Medikamentfrie tiltak for insomni
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Hva skal en tro når en får forskjellige
meldinger?
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Evidensgrunnlag CBT-Insomnia
• Meta-analyse av 87 RCTer (van Straten et al., 2018)
– Stor effekt på søvnkvalitet (NNT = 1.95)
• Hyponotika NNT = 13, NNH = 6 (Glass et al., 2005, BMJ)

– Raskere innsovning, mindre tid våken
– Like resultater uavhengig av alder, komorbiditet, bruk
av medikamenter
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Behandling av insomni
•

Konklusjon: CBT-I bør være førstevalget for behandling av insomni
(American Academy of Sleep Medicine 2005; British Association of
Psychopharmacology, 2010; American College of Physicians, 2016)

•

Problemet: Nesten ingen kan behandlingen. Søvnproblemer blir ikke
prioritert i utdannelsen av helsepersonell.
(Rosen et al., 1993; Meltzer et al., 2009).

•

Resulatet: Pasienter får ikke anbefalt behandling.

•

De mest brukte tiltak for insomni er søvnhygiene og medikamenter
– Søvnhygiene virker ikke (American Academy of Sleep Medicine, 2005)
– Kun 5 av de 10 mest foreskrevne medikamenter for søvnproblemer i USA
har blitt testet i placebo-kontrollerte studier (Krystal et al., 2011).
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CBT i et nøtteskall:
Ting vi gjør opprettholder problemet
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CBT for insomni (CBT-I)
• Multikomponentbehandling (3 – 8 timer)
– Søvnhygiene rådgivning
– Søvnrestriksjon*
– Stimuluskontroll**
– Avslapningsteknikker**
– Kognitiv terapi**
– Paradoksal intervensjon*
American Academy of Sleep Medicine (Sleep, 2006):
* Guideline
** Recommended
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Søvnrestriksjon / sengerestriksjon

Perlis et al (2005) CBT-I, Session by session guide
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Om søvnrestriksjon (Kyle et al., 2011)
•

‘‘you’re so knocked out that you don’t have the anxiety to be anxious
at that time of night, really, I’m so looking forward to going to my bed,
(…) that’s probably the highlight of the day’’

•

‘‘. . . week one needs to come with a health warning’’

•

‘‘I just seem to have gone onto a different plain when it comes to my
attitude to sleep.”

•

‘‘I’m not concerned, I’m not worried about not sleeping, because I
know that when I go to bed I will sleep’’
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Viktigste ting å huske på ved CBT-I
•
•
•
•

Bruk ALLTID søvndagbok, både i utredning og underveis
Sett av tilstrekkelig med tid til at behandlingen kan virke (eks 2 mnd)
Stå alltid opp til samme tid, hver dag, også i helgene
Sett opp søvnrestriksjon

•
•
•
•

Gi opplæring om søvn
Gi et godt rasjonale for søvnrestriksjon. Ellers kan det bli drop-outs.
Utforsk antakelser som pasientene har om søvn
Utforsk hva pasientene gjør for å sove og for å klare seg gjennom
dagen
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Insomnia Severity Index (ISI)
•

Normer
– 0-7 normal
– 8-14 subklinisk insomni
– 15-28 insomni

•

Nytte av behandling
– Cut-off: 11

•

Endringsnormer
– > 7 poeng: Moderat
– > 8 poeng: Markert

•

Morin et al., Sleep, 2011
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