
          

Råd om bruk av medikamenter ved søvnproblemer 
Medikamenter er den vanligste formen for behandling av søvnproblemer. Mange bruker beroligende 
midler eller annen sovemedisin daglig eller ukentlig. På kort sikt kan disse være til nytte, som 
midlertidig hjelp i en kritisk periode av livet. Slik behandling bør tidsbegrenses til tre–fire uker. 

Mulige bivirkninger av sovemedisin 
For langvarige søvnproblemer kan bruk av medikamenter, i form av benzodiazepiner eller 
benzodiazepinliknende medikamenter, være uheldig. Andelen dyp søvn kan reduseres, og 
medikamentene kan ha omfattende bivirkninger, for eksempel tretthet om dagen. Dessuten kan man 
utvikle såkalt toleranse etter bare noen uker med daglig bruk. Man må innta stadig større dose for å 
oppnå samme virkning som i startfasen. Leger rådes til å være tilbakeholdne med å tilby denne formen 
for behandling ved langvarige søvnproblemer. 

Ta stilling til din medikamentbruk 
Dersom du bruker slik medikasjon, lar det seg kombinere med tiltakene som iverksettes under kurset? 
Hvis du velger å trappe ned på medikasjonen, hvordan bør en slik nedtrapping foregå? 

Du kan velge å stå på medikamenter du tar, i samme dose, til du har kommet i gang med tiltakene på 
kurset. Når du har innført dem og fått en bedre søvn, kan du i samråd med legen din trappe ned 
medikasjonen. Inntil da bør du som en hovedregel ikke gjøre endringer i dosering eller i måten du tar 
medikamentet på. 

Råd om nedtrapping 
Noen kan slutte relativt raskt, men hvis du har brukt medikamentet lenge, og kanskje også utviklet 
avhengighet, bør du bruke en mer gradvis og lengre avvenning. En slik avvenning bør som nevnt 
gjøres i samråd med lege, som eventuelt kan overvåke en gradvis nedtrapping. 

Her er et forslag til en mulig fremgangsmåte, som du kan drøfte med legen din. 

1. Sett et mål for reduksjon av medikasjon for hver uke. 
2. Bruker du mer enn en type medikasjon, er første mål å redusere til en stabil dose av bare ett 

medikament. 
3. Dosen av medikamentet reduseres med 25 % hver annen uke til du når den laveste 

terapeutiske dosen. 
4. Du innfører gradvis medikamentfrie netter, som da planlegges på forhånd. 
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5. Du øker gradvis antall medikamentfrie netter helt til du ikke lenger bruker medikamentet. 
6. Mens du gjennomfører denne avvenningsplanen, er det viktig at du fører søvndagbok og at du 

bruker de mentale strategiene og stimuluskontroll og søvnrestriksjon som du har lært på 
kurset. 

Forvent noen dårlige netter 
Når du slutter med medikamentet, kan du i noen netter igjen få problemer med søvnen. Det kalles 
rekyleffekten. Søvnen pleier etter hvert å normaliseres, så det er ingen grunn til panikk. Det samme 
skjer for øvrig ofte etter bruk av angstdempende medikamenter. Man får en midlertidig nervøsitet og 
rastløshet flere dager etter man har sluttet med dem. Et abstinenssymptom ved legemiddelavhengighet 
er faktisk angst, og det er en viktig årsak til avhengigheten man kan utvikle for disse medikamentene. 
Rekyleffekten kan sies å være den første advarselen om at man holder på å utvikle avhengighet. 
Dersom man ikke er klar over dette fenomenet, kan man tro at det er de opprinnelige problemene som 
vender tilbake, og at man bør fortsette å ta medisinen. Da kan man gli inn i avhengighet. 

Stol på prosjektet 
En viktig del av virkningen til medisiner generelt, er at vi har tro på at de vil hjelpe oss, og denne troen 
har en positiv effekt i seg selv. Det kalles placebo-effekten. Når vi tror at et medikament gir smerter 
eller andre ubehagelige bivirkninger, øker sannsynligheten for at vi vil oppleve nettopp det. Det kalles 
nocebo-effekten. Når du slutter med et medikament mister du placebo-effekten. Du risikerer dessuten 
å møte en nocebo-effekt i form av at du føler deg mindre forberedt og mer sårbar uten medikamentet 
når natten kommer. Det kan føre til at du blir bekymret for ikke å få sove, bekymringer som kan føre 
til anspenthet og vansker med å sove. 

Husk at de fleste av oss vil oppleve noen dårlige netter, og bestem deg for å bruke disse på å øve på 
tiltakene du har lært på kurset. Det gir verdifull treningserfaring. Gjenta for deg selv at du benytter deg 
av tiltak som har dokumentert nytteverdi ved langvarige søvnproblemer, og som anbefales av 
helsemyndighetene. Stol på prosjektet ditt, og gi deg selv den støtten og oppmuntringen du trenger og 
har fortjent! 
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