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Sammendrag 
	

Bakgrunn	
Søvnproblemer er en vanlig kontaktårsak i allmennpraksis, og så mange som en tredjedel av 

befolkningen opplever søvnvansker i perioder av livet. Behandlingsmålet for denne gruppen 

pasienter er å gjenvinne normalt søvnmønster og god søvnkvalitet. Forskning viser at den 

beste metoden for å nå dette målet er kognitiv adferdsterapi (KAT). I denne oppgaven har vi 

ønsket å kartlegge rutiner for forskrivning av z – hypnotika til pasienter med søvnvansker ved 

et fastlegekontor på Lysaker i Oslo, og kartlegge hvordan dette eventuelt kan reduseres til 

fordel for KAT. 	

	

Kunnskapsgrunnlag	
Vi søkte på litteratur basert på et forhåndsdefinert PICO- spørsmål. Ingen studier som 

sammenligner CBT med hypnotika. Artikkelen vi har brukt som kunnskapsgrunnlag tar ikke 

stilling til bruk av hypnotika versus bruk av CBT, men gir oss et grunnlag til å si at CBT har 

en effekt hos pasienter med «insomnia disorder».	

	

Dagens praksis, tiltak og indikatorer	
Informasjon om mikrosystemet ble innhentet ved intervju med de to legene på 

fastlegekontoret. Legene har til sammen en  pasientliste på 3000 pasienter, med 1500 på hver 

liste. Ved første konsultasjon for søvnvansker tilstrebes det å gjennomføre en lengre samtale. 

De tar i bruk elementer av kognitiv atferdsterapi i enhver konsultasjon, men det er ikke utført 

på en systematisk måte. Det blir som oftest ikke avtalt oppfølgingstime med bakgrunn i 

pasientens søvnvansker og de bruker i liten grad søvndagbøker som et verktøy i kartlegging 

av pasientens søvnvansker. Mange pasienter får z-hypnotika, hvilken type varierer.	

	

Helsepersonellet på legekontoret hadde lite kjennskap til KAT og hva oppdaterte 

retningslinjer sa om behandlingen av søvnvansker. Derfor anser vi det som viktig å gi god 

informasjon om søvnvansker og hva oppdatert evidens sier om behandlingen. Under dagens 

praksis kartla vi at mange av pasientene hadde høye krav om en rask løsning på problemet. 

Ved å informere pasientene om prosjektet og kunnskapsgrunnlaget bak vår pilotstudie håper 



	

vi å kunne bidra til at pasientene vil stille seg mer positive til en annen fremgangsmåte i 

håndtering av sine søvnvansker. Med bakgrunn i at legene ved fastlegekontoret har lite 

trening i KAT, etterspurte de en kortfattet sjekkliste for behandlingsopplegget ved 

søvnvansker. Vi laget denne. For en ytterligere kontrollmekanisme foreslår vi også 

innføringen av en varslingsfunksjon i journalsystemet om å avtale  oppfølgingssamtale  etter 

første konsultasjon.	

 	

Som første kvalitetsindikator har vi valgt en resultatindikator. Vi ønsker i vår pilotstudie å 

redusere bruken av z –hypnotika og vi har derfor valgt å undersøke andelen nye resepter på Z 

– hypnotika utskrevet i pilotperioden. Vi vil også registrere opplevelse av uthvilthet på dagtid 

ved at pasientene svarer på et scoringskjema fra 1-5 ved behandlingsstart -og slutt. I tillegg til 

resultatindikatorene har vi valgt ut tre prosessindikatorer.	

	

Konklusjon	
Til tross for at vi ikke har noen studier som konkret sammenligner KAT og z-hypnotika 

mener vi at kunnskapsgrunnlaget ut fra forutsetningene er godt nok til å intervenere klinisk. 	
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Bakgrunn	
	
Søvnproblemer er en vanlig kontaktårsak i allmennpraksis, og så mange som en tredjedel av 

befolkningen opplever søvnvansker i perioder av livet (1). Prevalensen av kronisk insomni i 

den voksne befolkningen er i én studie vist å være rundt 10 % (2). I det videre skal vi gi en 

oversikt over forskjellen mellom akutt/kronisk og primær/sekundær insomni, samt gjøre rede 

for ISI og PSQI-skårene.	

 	

Insomni er enkelt definert som subjektivt opplevde søvnproblemer der pasienten enten har 

problemer med innsovning, våkner flere ganger per natt eller våkner for tidlig om morgenen. 

Det er viktige tilleggskriterier at dette forekommer på tross av gode rammebetingelser for 

søvn, at man ikke føler seg uthvilt og at ingen annen organisk søvnlidelse kan forklare 

søvnvanskene (3).	

 	

Videre deles insomni inn i to undergrupper basert på den bakenforliggende etiologien. 

Primær insomni er søvnvansker uten assosiasjon til psykisk eller somatisk sykdom, og som 

ikke er betinget av omgivelsene. I motsatt tilfelle, der insomnien er komorbid til psykisk eller 

somatisk sykdom, eller betinget av omgivelsene, kalles den sekundær insomni (4). Eksempler 

på årsaker til sekundær insomni er kroniske smerter, restless legs, dyspne, medikamenter og 

stimulantia, hypomani, depresjon, jet lag, skiftarbeid eller bråkete naboer. Ved primær 

insomni, hvor det er fravær av disse årsakene, starter søvnvanskene oftest som en reaksjon på 

en enkel fysisk eller psykisk stressor som siden vedlikeholdes gjennom negative og 

forstyrrede tanker rundt søvn, som angst for ikke å få sove.	

 	

Begge typer insomni, primær og sekundær, kan videre inndeles i akutt og kronisk. En 

situasjonsbetinget insomni som varer i mindre enn tre måneder, kalles akutt. Insomnien 

benevnes derimot som kronisk ved varighet i mer enn tre måneder med søvnvansker i minst 

tre netter per uke. Den kan også benevnes som akutt uten å oppfylle kravet om en 

sammenhengende varighet i tre måneder hvis det er søvnvansker som gjentar seg i et typisk 

årlig mønster (3).	

 	

Setter vi disse to klassifiseringsmåtene sammen, ser vi at en pasient med langvarig depresjon 

over seks måneder med redusert søvnkvalitet som et symptom på sin depresjon, vil betegnes 

som en sekundær kronisk insomni. Halvparten av pasienter med kronisk insomni tilfredstiller 



	

kravene for en komorbid psykisk lidelse og da oftest en depresjon. En kliniker bør vite at 

insomni i tillegg til å være et symptom på depresjon, også kan være en risikofaktor for å 

utvikle depresjon, især hos eldre (5). 	

 	

Det er mange måter å kartlegge søvn og søvnkvalitet på. Flere ulike spørreskjemaer er 

utviklet, og vi vil nedenfor redegjøre for to av dem: ISI og PSQI.	

 	

Insomnia Severity Index, ISI, er et selvutfyllingsskjema som brukes for å kartlegge grad av 

alvorlighet av insomni. Det er basert på syv spørsmål, som til sammen utgjør grunnlaget for 

rangeringen. Skjemaet er basert på pasientens subjektive oppfattelse av alvorlighetsgrad, og 

inneholder ingen objektive vurderinger eller tester. Pasienten graderer sin opplevde 

søvnkvalitet og gis så en vurdering av om insomnien er subklinisk, moderat eller alvorlig.	

 	

Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI, er et skjema som dekker flere aspekter av søvn og er 

godt validert. Det egner seg til å kvantifisere pasientens søvnplager, og registrerer blant annet 

antall oppvåkninger, hvor lenge man ligger før man sovner, hvor mange ganger man våkner 

hver natt og hvorfor man våkner. Det tilbyr også en subjektiv vurdering av søvnkvaliteten, 

men i noe mindre grad enn ISI. Skjemaet egner seg ikke til å stille en diagnose eller gradere 

insomni, men til å følge effekt av et søvntiltak eller pasientens utvikling i søvnkvalitet over 

tid.	

	

Behandlingsmålet for denne gruppen pasienter er å gjenvinne normalt søvnmønster og god 

søvnkvalitet. Forskning viser at den beste metoden for å nå dette målet er kognitiv 

adferdsterapi (KAT). I denne oppgaven har vi ønsket å kartlegge rutiner for forskrivning av 

z-hypnotika til pasienter med søvnvansker ved et fastlegekontor på Lysaker i Oslo. 	

Kunnskapsgrunnlag	

Intro	

Farmakologiske hypnotika, som benzodiazepiner og benzodiazepinlignende preparater, blir 

skrevet ut mot søvnvansker samtidig som det er vel kjent at disse gir mange bivirkninger. I 

behandlingen av insomni skriver Legemiddelhåndboka at ved forskrivning av disse 

preparatene skal de “i prinsippet gis i lavest mulig terapeutisk dose og brukes i kortest mulig 



	

tid” (6).  Bivirkninger for benzodiazepinlignende preparater er stort sett de samme som for 

vanlig benzodiazepiner, tross kortere halveringstid (6). Dette inkluderer blant annet søvnighet 

på dagtid, forvirring, hukommelsesproblemer, eufori, nedsatt kognitive og psykomotoriske 

ferdigheter, toleranseutvikling og avhengighet. Bivirkningene som søvnighet på dagtid, 

nedsatt psykomotoriske ferdigheter og forvirring kan igjen disponere for økende falltendens, 

spesielt hos eldre. Toleranse for den sedative komponenten utvikles vanligvis allerede etter 1- 

2 uker, noe som underbygger viktigheten av «brukes i kortest mulig tid», jamfør 

Legemiddelhåndboka.	

Flere av oss i gruppen har opplevd episoder hvor fastleger har skrevet ut 

benzodiazepinlignende preparater ved søvnvansker uten noen annen plan for oppfølging eller 

andre tanker om behandling. Gjennom forelesninger er vi blitt introdusert for kognitiv 

adferdsterapi som en mulig behandlingsform for kroniske søvnvansker i stede for disse 

potensielt avhengighetsfremkallende medikamentene. Vi har arbeidet ut i fra en hypotese om 

at det i dagens praksis blir utskrevet for store mengder z – hypnotika til en gruppe av 

pasienter hvor KAT kan gi like god behandling og prognose på lang sikt uten bivirkninger.   	

	
Metode	og	litteratursøk	

Vi søkte på litteratur basert på et forhåndsdefinert PICO- spørsmål. Vi lagde følgende 

spørsmål:	

Populasjon:  Pasienter over 18 år med kronisk insomni 	

Intervensjon:  Kognitiv atferdsterapi  	

Control:       Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende preparater 	

Outcome:     Bedre søvnkvalitet, mindre søvnighet på dagtid,	

Vi brukte et pyramidesøk i McMaster Plus via helsebibliotekets hjemmeside. Søkestrategien 

var “Insomnia AND CBT AND benzo”. Dette førte oss til UpToDate sin side om “Treatment 

of Insomnia”. Vi lette videre gjennom denne sidens anbefalinger og referanser. Vi så raskt at 

det var lite kunnskapsgrunnlag som direkte sammenlignet kognitiv adferdsterapi med 

benzodiazepiner og benzodiazepinlignende preparater. Derimot så vi at UpToDate anbefalte 

kognitiv adferdsterapi som førstevalg og denne anbefalingen var bygget på en systematisk 

oversikt publisert i juli 2016 (7). Norsk elektronisk legehåndbok har også kognitiv 



	

adferdsterapi som førstevalg, og henviser til en artikkel i Lancet fra 2004 (8). Vi har valgt å 

bygge vårt kunnskapsgrunnlag på den siste og største systematiske oversikten fra 2016, da 

denne inkluderer de fleste studier som er gjort på området fra 2004- 2015.   	

Resultater	

Den systematiske oversikten bygger på tall fra 60 forskjellige studier (7). Den sammenligner 

voksne pasientgrupper (over 18 år) som har mottatt kognitiv adferdsterapi en gang i uken i 4- 

6 uker med en varighet på en time, med inaktive kontroller.	

Kognitiv adferdsterapi viste bedre effekt enn den inaktive kontrollgruppen:	

RR: 2,89 (95 % KI: 2,02 – 4,15).	

Også på søvnskåringsskjemaene ISI og PSQI viste kognitiv adferdsterapi bedre effekt enn de 

inaktive kontrollene. Dette måles i vektet gjennomsnittsdifferanse, «weighted mean 

difference, WMD». WMD er altså den gjennomsnittlige endringen i poengskår etter 

gjennomgått behandling. Jo høyere skår på disse to skjemaene jo mer alvorlig er 

søvnvanskene. Sammenlignet med den inaktive kontrollgruppen gikk ISI- skåren ned med 

4,78 poeng (95 % KI: -6,45 – -3,11). PSQI- skåren gikk ned med 2,10 poeng (95 % KI: -2,87 

– -1,34).	

I tillegg viser oversikten bedre effekt ved kognitiv adferdsterapi enn kontrollgruppen når det 

kommer til mer søvnspesifikke mål. Disse måles også med WMD, men da gjelder endringen 

antall minutter.	

«Sleep onset latency, SOL» angir tiden det tar fra våken tilstand til søvn. Denne tiden gikk 

ned med 12 minutter (95 % KI: -16,55 – -6,71)	

«Wake after sleep onset, WASO» angir tiden personen er våken i løpet av natten. Denne 

tiden gikk ned med 22 minutter (95 % KI: -35,78 – -7,00) sammenlignet med 

kontrollgruppen	

Søvneffektivitet er ratioen mellom antall minutter personen har sovet og den totale tiden man 

har vært i senga i løpet av natten. Sammenlignet med kontrollgruppen gikk denne tiden opp 

med 7 minutter (95 % KI: 4,55 – 9,16).	



	

Vurdering	av	kunnskapsgrunnlag	

Vedlagt i oppgaven følger en sjekkliste for kritisk vurdering av en systematisk oversikt. Vi 

syns allikevel det er viktig å nevne to poenger når det kommer til vurderingen.	

For det første er resultatene i studien avhengig av faktorer som at pasienten er motivert og 

mottakelig for KAT, og i tillegg avhengig av terapeutens ferdigheter. Dette må man ta med 

videre ut i klinikken og ha i bakhodet når pasienter tilbys KAT. I tillegg er det viktig at 

legene/terapeutene får ordentlig opplæring og kursing og at de føler seg trygg på 

terapimetoden.	

For det andre er det ingen systematiske oversikter som gir nok grunnlag til å direkte 

sammenligne KAT med z- hypnotika. Artikkelen vi har brukt som kunnskapsgrunnlag gir oss 

allikevel grunnlag til å si at KAT har en effekt hos pasienter med “insomnia disorder”. På 

grunnlag av dette, i tillegg til det vi vet om z- hypnotika og bivirkninger, ser vi det som viktig 

at fastleger har kunnskap og mulighet til å kunne tilby KAT til disse pasientene.	

Dagens	praksis	
Vi har ønsket å kartlegge rutiner for forskrivning av z – hypnotika til pasienter med 

søvnvansker ved et  fastlegekontor på Lysaker i Oslo. Vi har arbeidet ut i fra en hypotese om 

at det i dagens praksis blir utskrevet for store mengder z – hypnotika til en gruppe av 

pasienter hvor KAT kan gi like god behandling og prognose på lang sikt samt uten 

bivirkninger. Informasjon om mikrosystemet ble innhentet ved intervju med legene på 

fastlegekontoret.	

Pasientgruppen	

Legene har til sammen en  pasientliste på 3000 pasienter, med 1500 på hver liste. Legene 

kunne fastslå at en stor andel av pasientene har kroniske søvnvansker, hvor de fleste av 

pasientene er over 50 år. En stor andel av pasientene brukte igjen z – hypnotika,  For en 

nøyaktig tallfesting vil det være nødvendig å innhente data fra journalsystemet ved 

legekontoret.	

 	

Ved spørsmål om forventninger fra pasientene kommer det frem at hoveddelen av pasientene 

ser på sine søvnvansker som et lite problem og derfor tror på en rask og enkel behandling av 

problemet. Søvnvanskene blir ofte nevnt til slutt i konsultasjonen.	



	

Første	konsultasjon	ved	søvnvansker	

Ved første konsultasjon for søvnvansker tilstrebes det å gjennomføre en lengre samtale.  Som 

oftest vil samtalen avdekke en psykologisk årsak til søvnvanskene. Eksemplene som blir 

nevnt er krevende jobbhverdag, personlige kriser og stress. Utfallet av første konsultasjon vil 

være å gi resept på minste forpakning av z – hypnotika med klare instrukser om bruk. 

Pasienten oppfordres til å ta medisinen 2-3 dager og deretter sette en tablett på nattbordet og 

de påfølgende dagene kun ta den hvis vedkommende skulle oppleve problemer med 

innsovningen.	

 	

Det blir svært sjeldent avtalt oppfølgingssamtale etter første konsultasjon og begge leger 

innrømmer at dette skyldes gamle rutiner og latskap.  De tar i bruk elementer av kognitiv 

atferdsterapi i enhver konsultasjon, men det er ikke utført på en systematisk måte. Det blir 

som oftest ikke avtalt oppfølgingstime med bakgrunn i pasientens søvnvansker og de bruker i 

liten grad søvndagbøker som et verktøy i kartlegging av pasientens søvnvansker.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	



	

	 Figur 1	

	 	

Valg	av	preparat	

Den norske legemiddelhåndboken anbefaler Zopiclone eller Zolpidem som førstevalg hvis 

indisert med akutt behandling av søvnvansker [1] . Både lege I og lege II fulgte disse 

retningslinjene, men med ulik preferanse hos legene om de valgte Stillnoct eller Imovane.  

Hos den eldre pasientgruppen blir også Melantonin noen ganger forsøkt i stedet for z – 

hypnotika.	

 	

	
Figur 2	

	

	Erfaringer	med	KAT	for	behandling	av	kroniske	søvnvansker	

Både lege I og lege II hadde lite erfaring med bruk av KAT i behandling av søvnvansker. 

Ingen av de har gjennomført kurs i KAT for behandling av søvnvansker og kjente ikke til de 

ulike behandlingsprinsippene [2]. Begge kjente til kurs innenfor kognitiv atferdsterapi og 

stilte seg positiv til å delta på disse. 	

	



	

Legen stilte seg noe negativ til å gjennomføre kognitiv atferdsterapi på gruppenivå, da dette 

ville kreve svært omfattende kursing og trening. Derfor noe usikkert om dette tiltaket vil være 

gjennomførbart i praksis. 	

 	

Potensielle	utfordringer	ved	endring	av	rutiner	

Begge legene nevner at behandlingen ved søvnvansker vil være individavhengig og 

aldersavhengig. Videre var de  skeptiske til å seponere z – hypnotika hos spesielt eldre 

pasienter med en allerede lang brukshistorikk. Dette begrunnet ut ifra og mente dette i det 

lange løp ville skape større plager enn hva potensielle bivirkninger ved z –hypnotika  ville 

gjøre.	

 	

En annen stor utfordring ville være å møte pasienter med høye krav til en rask og enkel 

behandling. Den store majoriteten av pasientene forventer en ”quick fix”. I samtale med 

legen ville ofte pasienten reagere negativt ved antydning om mulig bakenforliggende psykisk 

årsak til søvnplagene.	

 	

Videre blir tidsfaktoren nevnt som en viktig utfordring i dagens praksis. KAT vil  kreve flere 

lengre konsultasjoner over en lengre tidsperiode og dette kan være vanskelig å gjennomføre 

både fra legen og pasientens side.	

	

Tiltak		

	Informasjonsspredning.	

 Helsepersonellet på legekontoret hadde lite kjennskap til KAT og hva oppdaterte 

retningslinjer sa om behandlingen av søvnvansker. Derfor anser vi det som viktig å gi god 

informasjon om søvnvansker og hva oppdatert evidens sier om behandlingen. Dette har vi 

tenkt å dele inn i disse delene:	

 	

Informasjonssmøte	ved	oppstart	av	prosjektet	hvor	vi	ønsker	å	informere	om	

- hvilke pasientgrupper er aktuelle  for KAT eller z – hypnotika	

- Fordeler ved redusert bruk av z – hypnotika	



	

-  Kilder og henvisning til litteratur på området.	

 	

Utvikle	informasjonsbrosjyre	om	søvnvansker	til	pasienter	

Under dagens praksis kartla vi at mange av pasientene hadde høye krav om en rask løsning 

på problemet. Ved å informere pasientene om prosjektet og kunnskapsgrunnlaget bak vår 

pilotstudie håper vi å kunne bidra til at pasientene vil stille seg mer positive til en annen 

fremgangsmåte i håndtering av sine søvnvansker. KAT vil kreve en større og langvarig 

innsats fra pasienten og god informasjon vil derfor være essensielt.	

Lage	sjekkliste	for	KAT	ved	søvnvansker																													 	

Med bakgrunn i at legene ved fastlegekontoret har lite trening i KAT, etterspurte de en 

kortfattet sjekkliste for behandlingsopplegget ved søvnvansker. Se forøvrig vedlagt sjekkliste. 

Enten kan denne sjekklisten printes ut og være tilgjengelig for legene på fastlegekontoret. 

Alternativt kan den legges inn i journalsystemet som en mal til bruk på pasienter med 

søvnvansker. Dette er en vanlig funksjon i mange av dagens journalsystemer og lignende 

maler eksisterer for andre sjekklister. 	

Varselvindu	i	journalsystemet		

 For en ytterligere kontrollmekanisme foreslår vi også innføringen av en varslingsfunksjon i 

journalsystemet om å avtale  oppfølgingssamtale  etter første konsultasjon. Det ble nevnt fra 

begge leger at de var for slappe med å følge opp pasientene etter å ha utskrevet z - hypnotika. 

Forhåpentligvis vil et varselvindu fungere som et godt virkemiddel mot dette. Ifølge legene 

ved fastlegekontoret vil dette være enkelt å innføre ved å kontakte de ansvarlige for 

journalsystemet. 	

Indikatorer	
Generelle krav til en god kvalitetsindikator vil være at den er	

-        relevant	

-        gyldig	

-        målbar	

-        tilgjengelig	

-        pålitelig og tolkbar	

-        mulig å påvirke og er sensitiv for endring.	



	

 	

Ved valg av indikator har vi siktet på å tilfredsstille disse kravene til en en god 

kvalitetsindikator. Som første kvalitetsindikator har vi valgt en resultatindikator. Vi ønsker i 

vår pilotstudie å redusere bruken av z –hypnotika og vi har derfor valgt å undersøke andelen 

nye resepter på Z – hypnotika utskrevet i pilotperioden. Vi vil også registrere opplevelse av 

uthvilthet på dagtid ved at pasientene svarer på et scoringskjema fra 1-5 ved behandlingsstart 

-og slutt. (Se spørreskjema under). 	

	

	
 Skjema 1	
	

I tillegg til resultatindikatorene har vi valgt ut følgende prosessindikatorer:	

-  Antall utleverte pasientinformasjonsskriv  	

-  Andel pasienter som har fått tilbud om behandling med KAT	

-  Tid fra første konsultasjon til behandlingsstart/oppstart KAT 	

 	

For å kunne få målbare data vil vi be pasienter og leger svare på følgende skjema ved første 

konsultasjon og etter seks måneder ved slutt på pilotstudien. For å  kunne hente ut data om 

antall nye resepter på z- hypnotika i pilotperioden vil vi benytte oss av NOKLUS – klinikk.	

For å spare legene for en del ekstraarbeid foreslår vi å innhente statistiske data fra elektronisk 

pasientjournal gjennom Noklus-klinikken. Dette fordrer at legene laster ned en gratis 

programvare for uthenting av journaldata. Programvaren skal være enkel å laste ned og 

installere, og uttaket skjer i løpet av få minutter. Dataene anonymiseres og oversendes Noklus 



	

klinikk for bearbeiding. Innen 30 dager vil legene motta statusrapporter fra egen praksis. 

Rapportene gir en oversikt over eksempelvis diagnosefordeling og medikamentbruk, og kan 

dermed benyttes som et måleverktøy for å sammenligne praksis ved pilotens/testperiodens 

start og slutt. På sikt kunne en også tenke seg at rapportene kunne brukes til å sammenligne 

ulike praksiser dersom forbedringsprosjektet skulle rulles ut i storskala.	

	

 	

Valg av indikator	 Type indikator	 Måleverktøy	

Antall nye resepter på z-hypnotika 

som er utskrevet i pilotperioden	
resultatindikator	 NOKLUS - klinikk	

Antall utleverte 

pasientinformasjonsskriv	
prosessindikator	 spørreskjema	

Opplevelse av uthvilthet på dagtid 

(scoring 1-5)	
resultatindikator	 spørreskjema	

Andelen pasienter som har fått tilbud 

om behandling med KAT	
resultatindikator	 spørreskjema	

Tid fra første konsultasjon til 

behandlingsstart/oppstart CBT	
prosessindikator	 spørreskjema	

 	

Prosess,	ledelse	og	organisering	
Hensikten med forbedringsprosjektet er å redusere bruken av z-hypnotika hos pasienter med 

søvnvansker i allmennpraksis. Med utgangspunkt i denne problemstillingen ønsker vi å utføre 

en pilot hvor en tar sikte på kontinuerlig forbedring gjennom systematisk bruk av PDSA/ 

Demings sirkel for kvalitetsforbedring (figur x). Denne beskriver prosessen steg for steg og 

bidrar til å danne en felles forståelse av nå-situasjonen og prosessen videre til ”future state” 

som er et bilde på den ønskede situasjon. Evaluering er ment å skje underveis slik at en stadig 

kan lære av prosessen og korrigere den etter behov (10)	

	

 	

	



	

	
Figur 3. PDSA-sirkel også kalt Demings sirkel. Arbeidmodell for forbedring utviklet av Kunnskapssenteret på vegne av 

Folkehelseinstituttet (10).	
	

Før vi går i gang med forbedringsprosjektet tar vi utgangspunkt i Langley og Nolans modell 

for forbedring, og forsøker å besvare følgende tre spørsmål (11):	

	

 	

1) Hva ønsker vi å oppnå?	 Evidensbasert håndtering av pasienter med 

søvnvansker og reduksjon i foreskrivning av z-

hypnotika ved et legekontor ved Lysaker.	
 	

2) Når er en endring en forbedring?	 Enhver reduksjon i foreskrivning av z-hypnotika 

kombinert med bedring av symptomer hos 

pasientene. Pasienttilfredshet.	
 	

3) Hvilke endringer kan iverksettes for å 

skape en forbedring?	
Innføring av KAT som førstelinjebehandling hos 

pasienter med søvnvansker, samt støttetiltak for 

implementeringen som f.eks 

pasientinformasjonsskriv, utvikling av sjekklister 



	

for gjennomføring etc.	

Forberede	

Forankring og organisering av forbedringsarbeidet	

I forbedringsarbeidet er kvalitet et viktig nøkkelord. En av måtene å sikre dette på er at 

praksisen bygger på evidensbasert kunnskap. Det forutsetter blant annet at 

kunnskapsgrunnlaget er grundig gjennomgått og tilstrekkelig fundert. For at 

implementeringen av tiltaket skal lykkes er det også essensielt at behovet for endring av 

praksis erkjennes (10). Dette gjelder først og fremst legene på legesenteret som i hovedsak 

skal utføre endringen. Et møte med alle involverte parter (i dette tilfellet alle ansatte ved 

legesenteret) hvor en kartlegger holdninger og eventuelle innvendinger kan bidra til å 

redusere motstanden når tiltakene skal implementeres.	

 	

Siden dette er et legesenter bestående av kun to praktiserende leger og to helsesekretærer, vil 

det være naturlig at disse til sammen utgjør en prosjektgruppe. Det bør videre utnevnes en 

leder for gruppen, hvis ansvar blir å sette seg ekstra godt inn i gjeldende 

retningslinjer/anbefalinger og sørge for at tiltakene iverksettes. Ikke minst er det viktig at 

lederen motiverer og viser engasjement for prosjektet, samt at han får alle involverte til å føle 

eierskap til prosjektet. En av helsesekretærene utnevnes til ”superbruker” og får ansvaret for 

nedlastning av programvare og innhenting av praksisrapporter. I tillegg får vedkommende 

også ansvar for å registrere tid fra konsultasjon til oppstart med KAT fra pasientjournalene.	

	

	Planlegge	

Etter å ha kartlagt dagens praksis ble det klart at denne samsvarte dårlig med gjeldende 

retningslinjer for behandling av søvnvansker, og understreker dermed behovet for 

praksisendring. Et eksempel på hvordan praksisen kan endres fremkommer av figur 4.	



	

	
Figur 4 Flytdiagram som skisserer dagens praksis sammen med ønsket praksis.	

Mål og delmål	

Med utgangspunkt i dagens praksis er det også hensiktsmessig å sette opp hvilke mål en 

ønsker å oppnå med forbedringsprosjektet. Dette i seg selv er en prosess, hvor følgende krav 

stilles om målene skal være ”SMARTE” (10):	

■ Spesifikke –klare, konkrete, entydig angivelse av forventet resultat, helst tallfestet 

■ Målbare – en bør kunne vite om målet er nådd 

■ Ansporende – utfordrende, gi rom for egenutvikling og inspirere til nytenkning 

■ Realistiske – oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser 

■ Tidsbestemt – tidfeste når resultatet skal være nådd 

■ Enighet om målet – forankret i arbeidsgruppen, hos brukerne, medarbeiderne og ikke 

minst ledelsen 

		

Vi ser derfor for oss følgende: Piloten skal ha en varighet på seks måneder i første omgang. 

Vi har satt oss som hovedmål å redusere bruken av z-hypnotika med 30 %, samt at KAT skal 

være forsøkt som førstebehandling i minst 70 % av tilfellene/konsultasjonene. Vi har også 

som mål at samtlige (100%) av aktuelle pasientgruppe får utdelt pasientinformasjon om 

søvnvansker ved første konsultasjon. For å få et innblikk i pasientenes holdninger til KAT, og 

opplevelse av tiltaket/behandlingen, tenker vi å benytte spørreskjema ved behandlingsstart og 

–slutt som vist tidligere.	



	

	

 	

Har tiltaket hatt effekt?	

For å måle om tiltakene virkelig har hatt effekt har vi utarbeidet følgende indikatorer:	

		

		

Valg	av	indikator	 Type	indikator	 Måleverktøy	

Andel	pasienter	som	fikk	resept	på	z-

hypnotika	i	pilotperioden	

resultatindikator	 NOKLUS	-	klinikk	

Antall	utleverte	

pasientinformasjonsskriv	

prosessindikator	 spørreskjema	

Opplevelse	av	uthvilthet	på	dagtid	

(scoring	1-5)	

resultatindikator	 spørreskjema	

Andelen	pasienter	som	har	fått	

tilbud	om	behandling	med	KAT	

resultatindikator	 spørreskjema	

Tid	fra	første	konsultasjon	til	

behandlingsstart/oppstart	CBT	

prosessindikator	 spørreskjema	

	

Utføre	

Når en kommer til denne fasen er det tid for å sette tiltakene ut i praksis. I figur 5 skisserer vi 

en plan for at implementeringen i størst mulig grad skal lykkes.	



	

	
	

Figur 5	

Evaluering og videre oppfølging	

Som tidligere nevnt bør evaluering foregå underveis i prosessen slik at en har mulighet til å 

foreta endringer på et tidligst mulig tidspunkt. 4 uker etter implementering foreslår vi derfor 

at legene møtes for å diskutere gjennomføringen av tiltakene så langt. Dersom noe skulle vise 

seg å fungere dårlig, kan de korrigere dette så langt det lar seg gjøre allerede nå. Er det for 

eksempel noe med sjekklisten som ikke fungerer optimalt er det viktig å endre på disse og 

eventuelt foreta en ny vurdering etter fire ukers bruk. Dersom legen(e) oppfatter at tidsbruken 

går på bekostning av andre arbeidsoppgaver er det viktig at dette belyses slik at en kan 

identifisere ”tidstyven” og forsøke å finne en mer effektiv løsning.	

		

Etter seks måneder avsluttes piloten og nye data oversendes Noklus-klinikken. 

Prosjektgruppen møtes så for en mer fullstendig evaluering av prosjektet når den endelige 

praksisrapporten foreligger. Grad av måloppnåelse skal vurderes, og resultatene av både 

målingene og tilbakemeldingene bør gjennomgås og reflekteres rundt (10):	

 	

■ Er målene man satte seg nådd? 

■ Har vi gjort det vi ble enige om og virket det? 

■ Er det behov for ytterligere forbedringer? 

 	

Ved manglende resultater/måloppnåelse er det viktig med grundig gjennomgang av prosessen 

og forsøke å belyse mulige rotårsaker. Skulle piloten vise seg å være vellykket, kan 

forbedringsprosjektet på sikt utvides til også å involvere flere legekontorer.	



	

 	

	

 	

Motstand	

I prosjektets forberedelsesfase er det viktig at lederen har en god dialog med de øvrige i 

prosjektgruppen, hvor en i størst mulig grad får kartlagt motstanden mot 

forbedringsprosjektet. Ved å ta tak i motstanden hos de enkelte og forsøke å redusere 

denne gjennom konstruktiv diskusjon og problemløsning, har en langt på vei økt 

sannsynligheten for at implementeringen –og dermed selve prosjektet vil lykkes. 

  
Vi tenker oss at motstand blant annet kan relateres til følgende momenter hos de ulike 

involverte gruppene: 

  
Legene: 

■ Tidkrevende prosess; – de må sette seg godt inn i anbefalingene og delta på kurs i 

kognitiv adferdsterapi. I tillegg er selve gjennomføringen mer tidkrevende enn 

alternativet, som her ville være å forordne en resept på z-hypnotika. 

■ Holdninger hos lege om at søvnvansker er en ”bagatellmessig tilstand” og dermed 

unødvendig å ta grundig tak i. 

■ Generell motstand mot endring hos legen. 

■ Rammevilkårene er ikke på plass –ingen egen takst for KAT. 

  
Helsesekretærene: 

■ Ekstra arbeidsoppgaver i tillegg til det de har fra før –kan oppleves belastende i en 

ellers hektisk hverdag. 

  
Pasientene: 

■ Vil ikke vedkjenne seg at de har problemer relatert til psyken –føler seg sykeliggjort, 

trenger ikke ”psykologisk hjelp”. 

■ Ønsker en ”quick fix”, ikke behandling som tar tid 

	

	



	

Diskusjon	

Kunnskapsgrunnlaget	

Kunnskapsgrunnlaget vårt bygger på en stor systematisk studie som tar utgangspunkt i over 

60 primærstudier. Studiene disse bygger på er ikke helt optimale fordi 	

- de har strenge inklusjonskriterier. De har stort sett brukt individer uten komorbiditet 

over 18 år. Majoriteten av pasientene på vårt legekontor som mente å trenge z-

hypnotika var typisk middelaldrende og oppover; de fleste med en rekke andre 

sykdommer å ta hensyn til. Ser vi til litteraturen tilfredsstiller halvparten av 

pasientene med insomni diagnosekriterier for psykisk sykdom (30). Alder er også et 

viktig aspekt da eldre både reagerer annerledes på medikamenter en unge, og trolig 

også har større vansker med å lære seg nye kognitive teknikker enn unge.  

- Det var ikke gjort direkte sammenligning mellom KAT og z-hypnotika, kun en 

statistisk analyse av ulike skåringsskjema hos pasienter som hadde mottatt KAT. 

Dette viser at KAT er effektivt mot søvnvansker, men sier ingenting om det er bedre 

eller dårligere enn z-hypnotika. Vi argumenterer for at z-hypnotika har flere 

bivirkninger og ikke er heldig på lang sikt, og at derfor KAT vil være et bedre valg 

for varig endring av et søvnproblem.  

- Det var ingen langtidsstudier >6 mnd, dermed finnes det ikke effektmål på sikt. 

- Spørsmålstegn med hvordan studiene er gjennomført (som viser god effekt) - lite 

samsvar. (hva menes her? Er det dårlig metodebeskrivelse?) 

På en annen side viser studiene god effekt av KAT, med tydelig effekt i forhold til 

kontrollgruppene, samt smalt konfidensintervall. 60 primærstudier må også sies å være et 

anstendig grunnlag. 	

	

Konklusjon: til tross for at vi ikke har noen studier som konkret sammenligner KAT og z-

hypnotika mener vi at kunnskapsgrunnlaget ut fra forutsetningene er godt nok til å 

intervenere klinisk. Dette er også gjort av UpToDate og NEL. 	

	

Dagens	praksis,	tiltak	og	indikatorer	

Informasjonsinnhentning. Vi var prisgitt legenes åpenhet under møtet vi hadde med dem. 

Det optimale hadde selvsagt vært å hentet ut data fra journalsystemet i tillegg, men i og med 



	

at legene erkjente at de hadde et forbedringspotensiale hadde det trolig ikke vært avgjørende 

for motivasjonen videre uansett. 	

Tiltakene. Som tidligere beskrevet er tiltakene vi har foreslått; et intromøte, sende legene på 

KAT-kurs, pasientinformasjon og kontroll før, under og etter pilotgjennomføringen. Til de to 

sistnevnte punktene er helsesekretærene viktige. Et intromøte er det lett for oss å organisere 

og kontrollere, resten blir opp til leger og helsesekretærer ved det aktuelle legesenteret; og 

dette er selvsagt personavhengig. Er det vikarer til stede er det ikke sikkert dette blir fulgt 

opp. Det kan være en utfordring å huske på å samle dokumentasjon samt å gi ut 

pasientinformasjon over de 6 mnd vi har satt som vår varighet. KAT-kurs kan være dyrt for 

legene å delta på, de må ha tiden til det, og det må være kurs som blir arrangert i perioden før 

oppstart av vår intervensjon.	

 Indikatorer. Vi har valgt fem indikatorer vi mener er gode, men det er mulig det er for 

mange. På en annen side bruker vi kun spørreskjema og noklus-innhenting som metode, og 

det blir sådan dumt å ikke utnytte innhentingsmetodene våre til å måle flere endepunkter. 

Kommentarer til indikatorene: 	

“Andel nye z-hypnotika som er skrevet ut i perioden i forhold til pasienter med 

insomnidiagnose”. Andel vil forhåpentligvis gi oss et bedre bilde enn antall ift om 

forskrivningen synker eller ei, da den er uavhengig av antall pasienter med søvnproblemer, 

som også trolig varierer gjennom året. 	

“Antall utleverte pasientbrev” blir en slags prosesskontroll, kanskje spesielt over 

helsesekretærene, og mindre på om pasientene faktisk tar inn informasjonen. 

Informasjonssamtaler har i flere settinger vist seg å ikke være det beste, da pasienten ikke 

alltid klarer å huske hva som blir sagt, eller at settingen rundt er ugunstig - et eksempel kan 

være tidspresset hos en allmennpraktiker. Vi vil derfor innføre pasientbrev som pasienten kan 

lese, for så å kunne komme med spørsmål ved neste konsultasjon.  	

“Opplevelse av uthvilthet på dagtid”. I og med at man kunne tenke seg å inkludere pasienter 

som allerede står på z-hypnotika kan dette punktet bli svært interessant. Man kunne tenke seg 

større “hangover” hos pasientene som brukte z-hypnotika og KAT enn de som bare brukte 

KAT. Men det kan også si noe om legens evne/kunnskap til å behandle med KAT - for 

pasientens del er det jo opplagthet å dagtid som trolig er det viktigste. 	

“Andelen pasienter som behandles med KAT”. Dette sier både noe om pasientgruppa og om 

hvor flinke lege er til å “selge inn” KAT. Våre antakelser er at pasienter fra Bærum er mer 

kritiske til å bruke “psykologiske metoder” enn landet forøvrig, så legene våre har muligens 

en større utfordring med pasientmotivasjonen. 	



	

“Tid fra første konsultasjon til oppstart KAT”. Det har vist seg gunstig å starte med KAT så 

raskt som mulig ved insomni (ref). Det blir sådan en fin prosessindikator, og også en slags 

kontroll, for å se om legene kommer i gang tidlig nok og får den forventede effekten. Sagt på 

en annen måte; får man ikke den ønskede effekten kan sommel være en av årsakene, som vi 

med dette punktet kan avdekke. 	

Prosess,	ledelse	og	organisering	

Prosessen. Vi har satt pilotprosjektets varighet til 6 måneder, men med en mulighet til å 

revurdere selve utformingen og lage endringer allerede etter fire uker. For at prosjektet skal 

bli vellykket krever det at vi får nok pasienter til lage noen form for statistikk - og dette igjen 

er avhengig av hvor mange pasienter som faktisk kommer til legen med sine søvnproblemer, 

hvor mange av disse legen mener er aktuell for KAT og hvor mange av pasientene som 

faktisk er motiverte for å prøve KAT. Når det gjelder antallet pasienter som kommer til legen 

mener vi at 6 måneder burde være tilstrekkelig. Vi har en intensjon om at alle pasientene som 

kommer til allmennlegen skal implementeres i prosjektet, men det er selvsagt slik at legene 

selv vil påvirke de pasientene selv mener er aktuelle til å være med, og i mindre grad prøve å 

motivere pasienter som er uegna. Det blir altså allerede her en uønsket seleksjon av 

pasientgruppa, som igjen kan påvirke resultatet i en mer positiv retning enn det det egentlig 

er. Samtidig får vi være realistiske å tenke at en eldre pasient med dårlig kognitiv funksjon og 

mye komorbiditet kanskje har bedre nytte av z-hypnotika de siste leveårene enn noe hun/han 

ikke husker hvordan skal gjøres. Men dette igjen må selvsagt ikke frita legene for å prøve å 

inkludere eldre pasienter i prosjektet. Legene var også i utgangspunktet kritiske til å 

inkludere alle pasientene på z-hypnotika. Men, Z-hypnotika kan gi døsighet på dagtid, som 

igjen kan føre til uhell, ulykker - for eksempel fall - som både er dyrt for samfunnet og 

uheldig for pasienten. Derfor mener vi at legene bør ha som utgangspunkt å inkludere alle, så 

får man heller lage unntak. Tidsaspektet på 6 månder mener vi er godt nok i forhold til de 

konsultasjonene man skal gjennomføre med KAT, og vi forventer en reduksjon i z-hypnotika 

allerede etter fire uker. 	

	

Ledelse. Vi tenker det er lurt å frata legene ansvar når det kommer til datainnsamling og 

administrasjon. Vi ønsker at “lista skal være lav” for at prosjektet blir implementert. Ved å 

gjøre en av helsesekretærene til superbruker vil også hun forhåpentligvis føle mer tilhørighet 

og ansvar for oppgaven, og det blir trolig mindre innsamlingsbias. På en annen side er det 



	

selvsagt legene som bestemmer om prosjektet skal gå eller ikke, og det er viktig at 

samarbeidet de ansatte i mellom går greit. 	

	

Organisering. Vi mener det er gunstig å bruke både noklus-systemet og spørreskjemaer for 

informasjonsinnhenting. Vi er avhengige av at noklus-systemet fungerer, og at 

helsesekretærene er pliktoppfyllende - som nevnt tidligere. En ide til hvordan utdeling og 

innhenting av spørreskjemaer kan foregå er at skjemaene nummereres og settes i permer. 

Dette kan nok føles litt gammeldags, men det er ofte lettere å fylle inn et papirskjema enn å 

gå “online” - spesielt for den eldre garde. 	

En annen tanke rundt organiseringen er selve utførelsen av KAT. Det er laget et standard 

opplegg for allemennleger som læres bort på KAT-kurset. Det vil være naturlig med 

pasientoppfølging en gang i uken, den første perioden, for deretter å evaluere om pasienten 

synes å ha effekt, før eventuelle oppfølgingssamtaler videre. Kunnskapsgrunnlaget viser at 

for noen pasienter holdt det med KAT i kun tre uker før de hadde oppnådd ønsket forbedring 

(9). For andre vil det ta lengre tid - særlig hvis insomnien har vart en stund. Dersom pasienten 

allerede står på z-hypnotika vil det være naturlig å starte KAT samtidig som man forsiktig 

begynner å seponere medisinene - og denne gruppen kan også tenkes å bruke lengre tid på 

seponering. Det blir tidkrevende for legene å skulle gjøre KAT framfor å foreskrive z-

hypnotika. Til dette hadde vi et forslag om gruppeterapi. Våre allmennleger var svært 

skeptiske til gruppeterapi, blant annet fordi det ville føre til en psykiatrisk sykeliggjøring av 

pasientene - noe som i Bærum var sett ganske ned på. I tillegg mente de det ville være 

vanskelig  å opprettholde pasientkonfidensialiteten med mange pasienter tilstede samtidig. En 

løsning kunne vært å startet KAT som en vanlig konsultasjon de første gangene, for deretter å 

ta den videre til en gruppesetting med hovedvekt på fellesundervisning, og ikke gruppeterapi 

som hovedform. 	

Er	det	gjennomførbart?	

Ja, vi mener det er det. Vi er avhengige av at det arrangeres KAT-kurs, og at 

noklusuthentingen av data går greit. Ellers har vi to motiverte allmennleger, to flinke 

helsesekretærer og et kunnskapsgrunnlag som er godt nok. 	

Under har vi lagt ved skjemaer til legene som vi håper kan hjelpe dem i gjennomføringen.	
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Vedlegg	/	Appendiks	

Forslag	til	sjekkliste	til	allmennlegen	ved	utredning	av	

søvnproblemer:	

� Varighet og omfang av søvnproblemene. Bruk søvndagbok - se under. 	

� Utelukke organisk årsak og/eller medisinbruk:	
Somatiske sykdommer (Sykdommer som medfører smerter. Tyreotoksikose eller hypotyreose. 

Dyspné på grunn av hjerte eller lungesykdom). Medikamenter og stimulantia  (Koffein, nikotin.  

Reseptfrie medikamenter. Metylfenidat. Theofyllin. Beta2-agonister (Ventoline®/ Bricanyl®/ 

Oxis®/ Serevent®). Fenylpropanolamin (Rinexin®). Betablokkere.  Steroider (eks. Prednisolon®). 

Alkohol eller medikament-overdose eller abstinens.  Primære søvnsykdommer (Søvnapné-

syndrom. Restless legs. Periodiske benbevegelser under søvn (PLMS)) Narkolepsi. Forsinket 

søvnfasesyndrom. Parasomni. Psykiske årsaker (Depresjon. Angstlidelse. Bekymringer. Stress og 

mangel på mestring.Mani eller hypomani. Dårlig psykososialt arbeidsmiljø (høye krav, redusert 

kontroll, psykisk anstrengende arbeid, ubalanse mellom anstrengelse og belønning, mobbing, 

skiftarbeid). Omgivelsesårsaker (Måltider, trening, koffein eller alkohol like før sengetid. Koffein 

har i snitt halveringstid på 4 timer. Støy. Skiftarbeid. Jet lag. Søvn på dagtid.  For varmt eller kaldt 

på soverommet)	
�  Innføre søvndagbok (se NEL) – fylles ut til neste konsultasjon om 7 dager. 	

� Generelle/konservative råd. Stikkord: Søvnhygiene, søvnrestriksjon, stimuluskontroll, 

avspenningsøvelser. 	

� Er pasienten aktuell for KAT?	

� Er det nødvendig med medikamenter på dette tidspunkt, eller kan det vente til senere? 	

- Z-hypnotika kun hvis korttidsbruk (ikke over 2-4 uker), klar 

seponeringsstrategi og pasienten ikke er i fare for å utvikle 

avhengighetssyndrom	

- Vurder melatonin til pasienter over 55 år - se NEL. 	

� Del ut pasientinformasjon	

� Vurder henvisning når mistanke om behandlingskrevende årsak som krever 

spesialistkompetanse: ved behov for polysomnografi, ved mistanke om søvnapné-syndrom,  

periodiske benbevegelser under søvn (PLMS), narkolepsi/alvorlig hypersomni. 	

	



	

	

	

	

	



	

	

	
	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

SJEKKLISTE MED KRITISK VURDERING AV SYSTEMATISK OVERSIKT	
Innledende spørsmål:	

1.     Er formålet med oversikten klart formulert?	

a.     Klart formulert: ser på fordeler og ulemper ved KAT ved ”insomnia disorder”	

b.     Klar populasjon: voksne over 18 år, prøvd å utelukke pasienter med tilleggs- 
diagnoser som kan påvirke søvnproblemet	

c.     Klare intervensjoner: psykologiske og atferdsmessige behandlingsalternativer	

d.     Klare utfallsmål: Globale (ISI, PSQI) og søvnspesifikke mål (SOL, WASP, TST, 
SE%, søvnkvalitet)	

2.     Søkte forfatterne etter relevante type studier?	

a.     Søkt etter RCTer – studiedesignet passer godt til å se på effekt av behandling	

Kan vi stole på resultatene?	

3.     Er det sannsynlig at viktige og relevante enkeltstudier er funnet?	

a.     Søkestrategien er beskrevet, dog ikke den direkte ordlyden. Oppgav databaser, 
hva slags studier de søkte etter og hvilket publiseringstidspunkt	

b.     Søkt i relevante databaser: Medline, Embase, PsychINFO, Cochrane Library	

c.     Klare inklusjonskriterier (RCT som design, KAT som behandlingsform, globale og 
søvnspesifikke utfallsmål, ellers friske voksne pasienter, behandlingslengde på 
minimum 4 uker) og eksklusjonskriterier (subgrupper med andre medisinske 
tilstander som kunne forklare søvnvanskene) 	

d.     Utvalgte artikler fikk gjennomgått sine referanser	

e.     Nevner ikke noe om upubliserte artikler	

f.      Kun søkt etter engelskspråklige artikler	

4.     Er kvaliteten på de inkluderte studiene tilstrekkelig vurdert?	

a.     Søkeresultatene ble gjennomgått av to uavhengige inspektører som leste tittel og 
abstrakt – ved tvil konsultasjon med tredje inspektør	

b.     To andre uavhengige inspektører leste så full tekst for å se om 
inklusjonskriteriene ble møtt	

c.     De inkluderte studiene ble så gjennomgått av to nye uavhengige inspektører som 
graderte studiene etter faren for bias ved å benytte et instrument utviklet av 
Agency for Healthcare Reasearch and Quality. Enkeltstudiene ble gradert lav – 
medium – høy risiko for bias. Det er ikke kommentert hvilken type bias.	

5.     Dersom resultater fra de inkluderte studiene er kombinert statistisk i en metaanalyse, var 
dette fornuftig/forsvarlig?	

a.     Enkeltstudiene som er summert opp i meta- analysen ”passer inn i hverandre” da 
konfidensintervallene til hvert enkelt enkelstudie overlapper hverandre	

b.     Hver enkelstudie kommer klart fram	



	

c.     Enkeltvariasjoner er ikke kommentert. I tillegg går summen av alle enkeltstudiene 
på tvers av måten KAT er levert på. KAT har blitt utført individuelt, over telefon 
og over internett.  	

Hva forteller resultatene?	

6.     Hva forteller resultatene?	

a.     Hovedkonklusjonen i oversikten er klar, nemlig at KAT har effekt ved ”insomnia 
disorder”.	

b.     Tallene blir presentert som relativ risiko, samt WMD, som de gjør ok rede for hva 
er.	

7.     Hvor presise er resultatene?	

a.     Hovedestimatet har mye smalere konfidensintervall enn enkeltstudiene 	

	


