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Type forbedringsarbeid: 
Endring av behandling

Bakgrunn: 

Medisinskfaglig ansvar for sykehjem i kommunen. 

Arbeid som tilsynslege ved demensavdeling med 15 pasienter. 

Av disse brukte 14 Z-hypnotika fast for innsovning. For øvrig stor grad av 
polyfarmasi. 

Ønske om å klargjøre kunnskapsgrunnlaget for denne behandlingen. Videre 
ønske om å endre praksis dersom behandlingen ikke var hensiktsmessig. 



1. Forberede
´ Klargjøre kunnskapsgrunnlaget

´ Felles anerkjennelse av behovet for 
endring: 
´ Samarbeid med avdelingssykepleier som 

hadde videre dialog med øvrige 
medarbeidere

´ Forankre og organisere 
forbedringsarbeidet
´ Felles forståelse med sykepleiere om 

kunnskapsgrunnlag og arbeidet utføres i 
fellesskap

´ Brukere langtkommet demens. Pårørende 
ikke involvert da vanligvis ikke involvert i 
daglige medikamenjusteringer



Kunnskapsgrunnlaget: 

´ Benzodiazepiner (BZD) og benzodiazepinliknende medikamenter (BZD-Z) 
omtales ofte som Z-hypnotika. 

´ Effekten av BZD-Z er angstdempende, sederende, hypnotisk, 
muskelrelakserende og krampestillende. De har oftest kortere halveringstid 
enn BZD og brukes i utstrakt grad som innsovningsmiddel, særlig hos eldre.

´ Bivirkninger BZD-Z ved langvarig bruk: toleranseutvikling, 
abstinenssymptomer ved seponering, angst, uro, søvnproblemer, 
glemsomhet, forvirring, irritabilitet, nedstemthet, muskelspenninger og 
fallfare.

´ I 2014 var det ifølge Reseptregisteret 299.492 eldre over 65 år som brukte 
BZD-Z,

´ Felleskatalogen: Indikasjon – «Forbigående og kortvarig behandling av 
søvnvansker hos voksne»



2. Planlegge ´ Kartlegge dagens praksis
´ 15 pasienter med demensavdeling, 14 brukte 

BZD-Z fast til natt

´ Sette mål
´ Systematisk arbeid for å redusere bruken av 

ikke-hensiktsmessig forskriving

´ Øke kunnskapsgrunnlaget blant alle i 
organisasjonen om søvn og behandling av 
insomni

´ Velge måleverktøy
´ Ble ikke gjort på forhånd, men etter ett år 

gjort opptelling av status for bruk av BZD-Z 
blant pasientene

´ Finne/utvikle forbedringstiltak
´ Tilsynslege har fokus på medisinbruk ved hvert 

tilsyn ukentlig

´ Avdelingssykepleier arbeider med ansatte om 
å utvikle og implementere miljøtiltak ved 
insomni



3. Utføre ´ Prøve ut og tilrettelegge ny 
praksis
´ Systematisk nedtrapping av BDZ-Z 

over mange måneder med 
ukentlig evaluering. Eks. 
nedjustere dosen med BZD-Z med 
1,25-2,5 mg pr måned

´ Fokus på kunnskap om eldres
søvnbehov, leggetider og 
miljøtiltak. 

´ Få aksept blant øvrig ledelse at 
enkelte pasienter i perioder 
trenger økt bemanning på natt og 
«neddoping» ikke er et alternativ. 



4. Evaluere
´ Måle og reflektere over resultater

´ Ikke systematisk, men erfaring på 
tilbakemelding over tid: Nedtrapping gikk 
mye bedre enn forventet. Pleierne 
opplevde for de fleste pasientene ingen 
forverring i søvnproblemer. 

´ Etter ett år kun èn pasient med BZD-D fast. 
Dette er en ny pasient som nylig er 
kommet til avdelingen.  2 med Circadin og 
3 med Remeron vesp. 

´ Vurdere om forbedringen er tilstrekkelig 
og eventuelt justere
´ Målene i stor grad nådd



5. Følge opp
´ Dele erfaringene og implementere ny 

praksis
´ Liten kommune. Informasjon til 

sykehjemsleger og LIS1 gitt om prosjektet 
og resultat så langt

´ Kunne fulgt opp med mer systematisk 
opplæring av personell generelt og gitt 
ansvaret videre til sykepleiere i 
institusjonene. 

´ Sikre videreføring
´ Stor grad av turnover på sykehjem. Viktige 

å videreføre til nye pasienter. 

´ Det er ikke gjort noen deling av erfaringer 
ut over egen kommune



Takk for meg


