbete studerar endast de med uttag av narkotikaklassade sömnläkemedel, det finns inga 

uppgifter om de med sömnstörningar som inte hämtar ut recept. Därmed går det inte att studera 

andelen med sömnstörningar som fått KBT som förskrivits sömnläkemedel första behandling. 

Således går det inte att dra några slutsatser om det är en högre andel av de med sömnstörningar 

som får sömnläkemedel förskrivit nu jämfört med tidigare.  Ingen information fanns att tillgå om 

hur många av de som får psykiatrisk vård eller använder psykofarmaka som inte fått förskrivet 

narkotikaklassat sömnläkemedel. Därmed går det inte att studera sambandet mellan psykiatrisk 

sjukdom eller beroende och risk att få sömnläkemedel förskrivet.  

Framtida forskning  
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Allt fler regioner har melatonin som ett alternativt läkemedel vid behandling av sömnstörning. 

Vidare forskning bör göras åren framåt för att se utvecklingen av melatoninanvändningen som 

fortfarande har en låg evidens för behandling av sömnstörningar. Framtida forskning bör också 

fokusera på hur många av patienterna som har testat KBT innan läkaren förskriver 

sömnläkemedel.  

En djupare analys bör göras av långtidsanvändning, hur många patienter som fortsätter ta 

sömnläkemedel efter första förskrivningen samt under hur lång tid. Studien bör då också 

analysera hur många patienter som går till olika förskrivare för att få utskrivet sömnläkemedel. 

Fler studier som undersöker regionala skillnader behöver göras samt behovet av nationella 

riktlinjer för behandling av primära sömnstörningar.  
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7 Slutsats  

Överblicken i tidstrenden visade att andelen kvinnor och män som hämtat ut minst ett recept på 

sömnläkemedel har varit stabilt eller ökat något från 2006 till 2019. Ökningen ses framförallt 

från 2013 och framåt. En förändring av sömnläkemedelsanvändningen har skett under åren, 

zopiklon var 2006 det vanligast förskrivna sömnläkemedlet men har minskat alltmer från 2016, 

medan propiomazin och melatonin har ökat. Melatonin är det läkemedel som ökar mest och 

framförallt hos unga vuxna, vilket är överraskande. Kortverkande melatonin är i Sverige bara 

godkänd som indikation för jetlag hos vuxna. Melatonin i depottablett är godkänd som indikation 

för sömnstörningar hos vuxna 55 år och äldre. 

Arbetet fokuserade framförallt på nyförskrivning av sömnläkemedel under 2015–2019, där 

enbart narkotikaklassade läkemedel inkluderades. En minskning av alla narkotikaklassade 

sömnläkemedel ses från 2015 till 2019. Tidigare rapporter har visat att förskrivningen av 

narkotikaklassade Z-läkemedel har ökat år efter år i Sverige. Tidigare rapporter har undersökt 

flera år längre bak i tiden, arbetet tyder därför på att den trenden har brutits och att alla 

narkotikaklassade sömnläkemedel nu minskar i förskrivning. Narkotikaklassade sömnläkemedel 

ökar risken för utveckling av läkemedelsberoende, därför bör ytterligare studier undersöka 

långtidsanvändning och beroendeutveckling av sömnläkemedel.  
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9 Appendix  

Appendix I: Regionernas olika rekommendationer vid sömnbesvär. Tidigare rekommendationer 

finns med som kommentar om något stort har förändrats.  

Region Sömnläkemedel 

(ATCkod) 

Övriga kommentarer Tidigare 
rekommendationer 

Vilken region Aktuell 
rekommendation:  

1, 2, 3 osv. 
Ickefarmakologisk 
/farmakologisk 
behandling 

Dos 

Tex varningar 
avseende 
interaktioner, 
behandlingsduration, 
krav på 
behandlingsuppföljning 

Hur rekommendationerna 
sett ut tidigare år, stora 
förändringar och när dessa 
skedde.  

Skåne Icke farmakologisk 

behandling ska alltid 

prövas först i form av 

KBT.  

Farmakologisk 

behandling: 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

eller  

propiomazin 

(N05CM06) vid 

missbruk eller 

beroenderisk 

2: zolpidem  

(N05CF02) 

3: nitrazepam  

(N05CD01) 

(melatonin 

(N05CH01) kan vara 

ett alternativt 

läkemedel vid 

sömnstörningar. Men 

framförallt hos barn 

och äldre) 

Korttidsbehandling för 

läkemedelsbehandling 

(inte längre än 4 

veckor). 

Propavan ska undvikas 

till äldre patienter pga 

antikolinerga effekter.  

 

2011-Zolpidem tas bort från 

rekommendationslistan 

(dock anses den ändå vara 

andrahandsalternativ efter 

zopiklon) 

Örebro Icke farmakologisk 

ska alltid prövas först i 

form av KBT. 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

Zolpidem ökar risken 

för nattlig konfusion. 

Propiomazin ska 

undvikas att ges till 

äldre patienter pga 

antikolierga effekter.  

Tidigare rekommendationer 

har inte kunnat identifiera 
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(N05CF01)  

5–7,5 mg 

 

 zolpidem  

(N05CF02) 

5–10 mg 

propiomazin 

(N05CM06) 

25 mg vid missbruk 

eller beroenderisk. 

Korttidsbehandling för 

alla sömnläkemedel. 

Västerbotten Icke farmakologisk 

behandling ska alltid 

prövas i förstahand i 

form av KBT. 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

och/ eller propiomazin  

(N05CM06)  

vid missbruk eller 

beroenderisk. 

2: melatonin 

(N05CH01)  

initial dos 1 mg och 

titeras upp till effektiv 

dos (1–5 mg) 

Intermittenbehandling 

av sömnläkemedel 

minskar 

toleransutveckling 

Om det inte skett en 

signifikant förbättring 

av sömnen på 2 veckor 

ska melatonin sättas 

ut.  

Melatonin i 

depottablett är endast 

godkänd till patienter 

över 55 år. 

2010-zolpidem tas bort från 

rekommendationslistan 

(stort beroendemissbruk 

bland ungdomar) 

Västra 

Götaland 

Icke farmakologisk 

behandling är 

förstahandsval för alla 

åldrar. 

 

Icke farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

5–7,5 mg till natten 

2: zolpidem  

(N05CF02) 

5–10 mg till natten 

Alternativa läkemedel: 

propiomazin  

(N05CM06) 

25–50 mg, 30–60 min 

innan sänggående  

Förskriv små 

förpackningar (10–30 

tabletter) av zopiklon 

och zolpidem. En plan 

om nedtrappning och 

utsättning av 

läkemedel ska göras 

redan vid insättning av 

zopiklon och 

zolpidem. 

Långverkande 

melatonin har 

indikation för äldre 

över 55 år-  

Kortverkande 

melatonin 

rekommenderas inte 

generellt. 

2012-Zolpidem 

rekommenderas nu som 

andrahandsval ist för 

förstahand vid 

farmakologisk behandling 

för sömnstörning. 



 67 

Långverkande 

melatonin 

(N05CH01) 

2 mg till natten 

Kortverkande 

melatonin  

(N05CH01) 

1–5 mg till natten 

Jämtland Icke farmakologisk 

behandling är 

förstahandsval vid 

sömnstörningar. 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

 

propiomazin  

(N05CM06)  

vid missbruk eller 

beroenderisk.  

 

Propiomazin olämplig 

för äldre patienter. 

Vid 

läkemedelsbehandling 

ska datum för 

uttappning ske vid 

insättning. Ska helst 

inte användas mer än 4 

veckor.  

 

2012-Zolpidem ändras till 

andrahandsval ist för 

förstahandsval vid 

farmakologisk behandling. 

2014-Zolpidem försvinner 

från rekommendationslistan 

2017-Zopiklon läggs till 

som ett läkemedel vid 

sömnrubbningar i 

kombination med abstinens. 

 

Stockholm Icke farmakologisk 

behandling är 

förstahandsval vid 

sömnstörningar. Testa 

sömnrestriktion, 

sömnhygiena 

insättning och KBT 

ska testat innan 

läkemedelsbehandling. 

 

Farmakologisk 

behandling 

 

1: melatonin  

(N05CH01) 

1–10 mg till natten  

 

 2019-Melatonin tillkommer 

som förstahandsval vid 

behandlingsrekommendation 

vid sömnstörningar 

2020- Både zopiklon och 

propavan tas bort från kloka 

listan.  

Blekinge Icke farmakologisk 

behandling ska alltid 

först prövas. 

Sömnhygien och 

KBT.  

Första förskrivningen 

av zopiklon bör inte 

vara större än att det 

räcker till 1–2 veckor.  

2012-Information om risk 

för missbruk vid exponering 

av propiomazin lades till. 

2014-Zolpidem tas bort från 

listan, men kom tillbaka 

igen 2016. 
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Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

2: zolpidem  

(N05CF02) 

 

propiomazin 

(N05CM06) 

 

Sörmlands Farmakologisk 

behandling 

1: propiomazin 

(N05CM06) 

2: zopiklon 

(N05CF01) 

Propiomazin ska 

undvikas till äldre, där 

är zopiklon 

förstahandsval. 

Zopiklon ska användas 

vid tillfällig period, 

max 4 veckor. 

2015/2016-Zolpidem tas 

bort som 

rekommendationsläkemedel 

vid sömnstörningar.  

Kalmar Icke farmakologisk 

behandling vid 

långvarig behandling 

har högre evidens än 

farmakologisk 

behandling.  

 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

propiomazin 

(N05CM06) 

prometazin 

(R06AD02) 

2: melatonin 

(N05CH01) 

Behandlingstid för 

sömnläkemedel ska 

helst vara mindre än 4 

veckor. 

Utsättningsdatum ska 

planeras innan 

insättning. 

Propiomazin och 

prometazin är bra 

alternativ vid risk för 

beroendeutveckling. 

Prometazin kan ges till 

gravida kvinnor. 

Melatonin ges bara när 

andra läkemedel är 

olämpliga att ge till 

patienten. En 

utvärdering av 

behandling bör göras 

inom en månad för 

melatonin. Vid 

långtidsbehandling ska 

uppföljning ske 1–2 år.  

2017-Prometazin tillkommer 

även som sömnläkemedel 

Jönköping Icke farmakologisk 

behandling  

Förbättrad 

sömnhygien, 

sömndagbok, KBT 

och andra icke 

Melatonin har  

idikation vid primär 

insomni till patienter 

över 55 år.  

Tidigare rekommendationer 

har inte kunnat identifiera.  
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farmakologiska 

behandlingar ska 

prövas innan 

farmakologisk 

behandling. 

Farmakologisk 

behandling 

1: melatonin 

(N05CH01) 

 

propiomazin  

(N05CM06)  

25–50 mg 

2: zopiklon 

(N05CF01) 

5–7,5 mg 

Propiomazin är 

olämpligt läkemedel 

för äldre patienter.  

Zolpidem bör 

undvikas pga risk för 

konfusion. 

Bensodiazepiner ska 

absolut undvikas.  

Norrbotten Icke farmakologisk 

behandling i form av 

sömnhygien och KBT 

innan farmakologisk 

behandling. 

Farmakologisk 

behandling kortvarig 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

för patienter under 55 

år.  

melatonin för patienter 

över 55 år. 

Farmakologisk 

behandling långvarig 

1: propiomazin 

(N05CM06) 

melatonin  

(N05CH01) 

för patienter över 55 

år. 

Propiomazin är 

olämplig till äldre men 

kan användas av 

gravida kvinnor. 

Zopiklon och 

zolpidem ska användas 

som längst i 4 veckor. 

Melatonin har bara 

indikation för patienter 

över 55 år. 

 

2020-Alimemazin och 

zolpidem försvinner som 

sömnläkemedel vid 

kortvarig behandling. 

Värmland Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

propiomazin 

(N05CM06) 

Propiomazin används 

som förstahand vid 

beroendeproblematik. 

Propiomazin ska dock 

undvikas att ge till 

äldre patienter pga 

kognitiva biverknigna. 

2014-Informationen lägger 

vikten på att underliggande 

orsak av sömnstörningar 

måste undersökas och 

åtgärdas innan 

farmakologisk behandling 

för sömnstörning sätts in. 
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2015-Stärker vikten av att 

sömnläkemedel bara ska 

användas under en kort 

period.  

 

2019-Zolpidem har tagits 

bort från 

rekommendationerna.  

2020-Rekommendation om 

att undvika bensodiazepiner 

eller bensodiazepinliknade 

läkemedel vid kroniska 

sömnstörningar tillkommer.  

Uppsala Icke farmakologisk 

behandling 

KBT över nätet eller i 

grupp rekommenderas 

i förstahand. 

 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

propiomazin 

(N05CM06) 

Propiomazin ska 

undvika att ges till 

äldre patienter pga 

antikolinerga effekter.  

Tidigare rekommendationer 

har inte kunnat identifiera 

Östergötland Icke farmakologisk 

behandling 

Ska alltid prövas innan 

farmakologisk 

behandling.  

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

alimemazin 

(R06AD01) 

Sömnläkemedel ska 

bara användas under 

kort period. Kort- och 

intermittenbehandling 

minskar risken för 

toleransutveckling  

2015 tas zolpidem bort från 

rekommendationslistan och 

alimemazin tillkommer. 

Västmanland Icke farmakologisk 

behandling ska alltid 

prövas i förstahand. 

 

Farmakologisk 

behandling 

Propiomazin ska 

undvikas till äldre 

patienter.  

2016-Zolpidem tas bort från 

rekommendationerna och 

melatonin i form av 

depotberedning läggs till 

som alternativ.  
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1: melatonin 

(N05CH01) 

propiomazin 

(N05CM06) 

zopiklon (N05CF01) 

2017-Depotberedning av 

melatonin byts till vanlig 

tablett.  

 

Dalarna Icke farmakologisk 

behandling 

Sömnhygieniska 

åtgärder ska ske i 

första hand. 

Farmakologisk 

behandling 

insomning 

1: melatonin 

(N05CH01)  

1–10 mg 

2: prometazin  

(R06AD02)25–50 mg 

 

mirtazapin  

(N06AX11) 

7,5–15 mg 

 

zolpidem  

(N05CF02) 

5–10 mg 

Farmakologisk 

behandling 

sömnstabilisering 

1: prometazin 

(R06AD02) 

 25–50 mg 

2: mirtazepin  

(N06AX11) 

7,5–15 mg 

 

propiomazin  

(N05CM06) 

25–50 mg 

 

alimemazin  

(R06AD01) 

20–60 mg 

 

zopiklon (N05CF01) 

Prometazin och 

alimemazin ska ges 

med försiktighet till 

äldre. Prometazin men 

kan ges till gravida 

kvinnor. 

Planering av utsättning 

bör även ske innan 

insättning även av 

respektive 

sömnläkemedel.  

Prometazin, 

propiomazin och 

alimemazin är 

olämpliga till äldre 

patienter 

 

2020-Melatonin införs som 

förstahandsval vid 

farmakologisk behandling 

av insomningsproblem. 
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5–7,5 mg 

 

 

Gävleborg Icke farmakologisk 

behandling 

Ska alltid prövas före 

farmakologisk 

behandling. 

Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

propiomazin 

(N05CM06) 

Vid farmakologisk 

behandling vid 

sömstörning ska det 

ske kortvarigt eller 

intermittent. 

Propiomazin är 

riskläkemedel för äldre 

patienter. 

 

Tidigare rekommendationer 

har inte kunnat identifiera 

Västernorrland Icke farmakologisk 

behandling 

Är alltid 

förstahandsval vid 

sömnstörningar samt 

undersöka 

bakomliggande 

sjukdom. 

Farmakologisk 

behandling 

1: propiomazin 

(N05CM06) 

prometazin 

(R06AD02) 

10–50 mg 

melatonin  

(N05CH01) 

2 mg depottablett 

2: zopiklon 

(N05CF01) 

Melatonin har bara 

indikation för patienter 

med sömnbesvär över 

55 år.  

Återbesök efter insatt 

sömnläkemedel ska 

helst ske inom 14 

dagar. 

Zolpidem ska 

undvikas pga 

biverkningar som 

minnesluckor.  

Propiomazin och 

prometazin är 

riskläkemedel för äldre 

patienter.  

2014-Zopiklon tas bort som 

förstahandsval vid 

farmakologisk behandling 

av sömnstörning. 

Rekommenderas nu som 

andrahand efter 

propiomazin, prometazin 

och melatonin. 

Kronoberg Icke farmakologisk 

behandling 

Sömnbok, sömnskola, 

KBT ska prövas innan 

farmakologisk 

behandling. 

 

Sömnläkemedel ska 

ges under kort tid eller 

intermittent. 

Förskrivning av liten 

förpackning bör därför 

ske.  

Propiomazin förskrivs 

vid missbruksproblem 

eller vid otillräcklig 

2013-Finns även 

information om att icke 

farmakologisk behandling är 

förstahandsval vid 

sömnstörning. 

2015-Information om att 

liten förpackning av 

sömnläkemedel ska 

förskrivas. 
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Farmakologisk 

behandling 

1: zopiklon 

(N05CF01) 

zolpidem 

(N05CF02) 

2: propiomazin 

(N05CM06) 

effekt av 

zopiklon/zopidem 

Melatonin (1–5 mg) 

kan ges vid 

dygnsrubbningar, men 

förskriv som 

extemporeläkemedel. 

Halland Icke farmakologisk 

behandling 

Egenvård samt 

psykologisk vård ska 

prövas innan 

farmakologisk 

behandling. 

Farmakologisk 

behandling 

1: propiomazin  

(N05CM06) 

25–50 mg 

 

alimemazin  

(R06AD01) 

20–40 mg 

 

melatonin  

(N05CH01) 

1–8 mg 

 

zopiklon (N05CF01) 

5–7,5 mg 

 

Eftersträvning av korta 

behandlingstider ska 

göras vid 

sömnläkemedel och 

förskrivning av små 

förpackningar. 

Behandlingstid längre 

än 4 veckor bör 

undvikas.  

Gör aktiva försök av 

utsättning av 

sömnläkemedel. 

Propiomazin och 

alimemazin ska 

undvikas till äldre, där 

är zopiklon 

förstahandsval. 

Melatonin har bara 

indikation för patienter 

över 55 år.  

Bensodiazepiner ska 

undvikas.  

2013-Alimemazin och 

melatonin i depotberedning 

tillkommer som 

rekommendation vid 

insomnia. 

2020-Zolpidem finns inte 

längre med som 

rekommendation för 

sömnstörningar.  

Gotland Icke farmakologisk 

behandling ska prövas 

i högsta utsträckning. 

KBT har vetenskapligt 

visat effekt. 

 Tidigare rekommendationer 

har inte kunnat identifiera 
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Appendix II: Sveriges olika regioner uppdelat efter latitud. Norra Sverige (Norrbotten-

Västernorrland, 66,7–63,1), Mellansverige (Dalarna-Södermanland, 61,9–58,9), Södra Sverige 

(Östergötland-Skåne, 58,4–55,8). 

 

Grupp Län Latitud (°N) 

Norra Sverige 

Norrbotten 66,7 

Västerbotten 64,6 

Jämtland 63,7 

Västernorrland 63,1 

Mellansverige  

Dalarna 61,9 

Gävleborg 61,3 

Uppsala 60,1 

Värmland 59,9 

Västmanland 59,7 

Stockholm 59,4 

Örebro 59,4 

Södermanland 58,9 

Södra Sverige 

Östergötland 58,4 

Västergötland 58,0 

Gotland 57,6 

Jönköping 57,5 

Kalmar 57,0 

Halland 56,9 

Kronobergs län 56,8 

Blekinge 56,1 

Skåne 55,8 

 

 

 

 

 


