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Förord

Föreliggande rapport har finansierats av KFB och VTI.

Ann-Sofie Senneberg har svarat för redigeringen av rapporten.

VTTI:s dokumentations- och bibliotekstjänst har ordnat fram merparten av den

litteratur som penetrerats.
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Bensodiazepiner, alkohol och trafiksäkerhet

Experimentella studier: Litteraturöversikt

av Jan Törnros

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att summera kunskapsläget beträffande effekter av olika

bensodiazepinpreparat och alkohol på prestation i experimentella studier. Littera-

tur som publicerats huvudsakligen från mitten av 80-talet och framåt har penetre-

rats, såväl rapporterade studier som sammanfattningar (inklusive state-of-the-art-

rapporter).

Vid genomgången har uppdelning gjorts enligt följande: Effekter av benso-

diazepiner (isolerade effekter eller interaktioner eller andra jämförelser med alko-

hol) samt isolerade effekter av alkohol. Vidare har uppdelning gjorts med avse-

ende på typ av testmetod; laboratorietester, bilkörning på inhägnad bana, bilkör-

ning på allmän väg samt testningar utförda i körsimulatorer.

Både vad gäller bensodiazepiner och alkohol har en mängd studier gjorts med

laboratorietestmetodik. Även bilkörningsförsök har gjorts i viss utsträckning. Kör-

simulatorer har kommit till användning i en del fall; där har man oftast använt sig

av mycket enkla simulatorer. Med undantag för de studier som gjorts i VTT:s kör-

simulator (7 st) har avancerade körsimulatorer använts mycket sällan.

Prestationsförsämrande akuteffekter av bensodiazepiner har dokumenterats för

flera olika preparat. Även dagen-efter-effekter finns rapporterade för vissa prepa-

rat som används som sömnmedel. Effekterna är dosberoende.

De flesta studier av bensodiazepiner är gjorda på friska försökspersoner.

Effekter av bensodiazepiner hos användargrupperna är betydligt mindre väl

dokumenterade.

Effekten av alkohol är starkt dosberoende. Olika typer av prestationer tycks

påverkas olika starkt av alkohol. Vissa dagen-efter-effekter finns dokumenterade.

Effekten av olika bensodiazepiner tycks kunna förstärkas av ett samtidigt alko-

holintag.
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Benzodiazepines, alcohol and traffic safety

Experimental studies: Literature survey

by Jan Törnros

Swedish National Road and Transport Institute

581 95 Linköping

Summary

The aim was to summarise the state of knowledge regarding various benzo-

diazepines and alcohol and their effects on human performance in experimental

studies. Literature published mainly since the mid 80s is surveyed, both reported

studies and summary reports (including state-of-the-art-reports).

The results are presented in the following order: Effects of benzodiazepines

(isolated effects or interactions or other comparisons with alcohol) and isolated

effects of alcohol. They are also ordered with respect to type of test method;

laboratory testing, closed-course car driving, car driving on public roads, and

driving simulators.

Laboratory testing is the most frequently used type of test method in these

studies. Tests in car driving have been perfermed to a certain extent. Driving

simulators have also been used; however, these have mostly been very

unsophisticated. With the exception of seven VTI studies, advanced driving

simulators have been used very rarely.

Performance degrading acute effects of benzodiazepines have been documented

for several of these drugs. Hangover effects have also been reported for some

hypnotics. The effects are dependent on dosage.

Most benzodiazepine studies have used healthy subjects. Effects on the user

groups are much less well documented.

Effects of alcohol are very dose dependent. Different kinds of performance are

affected to different extents by alcohol. Some hangover effects are reported.

The effects of different benzodiazepines seem to be potentiated by alcohol.

II VTI meddelande 805



1 Bakgrund och syfte

Lugnande medel och sömnmedel används, enligt gjorda intervjuundersökningar,

av ungefär 10 % av den svenska befolkningen, (dock är svarsbortfallen i gjorda

undersökningar stora, omkring 25 %). Andelen som påstår sig använda sådana

medel dagligen eller nästan dagligen begränsar sig enligt dessa undersökningar till

mellan 2 och drygt 3 %. En stor andel av dessa lugnande medel och sömnmedel

utgörs av olika typer av bensodiazepinderivat, som snabbt fick en mycket stor

spridning efter introducerandet av de första preparaten i början på 60-talet. Denna

andel har emellertid börjat minska i och med tillkomsten av nya, mer biverknings-

fria, preparat (Nordenstam, Wennberg & Kristoffersson, 1994). 1989 utgjordes

således 94 % av försäljningen av lugnande medel i landet (mätt i antal dygns-

doser) av bensodiazepinpreparat. Denna andel hade 1993 gått ned till 89 %. Mot-

svarande andelar för sömnmedel var 1989 74 % och 1993 66 %.

I Sverige finns ett antal lugnande/ångestdämpande medel och sömnmedel

registrerade där olika typer av bensodiazepinderivat utgör den farmakologiskt

aktiva beståndsdelen. Följande bensodiazepinderivat finns nämnda i FASS 1995

(de fyra förstnämnda används framför allt som lugnande/ångestdämpande medel,

medan resterande substanser används framför allt som sömnmedel):

diazepam (ingående i Apozepam, Diazepam, Stesolid, Valium),

oxazepam (ingående i Alopam, Oxazepam, Serepax, Sobril),

lorazepam (ingående i Temesta),

alprazolam (ingående i Alpralid, Alprazolam, Xanor),

nitrazepamn (ingående i Apodorm, Mogadon, Nitrazepamn),

flunitrazepam (ingående i Flunitrazepam, Rohypnol),

triazolam (ingående i Halcion, Triazolam),

midazolam (ingående i Dormicum; finns endast som injektionsvätska att

användas i samband med operativa ingrepp etc.).

Det finns vidare en mängd bensodiazepinderivat som används utomlands, men

som ej finns registrerade i vårt land, t.ex.:

Clobazepam, bromazepam och clobazam; dessa används framför allt som

lugnande medel.

Lormetazepam, temazepam, brotizolam, loprazolam och flurazepam används

framför allt som sömnmedel.

Bensodiazepinpreparaten har ångestdämpande, sedativa-hypnotiska, anti-

konvulsiva och muskelavslappnande egenskaper.

Den sederande effekten upplevs som trötthet eller dåsighet. I vissa fall är det

just denna sedationseffekt man eftersträvar (sömnmedel), även om det även i detta

fall kan förekomma oönskade dagen-efter-effekter. Vid daganvändning innebär

sedationseffekten en oönskad biverkning (Shader & Greenblatt, 1993).

Bland andra, mindre vanligt förekommande, biverkningar som finns rapporte-

rade kan nämnas förvirringstillstånd och synstörningar (FASS 1995).

Till skillnad från bensodiazepinpreparaten är alkohol en allmänt använd drog i

det västerländska samhället. I vårt land används den i varierande utsträckning av

mer än 90 % av den vuxna befolkningen. Man uppskattar att den årliga konsum-

tionen per person över 15 års ålder ligger mellan 7 och 8 liter ren alkohol

VTI meddelande 805 _ 11



(Alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige, 1994). Effekterna på personens

sätt att fungera är väl kända (minskad självkritik, nedsatt omdöme, sluddrande tal,

ostadig gång etc.) och motiverar mer än väl den lagstiftning som finns rörande

alkoholpåverkan i trafiken. Förutom dessa påtagliga akuteffekter finns även hang-

over-effekter rapporterade (Starmer, 1989).

Vad gäller alkoholförekomst i trafiken föreligger stora skillnader mellan olika

delar av världen. Bland länder med hög alkoholförekomst i trafiken kan nämnas

U.S.A., Kanada, Frankrike och Holland. I Norden, däremot, är dessa tal jämförel-

sevis mycket små. För Sveriges del har man vid polisens alkoholkontroller funnit

att andelen alkoholpåverkade under veckoslutskvällar är mindre än 42 procent. Vid

andra tidpunkter har man funnit ännu lägre andel alkoholpåverkade, mellan 0,1

och 0,2 procent (Laurell, 1989, 1994). Dessa uppskattningar gjordes på 80-talet.

Efter lagändringen 1990, då den nedre promillegränsen sänktes från 0,5 till 0,2

promille, har man vid poliskontroller funnit att andelen över 0,2 promille var i

storleksordningen 0,4 procent.

En väsentlig del av den samlade kunskapen rörande trafiksäkerhetseffekter för-

orsakade av alkohol och av bensodiazepiner har insamlats i experimentella

studier. Syftet med föreliggande rapport är att beskriva kunskapsläget inom detta

område, varvid tonvikten läggs på nyare litteratur.
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2 Om metoder

I syfte att besvara frågan rörande vilka olycksrisker som är förknippade med

alkoholpåverkan har man använt sig av s.k. epidemiologiska metoder, där man

studerat samband mellan alkoholförekomst i trafikolyckor och olycksinblandning.

Den grundligaste studien av denna typ har gjorts av Borkenstein m.fl. (1974).

Enligt den studien finns det ett klart samband mellan alkohol och olyckor; ju

högre blodalkoholkoncentration (BAK), desto högre olycksinblandning. Utgående

från detta resultat drog författarna slutsatsen att det föreligger ett kausalt samband

mellan BAK och olycksrisk. Liknande samband mellan BAK och olycksinbland-

ning har erhållits i andra, mindre väl kontrollerade, studier, tex Glad (1985) och

Nilsson (1986).

Också när det gäller trafiksäkerhetseffekter av läkemedel, såsom olika benso-

diazepiner, har man försökt sig på att göra epidemiologiska studier för att utröna

om trafiksäkerheten kan vara nedsatt under påverkan av sådana medel. Kontroll-

problemen är dock avsevärda och några rimligt säkra slutsatser beträffande dessa

effekter är för närvarande inte möjliga att dra (Smiley & Brookhuis, 1987; Sabey,

1988; Sanders, 1986; Törnros, 1990; Friedel & Staak, 1992, 1993; Henderson,

1994).

Med tanke på de ofrånkomligen mycket stora kontrollproblem som föreligger

då man med epidemiologisk metodik vill studera trafiksäkerhetseffekter av läke-

medelspåverkan, framstår det som ett nödvändigt komplement att använda sig av

experimentell metodik, där man ger det studerade medlet till ett antal försöks-

personer under strikt experimentell kontroll, varigenom man lätt kan isolera

effekten av just den påverkansfaktor man vill studera. Den största fördelen med

den typen av undersökningar är att kausaliteten är självklar. En annan stor fördel

är att det är relativt enkelt att samla in ett tillräckligt stort datamaterial för att slut-

satser om effekter ska kunna dras med tillräcklig säkerhet.

Dessa experimentella metoder kan delas in i olika huvudtyper. För det första

kan nämnas de s.k. laboratorietesterna, som är den traditionella metoden vid

prestationsstudier av läkemedelseffekter. Här studerar man funktioner eller

delprestationer som man tror är av betydelse för trafiksäkerheten. Dessa tester kan

grupperas in enligt vad de mäter (även om överlappningar är ofrånkomliga och

allmänt förekommande). En indelning som föreslås av Moskowitz & Robinson

(1988) är följande:

1. Reaktionstid; enkel reaktionstid eller valreaktionstid,

2. Spårning ("tracking") av varierande typ och komplexitet. S.k. kompensato-

risk spårning har större likhet med bilkörning än andra spårningsuppgifter,

3. Koncentrerad uppmärksamhet; av kort varaktighet (t.ex. matematikupp-

gifter, kategoriseringsuppgifter, koncentrationsuppgifter), eller av lång var-

aktighet (t.ex. vigilansuppgifter),

4. Delad uppmärksamhet (där man utför minst två olika uppgifter samtidigt);

en vanlig typ är en kombination av spårning och upptäckt av visuella

perifära signaler,

Informationsbehandling,

6. Visuella funktioner,

S
A
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7. Perceptuella funktioner,

8. Psykomotoriska färdigheter (t.ex. koordinationstester).

En annan typ av testsituation är bilkörning på inhägnad bana. Här före-

kommer studier av manövrer vid såväl låga som högre hastigheter. Exempel är

fickparkering, slalomkörning, kurvtagning eller undanmanövrer i kritiska situa-

tioner, men även rena bedömningsuppgifter såsom "gap acceptance"-tester före-

kommer, där man har att köra igenom en trång passage av varierande bredd. Om

man bedömer att passagen är alltför trång för passage, kör man förbi denna. I

annat fall försöker man köra igenom. På det sättet får man mått på såväl bedöm-

ning som prestation.

En tredje typ av testsituation är bilkörning på allmän väg. Denna typ av

metod används framför allt i Holland, där man gjort ett stort antal studier av hur

sidolägesvariationen påverkas av framför allt olika läkemedel vid långkörning på

motorväg. I en del fall har man även mätt hur hastighetsvariationen, eller reak-

tionstiden på en biuppgift, påverkas av olika läkemedel. Även rattrörelsemönster

har studerats. Man har även studerat körbeteende vid "car following" under

körning på motorväg. Det finns dessutom studier gjorda i stadstrafik, där en med-

åkande bedömare gjort skattningar av körprestationen.

En fjärde typ av testmetod strävar efter att efterlikna trafiksituationer med hjälp

av körsimulatorer. I litteraturen finns beskrivet en hel mängd anordningar som

man gett denna benämning, varav det stora flertalet dock är av skäligen enkelt slag

som inte klarar av att skapa en situation som uppvisar särskilt stora likheter med

bilkörning. På senare år har emellertid betydligt mer avancerade körsimulatorer

börjat utvecklas. Bland färdiga system bör nämnas Daimler-Benz' körsimulator i

Berlin, samt de två körsimulatorerna som tagits fram av VTT, dels en personbils-

simulator, stationerad i Linköping, dels en lastbilssimulator, stationerad på Trygg-

Hansa i Arlanda stad. I stort sett samma typ av objektiva effektmått har använts i

dessa simulatorer som man använt sig av i studier i verklig bilkörning.

Uppfattningarna beträffande vilken typ av testmetod man bör använda sig av

går vitt isär.

Vissa forskare hävdar att laboratorietester är den bästa metodiken inom det här

området. Andra är av den rakt motsatta åsikten och menar att man måste studera

körbeteenden specifikt. Andra förordar en kombination av laboratoriemetodik och

bilkörningsmetodik. Även beträffande lämpligheten av att använda sig av kör-

simulatorer går åsikterna isär.

Vad gäller körsimulatorer finns, vid jämförelse med verklig bilkörning, vissa

klara fördelar. Man har t.ex. avsevärt mycket bättre kontroll över den experimen-

tella situationen. Dessutom kan man mäta en mängd effektvariabler med mycket

stor exakthet. Vidare utsätter man inte försökspersonerna för någon som helst

olycksrisk, varför man kan studera körbeteenden även i komplicerade och t.o.m.

farliga trafiksituationer. I det här aktuella sammanhanget kan man också studera

kraftig påverkan av olika farmakologiska medel eller alkohol, vilket vore omöjligt

i verklig trafik.

Den generella nackdelen med de experimentella metoderna är att validiteten

inte är självklar. Det är således oklart i vilken utsträckning en viss prestations-
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nedsättning beträffande t.ex. reaktionstid på ett laboratorietest (eller i bilkörning)

har relevans med avseende på olycksrisk i den verkliga trafiken. Såväl valet av

testsituation som valet av effektmått har sannolikt betydelse för hur pass valida

erhållna resultatet från en undersökning kan tänkas vara.

Oavsett val av testmetod, eller val av effektmått, föreligger det generella

problemet med experimentella studier att försökspersonerna dels vet att de obser-

veras, dels vet vad som kommer att hända under testsessionen, vilket med nöd-

vändighet påverkar deras agerande. Deras beteende i en verklig situation i den

verkliga trafiken kan ej underkastas ett experimentellt studium. Därför kommer

man heller aldrig ifrån validitetsproblematiken.

VTI meddelande 805 15



3 Litteraturgenomgång

Översikten begränsas i huvudsak till det som publicerats sedan mitten av 80-talet,

även om en del studier av äldre datum även finns omnämnda. Såväl publicerade

studier som publicerades sammanfattningar ingår i denna översikt.

3.1 VTl-studier

Sju studier har gjorts på VTI beträffande effekter på körprestation av benso-

diazepiner eller alkohol.

Tre av dessa gällde effekter av alkohol, medan tre andra gällde effekter av

bensodiazepiner. I den sjunde studerades interaktioner mellan alkohol och benso-

diazepiner.

Laurell (1977)

Två av alkoholstudierna var bilkörningsförsök på inhägnad bana. I den första, som

gjordes av Laurell (1977), studerades akuteffekter av låga alkoholdoser, drygt 0,4

promille. Testsituationen efterliknade en kritisk situation som krävde nödbroms-

ning och undanmanöver. Under körning i en konuppställning hade föraren att som

reaktion på en signal omedelbart byta körfält och stanna fordonet. För god presta-

tion krävdes bl.a. god reaktionssnabbhet och precist manövrerande. Man fann att

förarna presterade sämre (körde på fler koner vid körfältsbytet och hade längre

stoppsträcka) under alkoholpåverkan än i nyktert tillstånd.

Laurell & Törnros (7983)

Den andra alkoholstudien (Laurell & Törnros, 1983) gällde dagen-efter-effekter.

Köruppgiften var i stort sett den samma som i det första försöket. Man fann att

förarna, dagen efter konsumtion av ansenliga mängder alkohol, presterade sämre

än normalt, mätt i termer av antal påkörda koner vid körfältsbytet. Denna presta-

tionsförsämring erhölls såväl när man inte längre hade någon alkohol i blodet som

3 tim senare.

Törnros & Laurell (1991)

Även den tredje alkoholstudien (Törnros & Laurell, 1991) gällde dagen-efter-

effekter. Dessutom studerades akuteffekter av mycket hög BAK, 1,5 promille. Här

användes emellertid körsimulator. I strävan att även här skapa en krävande

köruppgift kom denna att bestå i att köra en krokig, backig och fläckvis hal

vägsträcka på 20 km på kortast möjliga tid. Avåkning bestraffades med 20 sek

stillastående, vilket således förlängde körtiden. Vissa dagen-efter-effekter erhölls,

dock endast så länge genomsnittlig BAK uppgick till 0,4 promille. Akuteffekten

var dock mycket tydlig.

Laurell & Törnros (1986, 1989)

Bilkörningsuppgiften på inhägnad bana har använts i ytterligare två studier, båda

rörande dagen-efter-effekter av sömnmedel av bensodiazepintyp (Laurell &

Törnros; 1986, 1989). I båda fallen användes dessutom körsimulatorn; här till-

skapades en monoton långkörningsuppgift. Körtiden var i ena fallet 2 tim 20 min

och i det andra 2,5 tim. Det gällde för försökspersonen att hålla 90 km/h och

stampa till på bromspedalen fortast möjligt som respons på en signal. I ena fallet
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var dessa enbart visuella och i det andra fallet såväl visuella som auditiva. Broms-

reaktionstiden visade sig i den ena studien förlängas efter intag av det långtids-

verkande nitrazepam (enkeldos 5 mg), medan ingen sådan effekt erhölls för det

korttidsverkande triazolam (enkeldos 0,25 mg). Efter tre nätters medicinering

erhölls inte längre några effekter. I den andra studien erhölls dock inga dagen-

efter-effekter av vare sig nitrazepam (enkeldos 5 mg) eller oxazepam (enkeldos 25

mg). Inga effekter erhölls på bilkörningsuppgiften i dessa två försök.

Törnros & Laurell (1990)

Även i Törnros & Laurell (1990) använde man sig av den monotona köruppgiften

i en studie rörande effekter av bensodiazepiner. Här studerades såväl akuteffekter

som dagen-efter-effekter efter tre nätters medicinering. Man fann en påtaglig

akuteffekt av såväl nitrazepam (5 mg) som det mer korttidsverkande sömnmedlet

brotizolam (0,25 mg). Några dagen-efter-effekter erhölls dock inte för något av

dessa två medel.

Laurell & Törnros (1991)

Den krävande köruppgiften i körsimulatorn har även använts av Laurell & Törnros

(1991) i en studie rörande dagen-efter-effekter av fyra nätters medicinering med

olika sömnmedel; flurazepam (30 mg), flunitrazepam (2 mg), triazolam (0,5 mg).

Den enda huvudeffekt man erhöll var en prestationsnedsättande effekt av

flurazepam. Här studerades även interaktionseffekter med akuteffekter av alkohol

(0,5 promille). Ingen interaktionseffekt erhölls dock för något av de ingående

preparaten.

3.2 Andra studier

Denna genomgång omfattar, för det första, en beskrivning av studier, där man

undersökt rena effekter av bensodiazepiner, men även av studier där man har

studerat interaktioner, eller gjort andra jämförelser, mellan bensodiazepiner och

alkohol.

Vidare beskrivs studier där man undersökt rena effekter av alkohol.

I genomgången görs uppdelning med avseende på använd testmetod

(laboratorietester, bilkörning på inhägnad bana, bilkörning på allmän väg, kör-

simulatortester).

De flesta studier som redovisas har gjorts på friska försökspersoner. Där inget

nämns vad gäller försökspersonsgruppen, har studien gjorts på denna grupp. I de

fall studien gäller patienter omnämns detta i varje enskilt fall.

3.2.1 Bensodiazepinstudier

3.2.1.1 Försök med laboratorietester

Seppälä m.fl. (1980)

En forskare som använder sig av laboratorietester är som i ett försök fann att

diazepam 10 mg hade negativa effekter på en rad laboratorietester: "diazepam

impaired eye-to-hand coordination, slowed reactions, and diminished attention

ability, thus tallying with earlier reports (Seppälä et al, 1979). Diazepam also

impaired memory functions, both alone and in combination with ethanol....
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Diazepam + ethanol particularly impaired memory and learning as well". Uppmätt

BAK var 0,7-1,0 promille.

Lisper, Törnros & van Loon (1981)

I Lisper, Törnros & van Loon (1981) studerades akuteffekter av diazepam (10 mg)

och koffein (100 mg) på ett kortvarigt test (10 min) av enkel auditiv reaktionstid.

Man fann en tydlig prestationsnedsättande effekt av diazepamintaget.

Willumeit m.fl. (1984)

Willumeit m.fl. (1984) använde sig av ett laboratorietest, benämnt Wiener

Determinationsgerät (WDG), "an instrument used for objective recordings of

visuomotor coordination". Man studerade effekter av lormetazepam 2 mg och

diazepam 10 mg i kombination med alkohol (0,3-0,6 promille). Man fann inga

prestationsnedsättande effekter av enbart diazepam, ej heller av diazepam kombi-

nerat med alkohol. Lormetazepam hade däremot vissa effekter. Effekten förstärk-

tes av alkohol.

Seppälä (m.fl., 1986)

Seppälä m.fl. (1986) rapporterar en studie av olika ångestdämpande medel (bl.a.

diazepam 10 mg, lorazepam 2,5 mg) och alkohol, där man i stort sett enbart

använde sig av laboratorietester. Man mätte CFF ("critical flicker fusion", ett test

som man menar mäter "non-specific cortical arousal"'), koordinationsförmåga,

valreaktionstid och uppmärksamhet. Vidare mättes "body sway", ögonens funk-

tion (bl.a. "horizontal nystagmus"') samt upplevda effekter.

Man fann bl.a. att medelålders försökspersoner presterade sämre än yngre

beträffande "reactive skills, coordination and attention". Däremot var reaktionen

på läkemedel och alkohol ungefär likvärdig i de två åldersgrupperna. I ett första

delförsök studerades diazepam i kombination med alkohol. Diazepam hade tydlig

effekt på endast ett mått, CFF. Även kombinationen diazepam x alkohol (0,5 g/kg

kroppsvikt - någon mätning av promillenivåer gjordes ej) hade effekt, men enbart

på CFF. I ett andra delförsök studerade man lorazepam i kombination med alkohol

(1,0 g/kg). Här fick man klarare effekter; lorazepam hade effekt på såväl CFF,

valreaktionstid, koordination som "body sway". Kombinationen alkohol x

lorazepam hade störst effekt och avvek från placebo x alkohol beträffande "body

sway" och reaktionsförmåga.

Författarna diskuterar betydelsen av de erhållna resultaten. Man skriver att

"besides psychomotor skills, driving records reflect the attitudes of the drivers as

well, and laboratory tests measure the attitudes only indirectly, if at all". Man

menar ändå att resultaten tyder på att man med den använda metoden funnit

resultat som tyder på att attitydskillnader har förelegat; på ett koordinationstest där

man hade möjlighet att anpassa hastigheten valde de äldre en lägre hastighet än de

yngre.

Vidare skattade de äldre sin prestation bättre än de yngre under inflytande av

läkemedel] eller alkohol; de märkte uppenbarligen bättre den faktiska prestations-

försämringen. Man drar slutsatsen att i en verklig trafiksituation skulle de äldre

förmodligen kompensera den lägre prestationsnivån bättre än de yngre genom att

köra mer sociabelt och mindre aggressivt.
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Palva m.fl. (1982)

I Palva m.fl (1982) använde man sig av ett liknande testbatteri i en studie av

diazepam 10 mg och alkohol (0,5 g/kg kroppsvikt). Prestationen på "critical

flicker fusion" påverkades på ett negativt sätt av diazepam. Ingen interaktions-

effekt erhölls emellertid med alkohol. Författarna summerar: "the effects of 10 mg

diazepam in healthy young individuals are mild."

Mattila, Mattila & Aranko (1988)

I ett försök av Mattila, Mattila & Aranko (1988) studerades akuteffekter av benso-

diazepinerna diazepam 15 mg och lorazepam 2,5 mg. Testbatteriet utgjordes av

"critical flicker fusion", "digit symbol substitution", "letter cancellation",

"backward recall" - dessa tre tester mäter kognitiva funktioner, "Maddox wing" -

mäter central koordination av muskeltonus, "tapping rate", samt två spårningstest,

det ena ett vanligt sådant, medan det andra utgjordes av en rörlig väg på en TV-

skärm; fp hade att hålla sig kvar på vägen som spelades upp. Testets varaktighet

var 5 min. Dessa två tester mäter snabbhet och "eye-to-hand coordination".

Man fann att lorazepam försämrade "simulated driving performance" och på i

stort sett alla övriga deltester. Diazepam hade något mindre uttalade effekter på

dessa tester. Dock tycktes de subjektiva effekterna vara något större än för

lorazepam. Författarna kommenterar det faktum att försöket gällde friska försöks-

personer: "It may be argued that our single-dose study lacks validity as it was

conducted with healthy volunteers. However, the results obtained in healthy

volunteers have previously been applicable to subacute (2 weeks) treatment of

outpatients with anxiety (Saario et al, 1976) and depression (Seppälä et al, 1978).

Saario et al (1976) documented an impairment of psychomotor functions both

with diazepam (15-30 mg daily) and with thioridazine (75-150 mg daily)".

Mattila m.fl. (1989)

Mattila m.fl. (1989) använde sig av ett liknande testbatteri i en studie av akut-

effekter av diazepam (15 mg). Diazepam gav förlängda reaktionstider och vissa

subjektiva effekter, bl.a. ökad dåsighet och "clumsiness", och sänkt prestations-

förmåga.

Nicholson & Stone (1984)

I Nicholson & Stone (1984) påvisades akuteffekter av diazepam 5 mg; presta-

tionen på "digit symbol substitution test" försämrades 30 min efter intag av

medlet.

Lister & File (1983)

I en studie av Lister & File (1983) undersöktes akuteffekter av lorazepam (1 mg)

och alkohol (6,5 g, 19,6 g) på prestation. Lorazepam gav försämrat resultat på

"Digit Symbol Substitution"-testet och på inlärning av såväl siffer- som bok-

stavsmaterial. Även långtidsminnet påverkades negativt när man intagit

lorazepam. Ingen interaktion mellan lorazepam och alkohol framträdde vad gäller

prestationsmått. Självskattad sedation och ångestlindring ökades av lorazepam.

Samtidigt intag av lorazepam och alkohol medförde dock ökad ångest. Man drar

slutsatsen att bensodiazepiner inte bör kombineras med alkoholintag.
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Mattila, Kuitunen & Veilahti (1993)

Mattila, Kuitunen & WVeilahti (1993) har företagit jämförelser mellan olika

laboratorietester, "digit symbol substitution test", "simulated driving test" (se

ovan) och "the clinical test for drunkenness". Det sistnämnda består av följande

deltester: "motor (walking with eyes open and closed, gait in turning, finger to

finger test, collecting small objects), vestibular (Romberg with eyes open and

closed, nystagmus), mental (subtraction backwards, orientation as to time), and

behavioral (speech, overall behavior, pulling oneself up)". Även subjektiva effek-

ter studerades.

Man studerade effekter av alkohol och lorazepam 2 mg enkeldos. Man fann att

lorazepam förorsakade "drowsiness, mental slowness and clumsiness, and

impaired cognitive (digit substitution), reactive and coordinative (simulated

driving) performances at 2, 4 and 6 h after intake". Uppmätt BAK var 1,27, 0,92

och 0,61 promille 1,5, 3,5 och 5,5 tim efter intag. Effekterna av alkohol var

mindre tydliga. Man beräknade även en totalpoäng för samtliga ingående deltester.

Utfallet blev att lorazepam även i det fallet hade mer uttalade effekter än alkohol.

På det kliniska testet påverkades motoriska och mentala funktioner av båda prepa-

raten, medan vestibulära funktioner enbart påverkades av alkohol.

Mattila m.fl. kommenterar: "Our results confirm the known detrimental effects

of lorazepam and ethanol on human performance; the objective and subjective

impairment partly correlated to the respective concentrations of the agents..... In

order to control varying strategies and individual preferences for certain

performances, and to express drug effects on one single variable, we composed a

'global' performance from coordinative, reactive and cognitive components related

to each other. Although it proved acceptable, the formula still misses the divided

attention and risk taking component..... Our results from a set of consecutive

short-lasting (3-5 min) tests are comparable to those reported by Volkerts et al,

suggesting that laboratory tests are valuable to predict drug-induced risks in

traffic........ ''

Kuitunen m.fl. (1994)

I Kuitunen m.fl. (1994) studerades prestationen på "the Clinical test for drunken-

ness" som funktion av blodkoncentrationer av diazepam hos bilförare som miss-

tänkts för otillåten påverkan av alkohol och/eller droger, men som vid analys

enbart hade mätbara mängder av diazepam i blodet. Man fann härvid bland dessa

130 personer ett samband vid akutintag av medlet; detta gällde såväl "walking

with eyes open and closed and on pooled motor and behavioral tests". Vid kronisk

användning fann man emellertid, på grund av toleransutveckling, ett samband

mellan blodkoncentrationer och prestation endast för "impairment of speech".

Kuitunen, Meririnne & Seppälä (1994)

I en annan artikel av Kuitunen, Meririnne & Seppälä (1994) redogörs för en

studie av alkohol- eller drogmisstänkta, men där man enbart analyserat data

erhållna för personer som visat sig ha alkohol och/eller bensodiazepiner i blodet.

Även i detta fall studerade man prestationer på "the Clinical test for Drunken-

ness".

Man fann för de ingående 327 individerna ett samband såväl mellan total-

prestationen och bensodiazepinkoncentrationer. Man drar vissa slutsatser: "For the
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first time, to our knowledge, a clear concentration-response relationship between

blood BZD levels and psychomotor performance related to driving was

demonstrated with suspected drivers..... We conclude that BZDs affect skills

related to driving and add to the effects of alcohol..... Therapeutic, and especially

high blood BZD concentrations (the latter probably indicating drug abuse in most

cases), should be considered potentially hazardous in traffic, but blood BZD

concentrations should always be interpreted on a case to case basis."

Starmer m.fl. (19920, 19925)

Starmer m.fl. (1992a, 1992b) studerade effekter av diazepam i kombination med

alkohol (0,75 g/kg kroppsvikt, vilket gav en BAK uppgående till ungefär 0,8

promille) på prestation på laboratorietester (som ingick i "The Sidney Battery");

"Symbol Digit Coding", "Tracking Test", "Gomel Shift Task", "Visual Analogue

Scales" (subjektiva skattningsskalor). Dessutom använde man testet "Standing

Steadiness'".

Beträffande diazepam, gjorde man två försök. I det ena gav man diazepam i

doserna 5, 10 och 20 mg. Inga prestationsnedsättande effekter erhölls för den

lägsta dosen. Vid högre dosering var prestationen nedsatt på i stort sett samtliga

prestationstester. Prestationen var nedsatt för samtliga diazepamdoser vid kombi-

nation med alkohol på samtliga prestationstester.

I det andra diazepamförsöket gav man 5 mg 3 gånger dagligen under en vecka.

Man studerade effekter av en dos på 10 mg såväl den första som den åttonde

dagen. Man fann en viss toleransutveckling, även om prestationen försämrades

även vid det sista tillfället. Då man gav diazepam i kombination med alkohol såg

man dock inga tecken på toleransutveckling. Detta står i skarp kontrast till utfallet

för subjektiva skattningar, som visade att man kände sig betydligt mindre påver-

kad dag 8 jämfört med dag 1. Författarna understryker faran i detta, då man inte är

medveten om den försämrade prestationsförmågan.

McLeod m.fl. (1988)

McLeod m.fl. (1988) studerade effekter av behandling med diazepam (15 mg

dagligen; 5 mg på morgonen och 10 mg vid sänggåendet) under sex veckor.

Försökspersonerna var friska kvinnor. Man använde sig av ett omfattande test-

batteri. Dessutom mätte man psykofysiologiska parametrar.

Man fann inga akuteffekter på prestation av 5 mg. Däremot fann man att hud-

motståndet och blodtrycket påverkades. Sex veckors behandling hade dock nega-

tiva effekter på prestation; för "Digit-Symbol Substitution"-testet och för "Digit

Span"-testet och för ett valreaktionstidstest, där stimulus kunde dyka upp var som

helst på skärmen framför försökspersonen. Inga effekter erhölls t.ex. för enkel

reaktionstid eller för en valreaktionstidsuppgift där stimulis positioner var

bestämda. Dessa skillnader vad gäller mätkänsligheten hos de använda reaktions-

tidsuppgifterna menar man kan bero på att diazepam har effekter på "saccadic and

smooth pursuit eye movements". Även psykofysiologiska effekter kunde noteras;

för systoliskt blodtryck, puls och hudmotstånd. Två veckor efter avslutad behand-

ling återgick prestationen i stort sett till det normala. Detsamma gällde de fysio-

logiska måtten, med undantag för hudmotstånd.
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Beneke m.fl. (1993)

I Beneke m.fl. (1993) beskrivs mycket knapphändigt ett försök med friska

försökspersoner som fick upprepade doser av diazepam eller ipsapirone

(ångestdämpande preparat av annan typ). Man medicinerade tre dagar i rad. Dose-

ringen var förmodligen i båda fallen 5 mg 3 gånger dagligen. Även interaktion

med alkohol (0,5 g/kg) studerades. Man använde sig av subjektiva skattningar och

psykomotoriska tester, enkel reaktionstid, "finger tapping", "long term attention"

samt valreaktionstid.

Endast för valreaktionstid erhölls klara skillnader mellan drogbetingelser; de

som intagit diazepam fick de sämsta reaktionstiderna. Man noterade att ipsapirone

var associerat med en känsla av att vara "unsafe and slightly handicapped", medan

diazepam mer var associerat med en känsla av full kapacitet. Man skriver: "Under

these conditions diazepam appears to be a more deceptive drug since the actual

performance is not in accordance with this subjective impression." Vidare: "....

some findings in the self assessments indicate that the detrimental effects of

diazepam on performance may be more pronounced after additional alcohol". Det

tycks emellertid inte som om man erhöll någon tydlig alkohol x drog-interaktion

för valreaktionstid. Resultatet för övriga prestationsmått redovisas ej.

Smith m.fl. (1992)

Smith m.fl. (1992) använde sig av valreaktionstid och gjorde jämförelser mellan

0,07 mg/kg kroppsvikt, 0,14 mg/kg kroppsvikt samt placebo.

Diazepam förlängde reaktionstiden vid den högre doseringen.

Mercier-Guyon m.fl. (1990)

Mercier-Guyon m.fl. (1990) använde sig av ett ett laboratorietest, "diffused

attention test", samt ett frågeformulär beträffande upplevda effekter. Man fann

ingen prestationsnedsättande effekt av det ångestdämpande medlet bromazepam

(6 mg dagligen under sju dagar). Inte heller erhölls någon interaktion med alkohol

(0,5 g/l).

Moskowitz & Smiley (1982); Moskowitz (1986)

I Moskowitz & Smiley (1982) (även rapporterat i Moskowitz, 1986) använde man

sig av ett laboratorietest som var ett test av delad uppmärksamhet. Denna uppgift

kombinerade en spårningsuppgift med visuell avsökning (med avsikten att efter-

likna bilkörning). Effektmått var flera, dels ett för spårningsprestationen

(genomsnittlig avvikelse från ideal bana), dels fyra mått för den visuella avsök-

ningsuppgiften (reaktionstider för korrekta svar, felaktiga svar, frånvaro av svar

samt "false alarms"). Dessutom räknades fram ett totalmått för detta test, summan

av Z-poängen beträffande spårningsprestation och reaktionstid.

Man fann att reaktionstiden på laboratorietestet påverkades negativt en timme

efter intag av diazepam 10 mg. Efter 3 tim var diazepameffekten ej längre påvis-

bar. Efter användning under 8 dagar (15 mg dagligen) förstärktes dessa effekter.

Försämringen var större och varade längre. Man studerade även effekter av intag

av ett annat ångestdämpande preparat, buspiron. Efter intag av 10 mg erhölls vissa

tecken på prestationsförbättring. Efter kronisk användning under 8 dagar (20 mg

dagligen) erhölls tydligare effekter på såväl körsimulatoruppgiften som på

laboratorieuppgiften.
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Friedel m.fl. (1990, 1993)

I Friedel m.fl. (1990, 1993) undersöktes effekter av diazepam. Försökspersonerna

var unga och friska. Man studerade akuteffekter av en enda dos. De diazepam-

doseringar man använde var 0,11 mg/kg kroppsvikt (medeldos), 0,22 mg/kg

kroppsvikt (hög dos) samt ingen medicinering. Man använde sig således ej av

placebo, enär "the high degree of reality required in the study made the use of a

placebo group unnecessary. The aim was to test the driving behavior of subjects

who knew they had taken the drug, as would be the case in the real situation".

Försökspersonerna testades på tre laboratorietester, "Wiener Determinations-

gerät" (som mäter "Reaktionssicherheit und -geschwindigkeit, Aufmerksamkeit

und Koncentration auf variable optische Reize"'), "Aufmerksamkeitspräfgerät"

(som mäter "Aufmerksamkeit, Koncentrations- und Merkfähigkeit im Bereich der

optischen Wahrnehmung'") samt ett takistoskopiskt test (som mäter Schnelligkeit

und Genauigkeit der optischen Wahrnehmung komplexer Verkehrssituationen bei

sehr kurzer Reizexposition'"). Totaltiden för dessa laboratorietester var 40 min.

Inga signifikanta skillnader mellan drogbetingelser erhölls.

de Gier m.fl. (1981); de Gier (1984)

Ytterligare en forskare som arbetat med laboratorietester är de Gier. I två artiklar

(de Gier m.fl., 1981; de Gier, 1984) redogörs för ett försök med diazepam, där

försökspersonsgruppen utgjordes av patienter.

Dessa tester utgjordes av två uppmärksamhetstester, ett där kravet på uppmärk-

samhet är högt (att upptäcka slumpvisa oregelbundenheter i en sekvens i vilken en

rörlig ljuspunkt lyser upp ett mönster, dvs. en vigilansuppgift), och ett där detta

krav är lågt (en enkel spårningsuppgift).

Man fann att patienterna som stod på behandling med diazepam, varierande

från 5 mg till 20 mg dagligen, presterade sämre än friska kontrollpersoner på "the

low attention task" men ej på det andra testet.

de Gier, 't Hart & Nelemans (1986)

de Gier har även gjort försök med andra ångestdämpande medel med användande

av samma testmetoder. I de Gier, 't Hart & Nelemans (1986) jämfördes två

behandlingar mot ångest (lorazepam 1 mg 3 ggr dagligen, bromazepam 1,5 mg 3

ggr dagligen) hos en liten grupp ångestpatienter. Jämförelse gjordes före och efter

behandling för båda preparaten. Man fann att prestationen på det ena testet (där

kravet på uppmärksamhet var högt) var nedsatt för lorazepam i jämförelse med

bromazepam. På testet där kravet på uppmärksamhet var lågt var prestationen

försämrad enbart för lorazepam (jämförelse före-efter).

Hill m.fl. (1982)

I Hill m.fl. (1982) redovisas en studie av två hypnotika, triazolam (0,25 mg) och

flurazepam (30 mg) i kombination med alkohol (0,8 g/kg kroppsvikt). Ett test-

batteri av sju lab-tester användes. Såväl akuteffekter som dagen-efter-effekter

studerades. På Romberg-testet erhölls en akuteffekt för triazolam, för alkohol och

för kombinationen triazolam-alkohol. På "Pursuit Rotor"-testet fick man ingen

effekt av någon av bensodiazepinerna. På "Digit Symbol"-testet fick man enbart

en effekt av triazolam i kombination med alkohol. På "Word Association"

erhölls endast en effekt av kombinationen flurazepam-alkohol. På "Digit Span"-

VTT meddelande 805 23



testet erhöll man prestationsförsämring för såväl flurazepam som för flurazepam x

alkohol. För komplex reaktionstid och för "Tweezer Dexterity" erhölls inga

effekter.

Man kommenterar: "Potentiation or additivity of drug effects by alcohol was

observed only in two tests; the Romberg and the Word Association Test. The

alcohol-triazolam combination produced an impairment of balance that was

additive...... Synergistic effects were observed for performance on the Word

Association Test when flurazepam and ethanol were administered together;

additive effects were observed when triazolam and ethanol were administered."

Inga dagen-efter-effekter erhölls i studien.

Mitler m.fl. (1984)

Även Mitler m.fl. (1984) företog jämförelser mellan triazolam och flurazepam,

men i detta fallet intogs medlet vid sänggåendet under 5 veckors tid. Triazolam-

dosen var 0,5 mg, medan flurazepamdosen var 30 mg. Man studerade såväl

hypnotisk effektivitet som "rebound"-effekter som effekter på några olika presta-

tionstester och på upplevelser (bl.a. "Profile of Mood states") dagtid. Ingen

prestationsnedsättning dagen-efter kunde noteras för triazolam, medan detta note-

rades för flurazepam på flera av de ingående testerna, även om dessa effekter

minskade över tid. Liknande tendenser erhölls för upplevd vakenhet.

Mattila m.fl. (1984)

Mattila m.fl. (1984) studerade dagen-efter-effekter av hypnotika (temazepam 20

mg, nitrazepamn 10 mg), som intogs tio kvällar i rad. Effekter erhölls framför allt

beträffande subjektiva skattningar. Dessa dagen-efter-effekter var störst för

nitrazepam, även om vissa effekter även förelåg för temazepam. Objektiva data

beträffande sådana effekter erhölls endast för ett av deltesterna, "Maddox wing",

vilket mäter koordination hos extraokulära muskler; endast nitrazepam medförde

dock försämring på detta deltest.

Tedeschi m.fl. (1985)

I Tedeschi m.fl. (1985) rapporteras en studie där man undersökt effekter av

medicinering under sex nätter med hypnotika, antingen temazapem 20 mg per

natt, eller nitrazepam 10 mg per natt. Effektmått var sackadiska ögonrörelser

("peak saccade velocity'"'), "critical flicker fusion", valreaktionstid och subjektiva

mått.

Nitrazepam gav prestationsförsämring beträffande ögonrörelser vid det första

medicineringstillfället, särskilt en tim efter intag, men även 9 tim därefter. Efter 6

nätters medicinering erhölls inte längre någon försämring av nitrazepam, trots att

serumkoncentrationen var betydligt högre vid det tillfället. Temazepam gav ingen

prestationsförsämring dag 1, men efter 6 nätters medicinering erhölls en presta-

tionsförsämring beträffande ögonrörelser 9 tim efter intag. Subjektiva effekter

erhölls endast en tim efter intag av nitrazepam den första kvällen (avslappning).

Man drar slutsatsen att tolerans utvecklades för den sedativa effekten av

nitrazeparn, medan inga tecken på toleransutveckling erhölls för temazepam. Man

kommenterar: "The Food and Drug Administration (FDA, 1979) has reported that

the benzodiazepines lose their hypnotic action after a period of between 3 and 14

days continuous use, while other sources claim that nitrazepam is lastingly
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effective as an hypnotic for up to 18 (Adam et al., 1980) or 24 weeks (Oswald et

al., 1982). Our study would support the views expressed by the FDA with respect

to nitrazeparn as its ability to impair performance was lost by night 6". Beträffande

mätkänsligheten hos använda tester skriver man "Wittenborn (1979) reviewed the

literature concerning benzodiazepines and psychomotor performance, and

concluded that critical flicker fusion frequency was one of the most sensitive of

tests. Our study indicates that saccadic eye movement analysis may be an even

more sensitive measure of psychomotor performance".

Wheatley (1983)

Wheatley (1983) studerade residualeffekter och fann inga sådana effekter dagen-

efter intag av brotizolam 0,25 mg eller av nitrazepam 5 mg vad gäller subjektiva

mått (de enda effektmått man studerade).

Hindmarch (1986)

Hindmarch använder sig i huvudsak av laboratorietester i sin forskning av läke-

medelseffekter. I Hindmarch (1986) beskrivs resultaten av en mängd studier med

en stor mängd preparat vid olika doseringar. Man har bl.a. kunnat påvisa dagen-

efter-effekter av långtidsverkande preparat som nitrazepam 5 mg ("critical flicker

fusion", valreaktionstid, "telephone number recall" som mått på informations-

behandlingskapacitet), men även vissa effekter av korttidsverkande preparat som

triazolam 0,5 mg ("telephone number recall").

Dye m.fl. (1989)

I Dye m.fl. (1989) rapporteras en jämförande studie mellan två bensodiazepiner,

lormetazepam (1 mg, 1,5 mg, 2 mg) och triazolam (0,5 mg). Man mätte prestation

på "critical flicker fusion", valreaktionstid, "word list recall" (för mätning av kort-

tids- och långtidsminne), "Sternberg memory scanning test" (för mätning av kort-

tidsminne), "simulated car-tracking task" samt skattningsskalor beträffande upp-

levda drogeffekter och påverkan på sömnvariabler. Prestationen mättes efter 1 tim

samt på morgonen efter en natts sömn, 10 tim efter intag av medlet.

Resultatet blev följande: Efter 1 tim erhölls prestationsnedsättande effekter på

kritisk flimmergräns av samtliga aktiva behandlingar ("this is indicative of the

sedative properties and thus hypnotic efficacy of these compounds"), men efter 10

tim endast för triazolambetingelsen ("residual effects of triazolam 0.5 mg have not

previously been observed for CFF (Gorenstein and Gentil, 1983), these results

indicate a significant hangover with acute dosing"). Reaktionstiderna var för-

längda endast efter 1 tim; effekt erhölls för alla aktiva behandlingar. Prestationen

på "word list recall" var försämrad efter 1 tim för lormetazepam 1,5 mg och för

triazolam. Efter 10 tim ("delayed recall") var prestationen nedsatt för samtliga

aktiva behandlingar (expected, as all the treatments are effective hypnotics with

known sedative effects..... recall 10 h after administration should be significantly

impaired by compounds with proven sedative hypnotic efficacy and consequent

amnesic effects"). För "Sternberg memory scanning test" (där mätning gjordes

endast 10 tim efter intag av medlet) erhölls försämrad prestation för de två högsta

doserna av lormetazepam, medan resultatet för triazolam var nära signifikant

("results confirm those of an earlier study (Subhan, 1984) showing memory on

this task to be significantly impaired 10 h after lormetazepam 1.5 mg and 2 mg,
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but no significant impairments following lormetazepam 1 mg or the positive

control, triazolam 0,5 mg. The lack of significant residual effects of triazolam 0.5

mg is consistent with Subhan (1984), and may perhaps be explained by the short

half-life of this compound, although a trend towards impairment is clearly

seen....... "'').

Resultatet på den simulerade uppgiften redogör man ej för. Subjektiva data

visade inga tecken på residualeffekter morgonen efter intag av någon av behand-

lingarna.

Kommentarer: "These results clearly indicate the need to evaluate a variety of

performance tests, including memory and information processing in addition to

psychomotor function when assessing the residual effects of benzodiazepine

hypnotics. Subjective data may mask the impairment found with objective tests,

implying that the recipient may be unaware of their own impairments. Similarly,

elimination half-life is not an adequate predictor of residual effects (Alford &

Hindmarch, 1987)."

Vermeeren & O 'Hanlon (1991)

Vermeeren & O'Hanlon (1991) gjorde jämförelser mellan flunitrazepam (2 mg)

och ett sömnmedel av annan typ, zolpidem (10 mg), ett imidazopyridinpreparat.

Man studerade minnesfunktioner hos personer med sömnproblem. Effektmätning-

arna gjordes efter en natts medicinering.

Man fann att endast flunitrazepam hade negativa effekter på minnesfunktioner;

såväl vad gäller förmågan att lära in nytt material som förmågan att erinra sig

inlärt material. Subjektiva skattningar visade en viss tendens till ökad sömnighet

som effekt av flunitrazepam.

3.2.1.2 Försök med bilkörning på inhägnad bana

Endast ett fåtal studier har lokaliserats där man har använt sig av bilkörning på

inhägnad bana.

Mortimer & Howat (1986)

Mortimer & Howat (1986) använde sig av bilkörning på inhägnad bana. Här

studerade man dels hur försökspersoner klarade av att köra i kurva med precision

(effektmått sidoläge), dels hur dessa klarade av att göra en undanmanöver i en

trång situation. Man studerade bl.a. effekter av diazepam 0,11 mg/kg kroppsvikt.

Effekt av behandling erhölls endast för undanmanöversituationen. Härvid var

effekten ungefär likvärdig efter intag av diazepam, alkohol (0,8 promille) samt

kombinationen alkohol x diazepam. Upplevelsemässigt var dock effekten störst

för kombinationen alkohol x diazepam. Författarna drar slutsatsen att effekterna

av diazepam primärt rör reaktionstider och perceptuella-motoriska färdigheter.

Man skriver vidare, att de studerade doseringarna av diazepam kan ha en försäm-

rande effekt på förmågan att göra en undanmanöver för undvikande av olycka,

samt förmodligen även på mindre drastiskt manövrerande under långkörning i

form av försämrad "tracking performance".

Betts m.fl. (1986)

Även Betts har använt sig av bilkörning vid låga hastigheter på inhägnad bana. I

Betts m.fl. (1986) rapporteras några sådana försök. Man använde sig av tre olika
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testuppgifter, slalomkörning ("weaving"'), parkering och "gap acceptance". Efter

inledande försök uteslöt man dock parkeringstestet, som man ansåg ha föga rele-

vans för bilkörning och vara okänsligt för drogpåverkan. Med resterande två tester

utfördes en rad försök där man lyckades påvisa en rad effekter där man bl.a. i flera

fall fann att könsfaktorn och personlighetsfaktorer hade stor betydelse för utfallet.

I "weaving"-testet mättes körtid och påkörda koner. Man använde här även i ett

par fall en samtidig uppgift av kognitivt slag. Man lyckades med denna testmetod

påvisa dagen-efter-effekter av såväl triazolam (0,25 mg) som nitrazepam (5 mg);

antalet påkörda koner ökade i nitrazepam-betingelsen, men även i viss mån efter

intag av triazolam. "Gap-acceptance"-testet analyserades med avseende på risk-

tagande och prestation. Man fann således att intag av nitrazepam ökade antalet

försök att köra igenom "gaps" som i realiteten var smalare än det egna fordonet,

vilket man tolkade som att "nitrazepam increased the amount of risk that subjects

were prepared to take". Författarna är av den åsikten att sådana resultat troligen

kan generaliseras till verkligheten, även om man är medveten om osäkerheten i

detta antagande.

I ett annat försök undersökte man dagen-efter-effekter av flurazepam (15 mg)

och temazepam (20 mg). Man fann att man körde sämre på slalomkörningsupp-

giften (fler påkörda koner) i flurazepambetingelsen än i temazepam - och

placebobetingelsen. På "gap-acceptance"-testet misslyckades man i större

utsträckning att köra igenom när man hade intagit något av de två studerade prepa-

raten än när man fått placebo.

Hindmarch & Gudgeon (1980)

Hindmarch & Gudgeon (1980) använde sig av liknande metoder som Betts. Man

studerade effekter av clobazam 3 x 1 mg dagligen under 3 dagar. Inga effekter

erhölls. Dock fann man effekter av lorazepam 3 x 10 mg under 3 dagar för fyra av

fem effektmått (parkering, inbromsning, svängning, slalomkörning). I båda fallen

mättes prestationen efter en enkeldos dag 4.

3.2.1.3 Försök med bilkörning på allmän väg

I en lång rad holländska studier har man använt sig av bilkörning på allmän väg

(motorväg). Huvudsakligt effektmått har varit sidolägesvariation. Aven hastig-

hetsvariation förekommer som effektmått i vissa av dessa studier.

O'Hanlon m.fl. (1982)

O'Hanlon m.fl. (1982) fann i en studie med friska fpp, där man studerade akut-

effekter av diazepam 5 respektive 10 mg, att endast den högre dosen gav ökad

sidolägesvariation. Inga effekter erhölls på hastighetsvariation. Man kommenterar

resultatet enligt följande: "Patients possessing less driving skill than our subjects

might be expected to react even more adversely when beginning diazepam

therapy....... Volitional effort, which allowed the subjects to comply with speed

instructions, was apparently insufficient to overcome the effect of diazepam on

lateral variability".

Volkerts, Brookhuis & O 'Hanlon (1987)

Volkerts, Brookhuis & O'Hanlon (1987) studerade effekter av intag av de ångest-

dämpande medlen buspiron (5 mg samt 10 mg), diazepam (5 mg) och lorazepam
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(1 mg) med användande av samma köruppgift. Försökspersoner var tidigare

användare av ångestdämpande läkemedel. Vart och ett av dessa preparat vid

nämnda doseringar intogs vid tre tillfällen under testdagen, 9 tim, 5 tim samt 1 tim

före körtestet. Man fann att endast lorazepamintaget medförde försämrad presta-

tion (sidolägesvariation).

Volkerts m.fl. (1990)

I ett annat försök av Volkerts m.fl. (1990) studerades effekter av ångestdämpande

medel vid bilkörning på motorväg. Man skriver: "... besides their anxiolytic

effects, benzodiazepines are commonly known to cause sedation, which is

apparently linked to their fundamental mechanism of action, i.e. stimulation of

GABA-receptors throughout the brain. These sedative side-effects can impair

skilled performance in practical tasks such as automobile driving". I denna studie

jämfördes effekter av en bensodiazepin, lorazepam, med ett ångestdämpande

medel av annan typ, serotonin-antagonisten ritanserin. Man fann att effekten av

ritanserin (5 mg dagligen under sju dagar) ej hade några prestationsnedsättande

effekter. Sju dagars behandling med lorazepam (1,5 mg dagligen) gav däremot

prestationsförsämring.

van Laar, Volkerts & van Willigenburg (1992)

van Laar, Volkerts & van Willigensburg (1992) studerade effekter på körpresta-

tion av kroniskt administrerad diazepam respektive buspiron hos patienter med

ångestsymptom. Behandlingen som pågick i 4 veckor var för diazepam 5 mg 3 ggr

dagligen och för buspiron 5 mg 3 ggr dagligen. Före och efter behandlings-

perioden lade man in en veckas behandling med ett placebopreparat.

Man mätte sidolägesvariation och hastighetsvariation.

Buspiron-behandlingen tycktes inte ha några negativa effekter på körpresta-

tionen. Diazepam föreföll däremot försämra prestationen för båda beroende-

variablerna; för sidolägesmåttet dock endast under de tre första veckorna av

diazepambehandling och för hastighetsmåttet endast under den första veckan av

behandling.

Man kommenterar: "It seems reasonable to conclude that drugs that impair a

driver's fundamental road-tracking ability to any significant extent possess a real

potential for adversely affecting driving safety..... Still, the relationship between

this measure of driving performance and, for example, the ability to adequately

react to specific dangerous cues in situations posing higher demands on attention

and perception, remains to be established. We will therefore confine the results of

our study to continuous uninterrupted highway driving or situations characterized

by low task demands and monotony".

Brookhuis, Volkerts & Ö 'Hanlon (1987)

I Brookhuis, Volkerts & O'Hanlon (1987) studerades "car-following performance"

som komplement till det vanliga prestationsmåttet (sidolägesvariation). De

behandlingar man använde sig av var tre doser under en dag av antingen diazepam

5 mg, lorazepam 1 mg, buspiron 5 mg, 10 mg eller placebo. De mått man använde

var reaktionstid på plötslig hastighetssänkning hos framförvarande bil samt minsta

avstånd till den framförvarande bilen.
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Behandling med lorazepam medförde försämrad prestation på det vanliga

sidolägesmåttet, men även på reaktionstid och minsta avstånd. För diazepam

erhölls en prestationsnedsättning enbart för reaktionstid. I övrigt erhölls inga

signifikanta effekter.

Slutsatsen dras: ".. the found results of reaction times to other traffic move-

ments, surely important to traffic safety, adds to the power of the test results from

the standard driving test.... we conclude that the car-following test lends support to

and extends our standard method of measuring drug effects on driving

performance."

Mercier-Guyon m.fl. (1990)

En fransk studie finns redovisad, där man också använde sig av ett körtest på

allmän väg, men där man samtidigt mätte reaktionstid på visuella stimuli som

förekom vid varierande positioner i synfältet samt reaktionstid på auditiva stimuli.

I denna studie fann Mercier-Guyon m.fl. (1990) ingen prestationsnedsättande

effekt av det ångestdämpande medlet bromazepam (6 mg dagligen under sju

dagar). Inte heller erhölls någon interaktion med alkohol (0,5 g/1).

Lisper, Törnros & van Loon (1981)

Det finns även en svensk studie publicerad, där man studerat effekter av benso-

diazepinpreparat under bilkörning på allmän väg (Lisper, Törnros & van Loon,

1981). Köruppgiften var att avverka 26 mil på motorväg. Effektmåttet var sam-

tidig auditiv reaktionstid (enkel RT). Jämförelse gjordes mellan akuteffekter av

diazepam (10 mg), koffein (100 mg) och placebo. Man fann en tydlig prestations-

nedsättande effekt av diazepam, och en tendens till prestationsförbättring av

koffein.

Volkerts & O'Hanlon (1986)

Volkerts & O'Hanlon (1986) fann i en serie försök med tidigare användare av

sömnmedel, där man använde det holländska motorvägstestet, att dagen-efter-

effekter av intag av olika hypnotika förelåg. Kraftiga effekter erhölls för tex

secobarbital 200 mg, flurazepam 30 mg, loprazolam 2 mg. Mindre effekter note-

rades för tex flunitrazepam 2 mg, loprazolam 1 mg, flurazepam 15 mg, zopiclon

7,5 mg. Däremot fick man ingen dagen-efter-effekt av nitrazepam 5 mg.

O'Hanlon & Volkerts (1986)

Samma metod användes av O'Hanlon & Volkerts (1986) i en studie med tidigare

användare av hypnotika. Man fann att kvällsmedicinering med nitrazepam 10 mg

gav försämrad sidolägeshållning, jämfört med temazepam 20 mg, vid upprepad

medicinering under 8 dagar när prestationsmätningen gjordes på morgnarna och

på eftermiddagarna. Man jämför detta utfall med andra försök med samma

metoder och konstaterar bl.a. att nitrazepamn 10 mg gav en prestationsförsämring

av liknande storleksordning som alkohol 0,5-0,8 promille. Man betonar dock att

detta inte nödvändigtvis innebär att olycksrisken är av liknande storlek i de två

fallen, eftersom "sedation as produced by the former (nitrazepam) is only one of

several adverse effects commonly attributed to the latter (alcohol). Moreover the

loss of road-tracking ability, reflected by elevated SD lateral position, may or may

not correlate with other types of driving performance impairment responsible for
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accidents". Man gör följande bedömning: "... the magnitude of residual effect seen

after nitrazepam 10 mg seems modest and unlikely to pose a serious traffic safety

threat to the average user under normal driving circumstances."

Vermeeren & O 'Hanlon (1991)

Vermeeren & O'Hanlon (1991) tillämpade samma testmetod i en studie där man

undersökte effekter av flunitrazepam (2 mg) och ett sömnmedel av annan typ,

zolpidem (10 mg), ett imidazopyridinpreparat. Man studerade körprestation hos

personer med sömnproblem. Effektmätningarna gjordes efter en natts medicine-

ring.

Inga effekter av medicineringarna erhölls för bilkörningsprestationen

(sidolägesvariation).

Volkerts m.fl. (1992); van Laar, van Willigenburg & Volkerts (1993)

I Volkerts m.fl. (1992) och van Laar, van Willigenburg & Volkerts (1993)

beskrivs ett försök där man studerade dagen-efter-effekter av två bensodia-

zepinpreparat, lormetazepam 1 mg och oxazepam 50 mg ("one-night treatment")

med samma körtest.

Som effektmått användes sidolägesvariation, medelhastighet, hastighets-

variation.

Efter en natts medicinering fann man att sidolägesvariationen under bilkörning

påverkades kraftigt av oxazepam och betydligt mindre av lormetazepam. Ingen

effekt erhölls för övriga två mått.

de Gier m.fl. (1981); de Gier (1984)

Ytterligare en forskare som arbetat med bilkörning är de Gier. I två artiklar (de

Gier m.fl., 1981; de Gier, 1984) redogör han för ett försök med diazepam. Kör-

testet bestod dock i detta fallet av att försökspersonens körprestation bedömdes av

en tränad observatör som åkte med under färd huvudsakligen i stadstrafik.

Man fann att patienter som stod på behandling med diazepam, varierande från

5 mg till 20 mg dagligen, presterade sämre än friska kontrollpersoner på bilkör-

ningsuppgiften (utfallet tolkat som försämring beträffande 'visual perception' och

'anticipation of events").

Resultaten av försöket kommenteras: "Since the performance of patients with-

out their medication was unknown, it is not possible to blame the drug alone for

impairments of performance. However, it was the combination of "patients and

drug' that showed unsafe driving".

de Gier, 't Hart & Nelemans (1986)

de Gier har även gjort försök med andra ångestdämpande medel. I de Gier, 't Hart

& Nelemans (1986) beskrivs en sådan studie. Testmetoden var den samma som

tidigare. Man jämförde två behandlingar mot ångest (lorazepam 1 mg 3 ggr dag-

ligen, bromazepam 1,5 mg 3 ggr dagligen) hos en liten grupp ångestpatienter.

Jämförelse gjordes före och efter behandling för båda preparaten. Man fann här

ingen påtaglig försämring för vare sig lorazepam eller bromazepam på bilkör-

ningstestet enligt bedömare.
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3.2.1.4 Försök med körsimulator

I litteraturen finns en mängd studier beskrivna där man påstår sig ha använt

körsimulatorer. Sofistikeringsgraden hos dessa apparater varierar emellertid oer-

hört starkt, alltifrån enkla spårningsuppgifter (ofta kompletterade med en biuppgift

av något slag), till mer avancerade apparater som presenterar en köruppgift som

påminner mer om verklig bilkörning, ända till de mest avancerade med såväl

avancerade bild- och ljudsystem som rörelsesystem, allt avsett att ge en maximal

illusion av verklig bilkörning.

Det är inte helt lätt att bestämma vad som ska krävas för att man ska kunna

kalla en viss apparatur för körsimulator. I föreliggande genomgång återfinns

således några studier där man använt enkla s.k. körsimulatorer under 3.2.1.1

"Försök med laboratorietester", medan andra av måhända liknande sofistikerings-

grad återfinns under den här aktuella rubriken.

Antalet studier, där man enbart använt sig av någon form av körsimulator, är

ganska begränsat.

Moskowitz & Smiley (1982); Moskowitz (1986)

Moskowitz har bl.a. använt sig av körsimulatortest vid studier av läkemedels-

effekter. I Moskowitz & Smiley (1982) och Moskowitz (1986) beskrivs ett sådant

försök. Körsimulatortestet hade 20 olika delmoment; körtiden var ca 30 min var-

under försökspersonen hade att utföra ett flertal uppgifter, såsom "curve

following, maintaining the position in the face of wind gusts, maintaining a

constant distance behind the lead car, performing emergency responses to

obstacles, maneuvering through a slalom course and following appropriate route

signs". Dessutom ingick en sekundär uppgift, att upptäcka och reagera på svaga

ljussignaler, vilka beroende på färg krävde olika reaktion. Avsikten med denna

sekundäruppgift var att simulera de talrika andra uppmärksamhetskrav som finns

vid normal bilkörning. Den använda körsimulatorn saknade rörelsesystem.

Moskowitz fann att 16 av 20 mått erhållna i körsimulatorn påverkades negativt

av ett akutintag av diazepam 10 mg. Efter 3 tim var diazepameffekten ej längre

påvisbar. Efter användning under 8 dagar (15 mg dagligen) förstärktes effekterna.

Försämringen var större och varade längre. Man studerade även effekter av intag

av buspiron. Efter intag av 10 mg erhölls vissa tecken på prestationsförbättring.

Efter kronisk användning under 8 dagar (20 mg dagligen) erhölls tydligare

(prestationsförbättrande) effekter.

Friedel m.fl. (1990, 1993)

Friedel m.fl. (1990, 1993) redogör för en experimentell studie i Daimler-Benz"

körsimulator i Berlin, som är en de mest avancerade som konstruerats. Som bak-

grund till detta försök skriver man: "Our current knowledge of the impairment of

driving ability due to drugs mainly stems from experimental laboratory investiga-

tions. The results of laboratory test do not, however, allow direct prognosis of

actual driving behavior in road traffic. Simulation of real traffic in a driving

simulator can be useful here. The 'realer' the simulated traffic situations are, the

easier it is to translate the driving behavior observed into real driving behavior in

traffic".

Man undersökte effekter av diazepam. Försökspersonerna var unga och friska.

Man studerade akuteffekter av en enda dos. De diazepamdoseringar man använde
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var 0,11 mg/kg kroppsvikt (medeldos), 0,22 mg/kg kroppsvikt (hög dos) samt

ingen medicinering. Man använde sig således ej av placebo, enär "the high degree

of reality required in the study made the use of a placebo group unnecessary. The

aim was to test the driving behavior of subjects who knew they had taken the drug,

as would be the case in the real situation".

Den simulerade köruppgiften utgjorde av tio trafiksituationer som kördes

igenom utan uppehåll. Detta körprogram hade en utsträckning i tid av 20 min.

Före testkörningen tränade fpp i att köra simulatorn under 10 min för att bekanta

sig med denna. Rekommenderad hastighet var 80 km/h. Försökspersonen skulle

inte göra några omkörningar av andra fordon.

De tio testsituationerna var:

1.

32

"Narrow road situation". Vänstra körfältet var blockerat av koner utom

under en kort sträcka, där högra körfältet delvis var blockerat av vägarbete.

Detta krävde således en undanmanöver. Ingen drogeffekt med avseende på

körbeteende erhölls.

"Car following: normal reaction". Framförvarande fordon saktade ned

farten till 40 km/h efter en stund. Fp:s reaktion på detta studerades. Ingen

drogeffekt kunde påvisas.

"Car following: fast reaction". Som föregående med ett undantag: Det fram-

förvarande fordonet bromsade plötsligt mycket kraftigt och stannade. Fp:s

reaktion på denna manöver studerades. Som farligt beteende betraktades om

man stannade i mötande körfält, om man körde om med mycket kort

avstånd till det andra fordonet samt om man kolliderade. En fp i nollbeting-

elsen uppvisade ett sådant beteende, jämfört med fyra i var och en av

medikamentgrupperna.

"Traffic light change: normal reaction". Fp närmade sig en korsning med

trafikljus. På korsande körbana närmade sig en lastbil. 102 m före kors-

ningen ändrades detta från grönt till gult och från gult till rött efter 3 sek.

Avsikten var att studera hur ffp regerade på denna situation. Endast tre fpp

körde mot rött; dessa tre hade intagit diazepam.

. "Traffic light change: fast reaction". Som föregående med ett undantag:

Ändringen av trafikljuset inträffade 67 m före korsningen. Man fick

följande resultat: fler fpp i nollbetingelsen stannade före stopplinjen än i

medikamentgrupperna (dock ej signifikant skillnad). Tendensen förelåg

med andra ord att de som intagit diazepam i högre utsträckning körde mot

gult eller rött. De allra flesta klarade dock av att stanna i tid.

"Merge into traffic". Fp närmar sig en korsning med stopptecken. Uppgiften

var att svänga höger i korsningen. På korsande körbana kommer två bilar

från vänster med 10 sek tidslucka. Dessa två fordon har således företräde.

Syftet var att se hur fp skulle reagera på denna situation. Det visade sig att

bland dem som fått den lägre dosen körde tre fpp ut mellan de två bilarna på

den korsande körbanan (varav den ena inte stannade för stopptecknet), jäm-

fört med en i var och en av de andra två betingelserna.

"Snow on the road". Fp närmar sig ett parti av vägen som är hal. Det finns

dessutom ett mindre hinder i körfältet på det hala partiet. Inga noterbara

skillnader mellan betingelser kunde noteras.

"Dart-out situation: normal reaction". Ett annat fordon som står stilla på

höger vägren startar plötsligt och svänger ut på vägen framför fp. Tids-
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luckan är dock så pass stor att risk för kollision knappast föreligger. Reak-

tionstiden tills man reagerade med att släppa gaspedalen var längst i låg-

dosbetingelsen. Samma resultat erhölls beträffande reaktionstiden. Dessa

skillnader var dock ej signifikanta. Maximal deceleration var högst i hög-

dosbetingelsen, dock ej signifikant.

9. "Dart-out situation, fast reaction". När fp närmade sig en buss som stod

parkerad på höger vägren, for plötsligt en skateboardåkare ut på vägen

framför bussen. I lågdosgruppen hann färre fpp stanna än i de andra två

betingelserna. Kollision med skateboardåkaren var vanligast i lågdosgrup-

pen. Inga skillnader var dock signifikanta.

10. "Free road situation". De sista 2 km av testkörningen hände inget speciellt.

Syftet här var att studera eventuella uttröttningseffekter. Mycket små och

icke-signifikanta skillnader erhölls mellan drogbetingelser på de studerade

måtten, hastighet och vinglingstendenser.

Dessutom besvarades såväl före som efter simulatorkörningen ett frågeformulär

rörande subjektiv skattning av stämningsläge, "Basler Befindlichkeits-skala", med

delskalorna "Vitalität, Intrapsychischer Gleichgewichtszustand, Soziale Extra-

vertiertheit, Vigilität". Följande resultat erhölls: Lågdosgruppen upplevde sig

lugnare och stabilare i termer av intrapsykisk jämvikt efter testkörningen jämfört

med nolldosgruppen. Högdosgruppen upplevde sig tystare och mer tillbakadragna

i termer av social extraversion jämfört med nolldosgruppen.

Man försökte tolka utfallet enligt följande genom att ställa upp en rad hypote-

ser:

Körförmågan är inte direkt och enbart beroende på doseringen. I stället kan

kompensatoriska effekter träda in inom vissa doseringsområden. Försöksper-

sonerna i högdosgruppen var uppenbarligen så medvetna om effekterna av

diazepam att de ansträngde sig extra mycket att koncentrera sig på köruppgiften.

Detta var förmodligen anledningen till att de fick ett resultat som påminde om

försökspersonerna i nolldos-gruppen, vilka hade blivit nervösa av testsituationen

och tenderade att lättare distraheras av yttre inflytanden. Lågdosgruppens individer

tenderade emellertid till att göra fler misstag under körningen än de andra. Detta

beror sannolikt på att de inte trodde att den måttliga dosen skulle försämra deras

körförmåga och av det skälet inte försökte kompensera.

Man drar slutsatsen att medan kompensationsfaktorn inte får underskattas vid

studiet av drogeffekter, återstår det att visa om förare även i verklig trafik vidtar

sådana kompensatoriska åtgärder.

Willumeit m.fl. (1984)

Willumeit har utvecklat en enklare typ av körsimulator, en sk. TS2-simulator,

Huvuduppgiften består av en spårningsuppgift. Som sekundäruppgift används en

valreaktionstid; beroende på typ av ljussignal har fp att trycka på viss pedal.

Effektmått är antal korrekta "tracking"-responser samt bromsreaktionstid.

"Körtiden" är 30 min.

I Willumeit m.fl. (1984) beskrivs ett försök där man studerade effekter av

lormetazepam 2 mg och diazepam 10 mg i kombination med alkohol (0,3-0,6

promille). Man fann inga prestationsnedsättande effekter av enbart diazepam, ej

heller av diazepam kombinerat med alkohol. Lormetazepam hade däremot stora

effekter på den simulerade uppgiften. Effekten förstärktes av alkohol.
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Willumeit m.fl. (1983)

Willumeit m.fl. (1983) redogör för en jämförande studie mellan två hypnotika,

lormetazepamn (2 mg) och flurazepamn (30 mg). Medicineringen skedde under 7 på

varandra följande kvällar. Man använde även här den s.k. TS2- simulatorn. Bara

för flurazepam erhölls prestationsförsämring. Denna var påtaglig för båda delupp-

gifterna (spårning, valreaktionstid).

Volkerts m.fl. (1992); van Laar, van Willigenburg & Volkerts (1993)

Även Volkerts och van Laar har använt sig av TS2-simulatorn. I Volkerts m.fl.

(1992) och van Laar, van Willigenburg & Volkerts (1993) beskrivs ett försök där

man studerade dagen-efter-effekter av två bensodiazepiner, lormetazepam 1 mg

och oxazepam 50 mg ("one-night treatment").

Efter en natts medicinering erhölls inga effekter på den simulerade körupp-

giften.

3.2.1.5 Summering

Laboratorietester

I tre fall har man studerat akuteffekter av diazepam i enkeldos 5 mg. I två studier

fann man inga effekter på ett antal tester ingående i testbatterier. I ett fall fann man

dock en prestationsnedsättande effekt på "digit symbol substitution". I en fjärde

studie fann man inga effekter på reaktionstid av enkeldosen 0,07 mg/kg (vilket

motsvarar ungefär 5 mg hos en person som väger drygt 70 kg). Inte heller enkel-

dosen 0,11 mg/kg hade någon effekt på tester som mätte reaktionstid, uppmärk-

samhet och varseblivning i en annan studie.

Sex studier har lokaliserats, där man studerat effekter av enkeldoser av

diazepam, men där man använt den dubbla dosen, 10 mg. I två av dessa studier

erhölls effekter på de flesta deltester ingående i ett testbatteri. I ytterligare tre

studier erhölls effekter; i den ena dock endast kortvarigt beträffande delad upp-

märksamhet (varade mindre än 3 tim), och i de andra två endast på ett av ett antal

deltester ("critical flicker fusion"). I ett fall fick man ingen effekt på ett koordina-

tionstest.

I ytterligare en studie beträffande enkeldoser av diazepam, fann man inga

effekter av 0,22 mg/kg på reaktionstid, uppmärksamhet eller varseblivning.

Däremot fick man negativa effekter på reaktionstid av dosen 0,14 mg/kg.

Diazepam i enkeldos 15 mg har i två studier visat sig ha negativa effekter, i det

ena fallet på ett flertal tester ingående i ett testbatteri, men i det andra fallet endast

på reaktionstid. Enkeldosen 20 mg hade i en annan studie klara prestationsned-

sättande effekter på ett testbatteri.

Effekter av upprepad behandling med diazepam har även studerats. I ett fall

fann man att akuteffekten av dosen 10 mg tenderade att försvagas när man intagit

diazepam under en vecka (15 mg dagligen). I en annan studie intogs 15 mg dag-

ligen under sex veckor. Man fann att prestationen beträffande "digit symbol

substitution" och korttidsminnet försämrades som en följd av medicineringen. 5

mg 3 ggr dagligen i tre dagar hade i en annan studie negativa effekter på valreak-

tionstid, men ingen effekt på psykomotorik, enkel reaktionstid eller uppmärksam-

het.

Slutligen har en studie gjorts på medicinerande ångestpatienter. Doseringarna

var 5-20 mg diazepam dagligen. Man fann att dessa personer presterade sämre än
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normalpersoner på ett test där uppmärksamhetskravet var lågt. På ett test där detta

krav var högt erhölls emellertid inga skillnader.

Interaktion med alkohol har studerats i sex fall. En sådan interaktion erhölls i

ett par av dessa studier. I dessa två fall var den uppmätta BAK-nivån omkring 0,8

promille, och diazepamdoserna var 10 mg eller högre. Alkoholkoncentrationen var

lägre i övriga fall, kring 0,5 promille, medan diazepamdoserna var 10 mg eller 3 x

5 mg.

Lorazepam har studerats i fem fall. I fyra av dessa användes enkeldoser. 1 mg

hade effekt på "digit symbol substitution", inlärning och minne. 2 mg hade klara

effekter på det använda testbatteriet (spårning, "digit substitution" etc.). Liknande

utfall blev det för 2,5 mg.

I en studie gav man lorazepam till ångestpatienter i upprepade doser (3 x 1,5

mg dagligen). Man jämförde utfallet med ett annat preparat (bromazepam).

Prestationen på ett test som krävde hög uppmärksamhet var sämre för lorazepam

än för det andra medlet.

I ett fall erhöll man en interaktion mellan lorazepam och alkohol. Där var

promillenivån relativt hög (förmodligen kring 1 promille), medan den var lägre i

det fall interaktion ej förelåg (förmodligen understigande 0,6 promille).

Bromazepam har studerats i två fall. Doseringen 6 mg dagligen under sju

dagar hade i en studie inga effekter på det använda uppmärksamhetstestet. I ett

annat försök gavs 1,5 mg tre gånger dagligen till ångestpatienter. Inga tecken på

prestationsnedsättning noterades på två uppmärksamhetstester.

Dagen-efter-effekter av enkeldoser av nitrazepam har studerats i fyra fall. 5

mg gav i en studie negativa effekter på "critical flicker fusion", valreaktionstid

och informationsbehandling. 10 mg 10 nätter i rad hade i en studie måttliga

effekter (negativ effekt endast på ett av deltesterna, ett koordinationstest). Samma

dos hade i en annan studie viss effekt efter en natts medicinering (effekt på ögon-

rörelser, men ej på "critical flicker fusion" eller på valreaktionstid). Efter sex

nätters behandling erhölls emellertid inte längre några effekter.

Flunitrazepam, enkeldos 2 mg, gavs i en studie till personer med sömn-

problem. Man fann negativa dagen-efter-effekter vad gäller minnesfunktioner.

Triazolam, 0,25 mg enkeldos, studerades i ett fall. Man påvisade akuteffekter

på ett av sju deltester (Romberg). Negativ interaktionseffekt med alkohol (0,8

g/kg) erhölls för ett test, "digit symbol". Inga dagen-efter-effekter erhölls.

I två andra studier av triazolam använde man dubbla dosen, 0,5 mg. I det ena

fallet studerade man såväl akuteffekter som dagen-efter-effekter. Negativa akut-

effekter påvisades beträffande "critical flicker fusion", reaktionstid och på ett av

två minnestester. Eftereffekter erhölls för "critical flicker fusion" och det ena

minnestestet men ej för reaktionstid. Också i den andra studien med samma dose-

ring erhölls effekter på minne (men inga andra effekter).

Upprepad behandling med triazolam (0,5 mg var kväll i fem veckors tid) stude-

rades i ett fall. Några dagen-efter-effekter kunde ej noteras av denna behandling.
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Akuteffekter av lormetazepam, 2 mg enkeldos, studerades i ett fall. Man fann

en prestationsnedsättande effekt, som förstärktes av ett samtidigt alkoholintag

(0,3-0,6 promille). I en annan studie studerade man akuteffekter och dagen-efter-

effekter av engångsdoserna 1, 1,5 och 2 mg. Negativa akuteffekter påvisades för

samtliga tre doseringar beträffande "critical flicker fusion", reaktionstid men på ett

av två minnestester endast för 1,5 mg. Eftereffekter erhölls för två minnestester

men ej för "critical flicker fusion" eller för reaktionstid. Också i den andra studien

med samma dosering erhölls effekter på minne (dock inga andra effekter).

Temazepam 20 mg per kväll under tio nätter visade sig i en studie inte ha

några dagen-efter-effekter på ett testbatteri. Samma dos, men intagen sex kvällar i

rad, hade inga effekter efter en natt men väl efter sex nätter. Man fann att ögon-

rörelserna påverkades på ett negativt sätt. "Critical flicker fusion" eller reaktions-

tid påverkades emellertid ej.

Bilkörning på inhägnad bana

I en studie undersökte man akuteffekter av diazepam 0,11 mg/kg kroppsvikt,

enkeldos. Man fann en negativ effekt på en undanmanövreringssituation, men ej

på ett annat prestationsmått (kurvtagning). Ingen interaktionseffekt med alkohol

(0,8 promille) påvisades emellertid.

Effekter av lorazepam (3 x 10 mg dagligen i tre dagar) och clobazam (3 x 1

mg dagligen i tre dagar) studerades efter en enkeldos den fjärde dagen. Man fann

inga effekter av ciobazam, men lorazepam hade negativa effekter på fyra av fem

effektmått.

Dagen-efter-effekter av nitrazepam 5 mg och triazolam 0,25 mg studerades i

ett fall. Man fann i båda fallen negativa effekter på en slalomkörningsuppgift,

även om effekten av nitrazepam var störst. I en annan studie fann man dagen-

efter-effekter av flurazepam 15 mg i slalomkörning men ingen sådan effekt av

temazepam 20 mg. På ett annat test ("gap acceptance") presterade man sämre

efter intag av båda dessa preparat efter intag av placebo.

Bilkörning på allmän väg

Sex studier har lokaliserats där man undersökt effekter av diazepam. 5 mg enkel-

dos gav i en studie negativa effekter (reaktionstid vid "car following"), medan

ingen effekt erhölls i två fall (sidolägesvariation). Däremot erhölls i två studier en

effekt av 10 mg (sidolägesvariation, reaktionstid).

Patienter med ångestsymptom undergick diazepambehandling under 4 veckor

(5 mg 3 ggr dagligen). Kontrollen över störande faktorer var inte tillfyllest, men

det tycktes som om behandlingen förde med sig försämrad prestation på såväl

sidolägesvariation som hastighetsvariation. Effekten var dock i båda fallen över-

gående; inga tecken på försämrad prestation förelåg således vid behandlings-

perioden slut.

Ytterligare en studie har gjorts med ångestpatienter, som i detta fall redan stod

på en medicinering. Doseringen varierade mellan 5 och 20 mg diazepam dagligen.

Man fann att dessa personer presterade sämre än normalpersoner på ett stadskör-

ningstest, varvid prestationen utvärderades av medföljande bedömare.
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Dagen-efter-effekter av oxazepam, 50 mg enkeldos, studerades i ett fall. Man

noterade klar påverkan beträffande sidolägesvariation, men ingen effekt på hastig-

hetsmått.

Lorazepam har studerats i fyra fall. 1 mg enkeldos hade i en studie negativa

effekter på såväl sidolägesvariation som reaktionstid som avstånd till framför-

varande fordon vid "car following". Upprepade doser, 3 x 1 mg under en dag,

hade i en annan studie negativa effekter beträffande sidolägesvariation. Även upp-

repad behandling (1,5 mg/dag sju dagar i rad) hade negativa effekter.

Ångestpatienter behandlades med lorazepam 1 mg tre ggr dagligen i en studie.

Kontrollen över störande faktorer var inte bra, men man fann inga tecken på ned-

satt körprestation vid stadskörning som resultat av behandlingen (bedömd av

medföljande bedömare).

Bromazepam, 6 mg dagligen under en vecka, hade inga märkbara effekter i en

studie där man mätte reaktionstid under körning på allmän väg. Ej heller erhölls

någon alkoholinteraktion (0,5 g/1). Ångestpatienter som behandlades med

bromazepam 1,5 mg tre ggr dagligen föreföll i en annan studie inte prestera sämre

vid stadskörning som resultat av behandlingen.

Nitrazepam, 10 mg intaget kvällstid under åtta dagar, hade i en studie presta-

tionsnedsättande effekter dagen därpå (sidolägesvariation), jämfört med

temazepam, 20 mg dagligen under samma tidsperiod. Ingen effekt erhölls i en

annan studie för nitrazepam 5 mg.

Flunitrazepam 2 mg gav i en studie viss prestationsförsämring dagen-efter,

men ej så en annan studie (sidolägesvariation).

Lormetazepam 1 mg hade viss negativ effekt dagen-efter vad gäller sido-

lägesvariation, men ej beträffande hastighetsmått.

Flurazepam 30 mg och loprazolam 2 mg hade stora negativa effekter dagen

efter intag av medlet (sidolägesvariation). Även halva dosen hade i båda fall vissa

effekter.

Simulerad bilkörning

I en studie med diazepam studerade man akuteffekter av en enkeldos 10 mg. Inga

effekter erhölls, inte heller någon interaktion med alkohol (0,3-0,6 promille). I en

annan studie erhöll man dock en akuteffekt av samma diazepamdos. Effekten var

dock kortvarig (under tre tim).

I en mycket avancerad körsimulator har man studerats effekter av diazepam

0,11 mg/kg och 0,22 mg/kg. Inga effekter erhölls i den studien.

Upprepad behandling med diazepam (15 mg dagligen i åtta dagar) hade i en

studie påtagliga prestationsnedsättande effekter.

Dagen-efter-effekter av en engångsdos oxazepam (50 mg) studerades i ett fall.

Inga effekter påvisades.
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En engångsdos av lormetazepam 1 mg hade i ett fall inga dagen-efter-effekter.

I en annan studie erhölls påtagliga akuteffekter av dubbla dosen. Effekten förstärk-

tes av alkohol (0,3-0,6 promille). Däremot erhölls inga dagen-efter-effekter vid

upprepad medicinering (2 mg dagligen under sju kvällar i rad).

Upprepad behandling med flurazepam (30 mg dagligen sju kvällar i rad) med-

förde i en studie försämrad körprestation.

Subjektiva effekter

I tre studier undersöktes akuteffekter av enkeldoser av diazepam. I ett fall var

dosen 10 mg och i det andra fallet 15 mg. I båda dessa fall erhölls effekter (nedsatt

upplevd prestationsförmåga). I den tredje studien gavs enkeldosen 0,11 mg/kg

samt den dubbla dosen. Effekter vad gäller stämningsläge erhölls för båda dose-

ringarna.

Upprepad behandling med diazepam, i ett fall 3 x 5 mg tre dagar i rad, förde

med sig mycket liten upplevd prestationsförsämring. I en annan studie, där man

studerade akuteffekter av enkeldosen 10 mg när man medicinerade under sju

dagar (3 x 5 mg dagligen), fann man att de subjektiva effekterna var påtagliga dag

1 men betydligt mindre dag 8.

En enkeldos lorazepam 2,5 mg visade sig i en studie ha effekter upplevelse-

mässigt. Även dosen 1 mg hade effekt (sedation, ångestlindring); intag av denna

dos tillsammans med alkohol (6,5 g eller 19,6 g) medförde dock ökad ångest.

Nitrazepam, 10 mg dagligen i tio dagar, visade sig i en studie ha påtagliga

dagen-efter-effekter. I en annan studie med samma dos, men administrerad sex

dagar i rad, erhölls däremot inga effekter dagen efter intag. En akuteffekt förelåg

emellertid.

Flunitrazepam enkeldos 2 mg, intagen kvällstid, hade i en studie inga påtag-

liga effekter dagen efter intag.

Triazolam, 0,5 mg intaget varje kväll under fem veckor, hade i en studie inga

dagen-efter-effekter.

Temazepam, 20 mg dagligen tio kvällar i rad, hade en liten dagen-efter-effekt.

En annan studie där man använde samma dos som intogs sex dagar i rad, påvisade

däremot inga effekter dagen efter intag. En akuteffekt förelåg emellertid.

Flurazepam, 30 mg dagligen fem veckor i rad, hade i en studie dagen-efter-

effekter upplevelsemässigt.
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3.2.1.6 Översikter

Moskowitz (1986)

Moskowitz summerar 1986 resultatet från ett antal studier, där man studerat

buspiron och diazepam (samt i ett par fall lorazepam) med användande av i

huvudsak en rad olika laboratorietestmetoder. Bl.a. omnämns en studie av Smiley,

Moskowitz & Ziedman (1983), där man drog slutsatsen, att "diazepam at a dose of

10 mg was found to impair a wide range of skills as measured by a driving

simulator (car control, visual search) and by tasks measuring complex word

processing abilities, rate of information processing, hand steadiness, and body

sway. In contrast, buspiron 10 mg appeared to have little effect on performance". I

en annan studie (Moskowitz och Smiley, 1982) undersökte man effekter av

kronisk behandling, varvid man jämförde en daglig dos av diazepam 15 mg med

en dagsdos av buspiron 20 mg under nio dagars medicinering. Dag 1 befanns

diazepam ge försämring på 16 av 20 simulatormått, t.ex. hastighetskontroll och

upptäckt av "targets". Buspiron gav å andra sidan prestationsförbättring på 15 av

20 mått. Efter 8 dagars behandling förstärktes dessa effekter.

Båda dessa studier finns refererade i föreliggande rapport.

Moskowitz hävdar att effekten av diazepam tycks öka efter kronisk användning

men att det inte nödvändigtvis behöver föreligga en prestationsförsämrande effekt

av intag av ångestdämpande medel (buspiron).

Vad gäller testmetoder sammanfattar han: "Three tasks were insensitive to any

drug treatment: tapping, compression force and pencil threading. Results from all

the other simple motor control tasks, such as hand and body steadiness, symbol

copying, etc., the simple perceptual motor tasks such as auditory and visual

reaction time, visual choice reaction time and tracking, the cognitive tasks such as

digit symbol substitution, information processing rate, visual vigilance tasks and

the complex skills performance tasks such as the divided-attention task and the

driving simulator were all in agreement that the two bensodiazepines produced

significant impairment of performance,"

Bond & Lader (1981)

Bond & Lader (1981) summerar vad man då kände till beträffande eftereffekter av

olika bensodiazepiner på laboratorieuppgifter. Bl.a. nämner man att det för

nitrazepam föreligger stor skillnad mellan doserna 5 och 10 mg; den lägre dosen

ger ingen prestationsförsämring dagen-efter, medan 10 mg ger påtagliga dagen-

efter-effekter. För triazolam var forskningsläget oklart; man tror att 0,25 mg inte

ger någon dagen-efter-effekt. Däremot anser man att 0,5 mg krävs för att medici-

neringen ska ha avsedd effekt. Vid den doseringen föreligger dock vissa dagen-

efter-effekter av icke önskvärt slag. Temazepam är ett användbart sömnmedel i

doser upp till 30 mg. Det är effekztivt med minimala efterverkningar. Inget av de

studerade medlen uppvisar påtagliga efterverkningar efter en tids användning.

Friedel och Staak (1992)

Friedel & Staak gjorde 1992 en omfattande genomgång av litteratur rörande

bensodiazepiners effekter på prestation. Detta är ingen fullständig genomgång,

utan man begränsar sig till 18 olika preparat och utgör ett urval av intressanta

studier, varav de flesta är utförda på 70-talet eller tidigt 80-tal. De flesta finns ej

referade i föreliggande rapport. Där så är fallet, påpekas detta i varje enskilt fall.
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Man delar in förekommande testtyper i ett antal olika kategorier (se nedan). Då

man inte kunnat gruppera in alla typer av tester i detta schema, förekommer det att

en del studier inte redovisas fullständigt.

Författarna går igenom de olika testkategorierna och noterar eventuella effekter

av medicineringen. Sammanställningen gör dock ett något förvirrat intryck.

Författarnas sammanfattning är mycket summarisk och stämmer delvis mindre bra

med redovisningen av de enskilda studierna (redovisningar som dessutom inne-

håller en del felaktigheter). Här följer dock ett urval av erhållna resultat (efter

rättelse av funna fel). Till övervägande del redovisas resultat för preparat som

förekommer i vårt land.

"Critical flicker fusion"

24 studier summeras, där man använt sig av "critical flicker fusion frequency".

För diazepam visar tre av sex studier prestationsförsämring, i två fall av enkel-

dosen 10 mg; effekt kvarstod i den ena studien efter 2,5 tim (denna studie finns

redovisad i föreliggande rapport: Palva m.fl., 1982) och i den andra studien efter 5

tim. I den tredje studien undersöktes effekter av en daglig dos på mellan 15-30 mg

hos ångestpatienter som medicinerade under en period av två veckor; effekt

erhölls efter två dagar och efter en vecka men inte efter en dag eller efter två

veckor.

I en av de tre studier som inte påvisat några effekter av diazepam på "critical

flicker fusion" studerades akuteffekter av enkeldosen 10 mg, medan de två andra

gällde upprepade doser, i det ena fallet 10 mg dagligen under 18 dagar och i det

andra fallet 2 mg 3 ggr dagligen under 14 dagar eller 10 mg 3 ggr dagligen under

samma tidsperiod.

Oxazepam har testats i en studie. Upprepad behandling (15 mg 3 ggr dagligen

under 14 dagar) gav ingen effekt.

För lorazepam erhölls negativ akuteffekt i två studier, i det ena fallet av enkel-

dosen 2,5 mg och i det andra fallet av enkeldosen 10 mg.

Bromazepam, som i två studier intogs under en 14-dagarsperiod (i den ena

studien 1,5 eller 3 mg dagligen och i den andra studien 6 mg 3 ggr dagligen) hade

ingen påvisbar effekt.

För nitrazepam erhölls en negativ akuteffekt av enkeldosen 10 mg i två försök.

För dosen 5 mg erhölls i två studier inga dagen-efter-effekter. För 10 mg erhölls

vissa negativa dagen-efter-effekter i en studie, medan ingen sådan effekt erhölls i

en annan studie.

Engångsdosen flunitrazepam 1 mg, intagen vid sänggåendet på kvällen, hade i

en studie negativ effekt morgonen därpå.

Intag av triazolam 0,25 mg gav i en studie ingen dagen-efter-effekt.

Två studier visar en negativ dagen-efter-effekt av temazepamn 30 mg.
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"Digit or symbol substitution"

16 studier listas, där "Symbol substitution tests" har kommit till användning.

I fyra studier testades akuteffekter av diazepam, enkeldos 10 mg i tre fall och

15 mg i ett fall. I samtliga fall erhölls negativa effekter. I en annan studie erhölls

inga sådana effekter av dosen 5 mg. Upprepad dosering, i ett fall 3 x 5 mg under

en enda dag, hade inga effekter, medan man i en annan studie, där man medicine-

rade 3 x 5 mg under sju dagar, fann negativa effekter av behandlingen.

I en studie med ångestpatienter som behandlades under minst 14 dagar med

diazepam (3 x 5 mg dagligen) fann man att dessa förmodligen påverkades negativt

av behandlingen. I en annan studie med ångestpatienter, där dessa testades på

morgonen, lyckades man däremot inte påvisa någon prestationsförsämring som

effekt av den upprepade behandlingen (3-4 x 5-15 mg; genomsnitt 25 mg/dag).

Enkeldoser av lorazepam hade negativa akuteffekter i två studier (i det ena

fallet 1 mg och i det andra 2,5 mg).

Clobazam hade i tre studier inga effekter. I en av dessa studier intogs 20 mg tre

kvällar i rad; ingen dagen-efter-effekt var märkbar på morgonen den fjärde dagen.

3 x 10 mg, intaget under dagtid, hade i en annan studie inga effekter. Inte heller

ångestpatienter, som intog 3 x 10 mg under 14 dagar föreföll bli märkbart påver-

kade vad gäller det här aktuella effektmåttet.

För clobazepam erhöll man i en studie inga akuteffekter av doseringen 3 x 10

mg, där man testades efter varje dos. Inte heller ångestpatienter, som i en studie

behandlades under minst 14 dagar (3 x 10 mg dagligen) tycktes bli påverkade av

behandlingen.

För temazepam (15 mg eller 30 mg två kvällar i rad) fann man prestations-

försämring 3 tim efter intag men ingen effekt nästa morgon.

Flurazepam, intaget två kvällar i rad, visade sig i en studie ha negativ dagen-

efter-effekt för dosen 30 mg men ej för halva dosen. 30 mg, intaget 21 kvällar i

rad, hade även i en annan studie negativa effekter.

"Reaction time and vigilance"

Friedel] och Staak har delat upp i auditiv eller visuell reaktionstid. Här slås dessa

samman. I denna kategori ingår enkla eller mer komplicerade reaktionstidstester

och vigilanstester.

17 studier citeras där man studerat auditiva prestationer och 46 st där man

studerat visuella prestationer.

I sex studier har man analyserat akuteffekter på auditiv reaktionstid av en

enkeldos diazepam. I två fall var dosen 10 mg; i det ena fallet fann man negativa

effekter av medicineringen en och tre tim efter intag, men ej efter 5 tim, medan en

liknande effekt påvisades endast efter en tim och ej efter 3 eller 5 tim i det andra

fallet. I fyra fall studerade man effekter av 5 mg; i tre av dessa dokumenterades en

negativ effekt. 2,5 mg hade negativ effekt i en studie men ingen effekt i en annan.
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I två studier har man studerat effekter av upprepad behandling (3 x 5 mg dagligen

under 4 respektive 7 dagar); man fann dock ingen effekt. Ångestpatienter testades

i ett annat försök. Doseringen var 3-4 x 5-15 mg dagligen (25 mg per dag i

genomsnitt). Inte heller i den studien påvisades några effekter av behandlingen.

Även visuell reaktionstid har studerats som effekt av diazepamnbehandling. I två

fall fann man negativa effekter av enkeldoser (5 mg i det ena och 10 mg i det

andra fallet). I fem fall fann man inga effekter av enkeldosen 10 mg. Två av dessa

studier finns redovisad i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982; Willumeit m.fl.,

1984). I tre fall fann man däremot viss prestationsförbättring efter intag av enkel-

doser; i två av dessa studier erhölls ingen effekt av 5 mg men väl av den dubbla

dosen, medan man i den tredje fann effekter av 5 och 10 mg men ej av 20 mg.

I sex fall har man studerat effekter på visuell reaktionstid av upprepad behand-

ling med diazepam. I ett fall fann man att 10 mg två dagar i rad gav försämrad

prestation. 3 x 5 mg dagligen under 4 dagar hade i en annan studie ingen effekt,

medan prestationen i en annan studie var förbättrad för samma dos (3 x 5 mg/dag),

intagen under 14 dagar. I en annan studie intogs 10 mg dagligen under 18 dagar;

här fann man prestationsnedsättande effekt efter en dag men inte efter 18 dagar. I

en annan studie undersökte man effekter av 3 x 2 mg och 3 x 5 mg dagligen under

14 dagars medicinering; här fann man att bara den större dosen hade en presta-

tionsnedsättande effekt. Slutligen fann man att ångestpatienter inte påverkades av

3 x 5 mg dagligen under 14 dagar.

Oxazepamn har studerats i ett försök med auditiv reaktionstid. Här fann man att

enkeldosen 30 mg hade en negativ akuteffekt, som förstärktes av ett alkoholintag.

För lorazepam påvisades i två studier negativa effekter av enkeldosen 2,5 mg

men ej av 1 mg. Den ena studien gällde auditiv och den andra visuell reaktionstid.

Beträffande clobazam fann man i en studie negativ akuteffekt av enkeldosen 10

mg, medan man i en annan studie ej fann någon effekt av dubbla dosen (20 mg).

Dagen-efter-effekter har även studerats. 20-30 mg visades sig i ett par studier ej

ha några sådana negativa effekter. I dessa försök studerade man genomgående

visuella reaktionstider.

I ett försök med bromazepam gav man 6 mg 3 ggr dagligen under 14 dagar.

Man fann här en negativ akuteffekt 30 min efter intag av medlet. I ett annat försök

studerades effekter av 1,5 respektive 3 mg som intogs dagligen under 14 dagar.

Inga effekter påvisades. I dessa studier undersöktes effekter på visuell reaktions-

tid.

Effekter av nitrazepam på visuell reaktionstid har studerats i ett antal fall.

Prestationen dagen efter intag av medlet påverkades negativt i fem av sju studier. I

fyra av dessa studier erhölls effekter av intag av enkeldos på kvällen; 5 mg i två

fall och 10 mg i två fall. I den femte studien fick man effekt av upprepad behand-

ling; 5 mg sju kvällar i rad.

I en annan studie fick man däremot inga effekter av upprepad behandling med

nitrazepam 3 x 15 mg dagligen under 14 dagar, när försökspersonerna testades

upp till 2,5 timmar efter intag.
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Dagen-efter-effekter av flurazepam har testats i ett antal fall. Vad gäller auditiv

reaktionstid, fann man i en studie inga effekter av 15 eller 30 mg sju kvällar i rad,

medan man i en annan studie noterade en prestationsförämring av den högre dosen

efter 7 kvällars användning eller längre. Den högre dosen har också testats vad

gäller auditiv reaktionstid. I en studie fann man negativ dagen-efter-effekt av 30

mg enkeldos men detta ej var fallet i en annan studie. Upprepad behandling, 15

eller 30 mg 2-14 kvällar i rad, hade i en av fyra studier negativa effekter. I den

studien gavs 30 mg sju kvällar i rad.

Den prestationsförsämrande effekten på visuell reaktionstid av lormetazepamn 2

mg enkeldos visade sig i en studie kraftigt förstärkas av alkohol (0,3-0,6

promille). Denna studie finns redovisad i föreliggande rapport (Willumeit m.fl.,

1984).

Temazepam har testats med avseende på visuell reaktionstid. I tre studier har

man påvisat negativa dagen-efter-effekter av en enkeldos 30 mg, intaget kvällen

före. Samma eller lägre dos visade sig i ett par studier inte ha några sådana effek-

ter när medlet intogs två eller flera kvällar i följd. 20 mg intaget kvällstid 7 dagar i

rad hade i en annan studie inga negativa effekter efter en natt men väl efter 7

nätters medicinering. Akuteffekter har i ett par studier ej visats för doseringen 10

och 20 mg (enkeldos).

"Tracking"

24 studier citeras där spåringsuppgifter använts. Här inkluderar författarna även en

del studier där man använt enkla körsimulatorer, förutsatt att dessa tester betonat

styrprestationer. Även ett antal studier där spårningsuppgifter ingått i tester av

delad uppmärksamhet ingår här.

Diazepam har studerats i ett flertal studier. I nio fall studerade man effekter av

enkeldoser. I sju av dessa studerade man antingen 5 eller 10 mg (i två fall 5 mg

och i samtliga sju fall 10 mg); inga effekter kunde påvisas, med undantag för en

studie där man fann att prestationen för 10 mg förbättrades för två av de ingående

testparametrarna, och för en av dessa parametrar av 5 mg. En av studierna med

enkeldoser finns redovisad i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982); inga effekter

erhölls av dosen 10 mg.

I en annan studie med enkeldoser fann man att prestationen försämrades av

doser från 0,07 mg/kg och uppåt. Även i ett annat fall har man påvisat prestations-

försämring; här var dosen 15 mg. 10 mg dagligen två dagar i följd gav i en studie

viss försämring av prestationen. Upprepad behandling under 14 dagar (3 x 2 mg, 3

x 5 mg eller 3 x 10 mg dagligen) har också studerats; här fick man effekt bara för

den högsta dosen.

Ångestpatienter, som intog diazepam i dosen 3 x 5 mg dagligen under 14 dagar,

påverkades ej påvisbart prestationsmässigt.

Akuteffekter av upprepade doser av oxazepam (3 x 15 mg dagligen under 14

dagar) testades i en studie. En negativ effekt påvisades endast efter det första

intaget, ej senare. Enkeldoser (15-45 mg) har i en annan studie visat sig såväl

akuteffekter som dagen-efter-effekter.
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Enkeldoser av lorazepam (2,5 mg) hade i en studie negativ effekt på presta-

tionen på en spårningsuppgift.

Bromazepam, 3 x 6 mg/dag under 14 dagar, hade i en studie inga påvisbara

akuteffekter på visuell reaktionstid.

Clobazam, 20 mg dagligen under två dagar, hade i en studie ingen effekt.

Nitrazepam, enkeldos 10 mg, har studerats i två studier. Man fann såväl negativ

akuteffekt som en kvarvarande dagen-efter-effekt.

Flunitrazepam, enkeldos 1 mg, hade i en studie inga dagen-efter-effekter.

Triazolam, enkeldos 0,25 mg, studerades i en studie. Ingen dagen-efter-effekt

påvisades.

En enkeldos av flurazepam (30 mg) visade sig i en studie ha prestationsned-

sättande effekter 10-16 tim efter intag, men ej senare. 30 mg, intaget kvällstid 14

dagar i rad, visade sig i en studie ha negativ effekt på ett prestationsmått, medan

inga effekter erhölls i en annan studie.

Lormetazepam, enkeldos 1 mg, visade sig i en studie inte ha några dagen-efter-

effekter.

Temazepam, enkeldos 20 mg, visade sig i en studie ej ha någon akuteffekt,

medan man i ett annat försök påvisade en negativ akuteffekt för samma dos. 30

mg taget vid sänggåendet hade i en annan studie negativ dagen-efter-effekt.

"Letter cancellation tasks"

Nio studier tas upp under denna rubrik. Här ingår tester där "letter cancellation

trasks" ingått som vigilansmått.

Diazepam har studerats i två studier. I den ena fann man en akuteffekt av

enkeldosen 5 mg. Aven i den andra studien, som gjordes på ångestpatienter som

intog 5-15 mg av medlet 3-4 ggr dagligen (25 mg per dag i genomsnitt) under två

veckor, fann man att prestationen försämrades.

I en studie med lorazepam (3 x 1 mg dagligen tre dagar i rad), där testningen

skedde dag 4 efter en ny dos, erhölls effekter för två av fyra parametrar.

Clobazam 20 mg intogs i en studie tre kvällar i rad. Ingen dagen-efter-effekt

påvisades den fjärde dagen. Inte heller i en annan studie, där doseringen var 3 x 10

mg dagligen under tre dagar, och där testningen skedde dag 4 efter en ny dos,

erhölls några effekter.

Dagen-efter-effekter av nitrazepam studerades i ett fall. Man fann inga negativa

effekter av en natts medicinering med 5 mg, men väl efter samma dos intagen sju

kvällar i rad.
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Temazepam 20 mg gavs i en studie kvällstid sju dagar i rad. Prestationspåver-

kan noterades efter en natt men ej efter sju nätters medicinering.

"Bodysway"

Fem studier tas upp här.

Upprepad medicinering med diazepam har testats i två studier. I den ena fann

man negativa effekter (3 x 5 mg dagligen under 4 dagar), medan man i den andra

studien inte fann några effekter av 3 x 5 mg intaget under en enda dag.

Lorazepam i enkeldos 2,5 mg visade sig i ett fall ha negativa akuteffekter.

Upprepad behandling med cliobazam (3 x 10 mg intaget under en enda dag)

hade i en studie inga effekter. En enkeldos (20 mg) intagen vid på kvällen vid

sänggåendet hade, däremot, i en annan studie positiva dagen-efter-effekter.

Även nitrazepam 5 mg (enkeldos) intaget vid sänggåendet visade sig i en studie

ha positiva dagen-efter-effekter.

Negativ akuteffekt av flurazepam 15 och 30 mg påvisades i ett fall. Inga dagen-

efter-effekter erhölls emellertid för den doseringen. Effekter av temazepam 15

eller 30 mg testades på samma sätt. Endast en akuteffekt påvisades för den högre

dosen (ingen dagen-efter-effekt).

"Tapping tasks"

Tio studier tas upp.

Enkeldoser av diazepam har studerats i fyra fall. I två studier användes dose-

ringen 2,5 eller 5 mg; inga effekter noterades. I övriga två studier användes dosen

10 mg; i ett fall erhölls negativ effekt, dock endast efter en timme (ej efter 3 eller

5 tim).

Upprepad behandling med diazepam har också studerats. I en sådan studie, där

doseringen var 3 x 5 mg dagligen under en vecka, fann man negativa effekter dag

3 men inte dag 1 eller dag 8.

Ångestpatienter behandlades i en studie med diazepam 5-15 mg 3-4 ggr dagli-

gen under två veckor (genomsnittlig dos 25 mg/dag). Man fann negativa dagen-

efter-effekter av denna medicinering.

Flurazepam 15 mg eller 30 mg intaget vid sänggåendet gavs i en studie till

patienter med sömnproblem. Medicineringen pågick i 7 dagar. Dagen-efter-effekt

studerades på morgonen dag 8. Endast den högre dosen visade sig ha negativa

effekter.

Clobazam, 20 mg till natten under tre nätter, hade i en studie inga dagen-efter-

effekter vid testtillfället dag 4.

"Vehicle manoeuvres, closed-circuit driving and on-the-road driving"

Ett fåtal studier citeras där man studerat effekter av diazepam i bilkörning på väg.
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I en av dessa använde man enkeldoseringarna 5 och 10 mg; man fann negativ

effekt av 10 men ej av 5 mg. Denna studie är redovisad i föreliggande rapport

(O' Hanlon m.fl., 1982). i en annan studie testades försökspersoner med hög grad

av neuroticism. Man fann minskad beredskap att bromsa efter intag av 10 mg

dagligen under två dagar (testkörning gjordes en timme efter intag av medlet).

Clobazam, 20 mg dagligen i två dagar, hade däremot en positiv inverkan på detta

effektmått.

I en annan studie beträffande diazepam har man jämfört ångestpatienter, som

stod på diazepambehandling (5-20 mg per dag), och friska kontrollpersoner.

Patienterna uppvisade ett sämre resultat än kontrollerna i detta försök. Denna

studie finns redovisade i föreliggande rapport (de Gier m.fl., 1981; de Gier, 1984).

Nitrazepam har studerats i ett försök. Här fann man att 10 mg kvällstid under 8

nätter gav försämrad prestation dagen-efter i jämförelse med temazepam (20 mg

under 8 nätter). Denna studie finns redovisad i föreliggande rapport (O' &

Volkerts, 1986).

Påtagliga dagen-efter-effekter har påvisats för flurazepam 30 mg och

loprazolam 2 mg hos tidigare användare av sömnmedel. Effekterna av flurazepam

15 mg och loprazolam 1 mg var mindre påtagliga. Även dessa resultat finns refe-

rerade i föreliggande rapport (Volkerts & O'Hanlon, 1986).

Beträffande bilkörning på inhägnad bana finns tre studier beskrivna. I ett fall

studerade man effekter av diazepam; man fann att presterade sämre på en undan-

manövreringsuppgift efter att ha intagit enkeldosen 0,11 mg/kg. Denna studie

finns redovisad i föreliggande rapport (Mortimer & Howat; 1986).

I en annan studie undersökte Betts m.fl. (1986; redovisad i föreliggande

rapport) dagen-efter-effekter av flurazepam (15 mg) och temazepam (20 mg). Man

fann att man körde sämre på en slalomkörningsuppgift (fler påkörda koner) i

flurazepambetingelsen än i temazepam - och placebobetingelsen. På "gap-

acceptance"-testet misslyckades man i större utsträckning att köra igenom när man

hade intagit något av de två aktiva preparaten än när man fått placebo.

I den tredje studien av bilkörning på inhägnad bana använde man sig av

liknande metoder som Betts. Man studerade effekter av ciobazam 3 x 1 mg dag-

ligen under 3 dagar. Inga effekter erhölls. Dock fann man effekter av lorazepam 3

x 10 mg under 3 dagar för fyra av fem effektmått (parkering, inbromsning, sväng-

ning, slalomkörning). I båda fallen mättes prestationen efter en enkeldos dag 4.

Även denna studie finns redovisad i föreliggande rapport (Hindmarch & Gudgeon,

1980).

"Driving simulator test"

Diazepam i enkeldos 10 mg gav i en studie negativa effekter (Willumeit m.fl.,

1984); denna studie finns redovisad i föreliggande rapport. I en annan studie intog

försökspersonerna 5 mg på morgonen och 10 mg på kvällen under 10 dagar.

Prestationen påverkades negativt av medicineringen. Denna studie är refererad i

föreliggande rapport (Moskowitz & Smiley, 1982).
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Lormetazepam 2 mg (enkeldos) gav i ett försök försämrad prestation, vilken

kraftigt förstärktes av alkoholintag (0,3-0,6 promille). I ett annat försök fann man

att upprepad behandling under 7 dagar inte gav någon påvisbar prestationsförsäm-

ring, medan däremot 3 flurazepam 30 mg dagligen under 7 dagar gav försämrad

prestation på en simulerad köruppgift. Dessa två studier finns redovisade i före-

liggande rapport (Willumeit m.fl., 1983, 1984).

Beträffande nitrazepamn och triazolam citeras den gjorda VTT-studien.

"Dose-response studies"

I en studie gav man diazepam i varierande doser (0,031 mg/kg, 0,063 mg/kg,

0, 126 mg/kg kroppsvikt) till ett antal försökspersoner. Ett testbatteri administrera-

des vid ett flertal tillfällen under ett dygn. På alla tester erhölls försämring 40 min

efter drogintaget. Effekten avtog över tid, men 8 tim efter intaget var prestationen

fortfarande sänkt beträffande delad uppmärksamhet. Effekten var dosberoende.

I en annan liknande studie, men med högre dosering, erhölls den största effek-

ten för två av de ingående testerna ("tracking", "digit symbol substitution'"') redan

20 min efter drogintaget.

Resultaten av dessa och andra studier tycks visa att prestationsförsämring för-

orsakad av diazepam sker mycket snabbare än man tidigare trodde. Dessutom

tycks inte plasmanivåer beträffande diazepam vara relaterade till prestations-

försämring.

"Changes in mood and subjective assessment of performance"

Akuteffekter av en enkeldos oxazepam 30 mg påvisades i en studie (sedation).

Bromazepam 1,5 mg eller 3 mg administrerades i ett fall under en 14-dagars-

persiod. Inga egentliga effekter noterades.

Dagen-efter-effekter av en enkeldos lormetazepam 1 mg studerades i ett fall.

Ingen sådan effekt var märkbar.

"Conclusions"

Tidskrifter publicerar sällan "inconclusive results". Därför blir resultaten från

många undersökningar, där man inte finner några signifikanta effekter, aldrig

publicerade.

Det faktum att en eller flera studier har visat att en drog har visat sig ge en

statistiskt signifikant prestationsförsämring måste värderas tillsammans med all

annan information. Alla som arbetat i ett laboratorium och utfört statistisk signi-

fikansprövning har gjort typ 1-fel. Vid en signifikansnivå på 0,05 får man ett typ

1-fel för var 20:e hypotes man testar. Tyvärr har många forskare vare sig pengar

eller tid att replikera experimentet.

Frånvaro av påvisad effekt är heller ingen garanti för att en effekt inte finns.

Det finns människor som reagerar annorlunda än andra på en viss drog. Resultatet

för en sådan person förloras i felvarians på grund av att majoriteten reagerar på ett

annat sätt.

En genomgång av gjorda undersökningar tyder på att en del studier har visat att

prestationen påverkas negativt av medicinering med bensodiazepiner. Ett betydligt
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färre antal studier har tvärtom visat att prestationen förbättrats. Den stora majori-

teten har dock visat oklara resultat. Som väntat skedde försämring oftast efter

intag av en enkeldos eller vid början av en medicineringsperiod med multipla

doser. Man erhöll även visst stöd för att när försämring erhölls, var denna dos-

relaterad eller skedde vid en tidpunkt då plasmakoncentrationen var stigande

snarare än när "steady-state" hade uppnåtts.

Friedel och Staak har gjort en sammanfattning av denna genomgång (1993).

Beträffande den potentiella effekten på trafiksäkerheten av ett visst läkemedel

skriver man att denna är en funktion av användningsgrad och påverkan på använ-

daren. Ett läkemedel som används av ett fåtal "outpatients" utgör i stort sett inget

problem, även om det kan visas att medicineringen har allvarliga effekter på kör-

förmågan. Ett läkemedel som används av många kan, även om effekterna bara

påverkar ett fåtal funktioner av relevans för körförmågan, utgöra en "substantial

hazard to road safety".

Författarna hävdar följande: "A fact which needs to be pointed out is that most

psychoactive drugs are prescribed for conditions which, if left untreated, would

tend to increase the likelihood of a traffic crash."

Henderson (1994)

Ytterligare en litteraturgenomgång har gjorts (Henderson, 1994), där författaren

citerar ur genomgången av Friedel & Staak (1992). Inga nyare data redovisas i

genomgången. Beträffande resultat från epidemiologiska studier kommenterar

han: "Epidemiological evidence on balance shows that people who take benzo-

diazepines are over-represented in crashes. However, available data do not show

whether this is because of use of the drugs, or the indication for which they are

taken, or the personal characteristics of the drivers themselves. An oft-reported

view, although one which has not been subjected to vigorous testing, is that the

correct use of benzodiazepines under medical supervision is less of a hazard to

road safety than the presence on the road of drivers who are anxious or aggressive,

stressed or depressed." .

Slutsatserna beträffande resultaten från experimentella studier i ämnet överens-

stämmer väl med Friedel & Staak (1992). Ett resultat som lyfts fram är följande:

"Experiments in which subjects drive in ordinary traffic have shown that in at

least one variable with some face validity, tracking performance, impairment is

fairly consistently shown with diazepam, at least in the early stages of therapy."

3.2.2 Alkoholstudier

3.2.2.1 Försök med laboratorietester

Under denna rubrik tas först upp resultat beträffande rena alkoholeffekter som

förekommer i bensodiazepinstudier.

Seppälä m.fl. (1980)

Seppälä m.fl. (1980) studerade effekter av diazepam och alkohol på ett antal

laboratorietester. Man fann därvid att alkohol (BAK = 0,7-1,0 promille) hade

prestationsförsämrande effekter på uppmärksamhet och inlärning.
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Seppälä m.fl. (1986)

Seppälä m.fl. (1986) gjorde en annan studie av olika ångestdämpande medel av

bensodiazepintyp och alkohol (0,5 g/kg kroppsvikt, 1,0 g/kg kroppsvikt). Här

studerades effekter på CFF, koordinationsförmåga, valreaktionstid, uppmärksam-

het, "body sway", ögonens funktion (bl.a. "horizontal nystagmus"') samt upplevda

effekter.

Man fann att alkohol i den högre doseringen, vilket gav promillenivåer mellan

0,9 och 1,2) hade effekter; bl.a. på nystagmus, "body sway", koordination, CFF

och reaktionsförmåga. Däremot påvisade man inga effekter av den lägre dosen.

Palva m.fl. (1982)

Palva m.fl. (1982) använde sig av ett liknande testbatteri i en studie av diazepam

och alkohol (0,5 g/kg kroppsvikt). Ingen alkoholeffekt kunde utläsas.

Lister & File (1983)

I en studie av Lister & File (1983) undersöktes akuteffekter av lorazepam och

alkohol (6,5 g, 19,6 g) på prestation. Alkohol gav försämrad prestation beträffande

enkel reaktionstid men inga effekter på andra deltester; "number cancellation",

"digit symbol substitution", "symbol copying". Självskattad sedation och ångest-

lindring ökades av alkoholintaget.

Mattila, Kuitunen & Veilahti (1993)

Mattila, Kuitunen & Veilahti (1993) gjorde jämförelser mellan olika laboratorie-

tester, "digit symbol substitution test", "simulated driving test" och "the clinical

test for drunkenness". Det sistnämnda bestående av olika deltester; "motor

(walking with eyes open and closed, gait in turning, finger to finger test, collecting

small objects), vestibular (Romberg with eyes open and closed, nystagmus),

mental (subtraction backwards, orientation as to time), and behavioral (speech,

overall behavior, pulling oneself up)". Dessutom studerade man subjektiva effek-

ter.

Två delstudier gjordes. Man fann att alkoholintaget förorsakade "drowsiness,

mental slowness and clumsiness, and impaired cognitive (digit substitution),

reactive and coordinative (simulated driving) performances at 2, 4 and 6 h after

intake". Uppmätt BAK var 1,27, 0,92 och 0,61 promille 1,5, 3,5 och 5,5 tim efter

intag. På det kliniska testet påverkades såväl motoriska som mentala och vestibu-

lära funktioner av alkohol. I den andra delstudien erhölls något lägre alkohol-

koncentrationer och effekterna blev mindre. Effekterna på det kliniska testet var

likaledes mindre uttalade här än i den första delstudien.

Starmer m.fl. (19920)

Starmer m.fl. (1992a) studerade effekter av diazepam i kombination med alkohol

(0,75 g/kg kroppsvikt, vilket gav en BAK uppgående till approximativt 0,8

promille) på prestation på laboratorietester (som ingick i "The Sidney Battery");

"Symbol Digit Coding", "Tracking Test", "Gomel Shift Task", "Visual Analogue

Scales" (subjektiva skattningsskalor). Dessutom använde man testet "Standing

Steadiness".

En ren alkoholeffekt påvisades endast på ett av prestationstesterna, "standing

steadiness".

VTI meddelande 805 49



Kuitunen, Meririnne & Seppälä (1994)

I en artikel av Kuitunen, Meririnne & Seppälä (1994) redogörs för en studie av

alkohol- eller drogmisstänkta, som visat sig ha alkohol och/eller bensodiazepiner i

blodet. Man studerade effekter på "the Clinical test for Drunkenness".

Man fann för de ingående 327 individerna ett samband mellan totalprestationen

och uppmätt BAK.

Hill m.fl. (1982)

Hill m.fl. (1982) redovisar en studie av två hypnotika av bensodiazepintyp i

kombination med alkohol (0,8 g/kg kroppsvikt). Man använde sig av ett testbatteri

bestående av sju olika laboratorietester. På Romberg-testet, "Pursuit Rotor"-testet

och på "Digit Span"-testet erhölls en akuteffekt av alkohol. På "Digit Symbol"-

testet, "Word Association"-testet, komplex reaktionstid och "Tweezer Dexterity"

erhölls inga effekter av alkoholintaget.

Inga dagen-efter-effekter erhölls av alkoholintaget.

Man har givetvis även gjort en hel del studier med laboratorietester rörande

alkoholeffekter, men där man inte samtidigt studerat effekter av bensodiazepiner.

Burns (1990)

Burns rapporterar 1990 ett försök med ett antihistaminpreparat och ett muskel-

avslappnande medel i kombination med alkohol. De tester man använde valdes

enligt de två kriterierna: 1. mätning av "skills" som är viktiga i bilkörning, 2. mät-

ning av försämring som är förknippad med användandet av de två studerade läke-

medlen. Författaren antog att effekterna skulle vara små. Av det skälet ansåg man

det viktigt att man valde ett mätkänsligt och krävande test. Eftersom användare av

det studerade antihistaminpreparatet upplever sedation, såg man det som väsent-

ligt att använda sig av ett test som mäter "drowsiness". Dessutom, på grund av att

funktionssättet hos det muskelavslappnande medlet "possibly involves CNS

depression", inkluderades ett test som mäter "the slowing of central processes".

Totalt använde man fyra olika tester: 1. "Divided attention, a high-demand test

which is sensitive to the effects of alcohol and drugs", 2. "Critical tracking", 3.

"Vigilance" samt 4. "Visual backward masking". Man fann en alkoholeffekt (0,7

promille) på test nr 1, 2 och 4 men ej på test nr 3.

Burns & Moskowitz (1990)

I Burns & Moskowitz (1990) beskrivs två försök med alkohol och koffein. Test-

batteriet bestod av fyra olika tester: "Divided attention, Compensatory tracking,

Critical tracking och Visual backward masking". Doserna var i det första försöket

alkohol 0,58 g/kg (uppmätt maximal promillenivå 0,65) samt placebodos. I det

andra försöket hade man i stället alkoholdoserna 0, 0,5 och 0,99 g alkohol/kg

kroppsvikt. Uppmätta maximala promillenivåer var 0,0, 0,47 samt 1,12.

I det första försöket fann man att alkoholen försämrade resultatet på samtliga

effektmått med undantag för responstid på "Divided attention" och "Critical

tracking".

Även i det andra försöket fann man att alkohol förorsakade försämrad presta-

tion på flertalet testparametrar.
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Wilkinson & Moskowitz (1990)

I stort sett samma testbatteri som användes av Burns & Moskowitz (1990) använ-

des av Wilkinson & Moskowitz (1990) i ett försök med antihistaminer i kombina-

tion med alkohol (0,68 g ren alkohol per kg kroppsvikt); testuppgifter som, hävdar

man, "measure skills important for safe man-machine interactions".

Använda tester var "Critical Tracking Test", som mäter "the subject's ability to

concentrate attention and to integrate visual input with motor skills", "Divided

attention Task", som använder sig av en uppsättning av fem videomonitorer "to

assess the subject's ability to perform two tasks simultaneously: visual search and

compensatory tracking", samt "the low-demand Vigilance Task", som "assesses

the subject's ability to sustain attention to the random occurrence of infrequent

signals during a 40-minute monotonous display of visual noise". Förutom dessa

prestationstester mättes subjektiva effekter med "Profile of Mood States" (POMS),

samt en skala beträffande "self-evaluation of performance".

Alkoholeffekt (uppmätt maxnivå 0,7 promille) erhölls för "critical tracking". På

"divided attention" erhölls en alkoholeffekt på samtliga ingående mått, med

undantag för "tracking errors" på "divided attention"-testet. På vigilanstestet

erhölls en alkoholeffekt erhölls för antal gjorda fel. De subjektiva måtten visade

en liknande bild; man upplevde sig tröttare och mer nedsatt prestationsmässigt

efter alkoholintaget.

Moskowitz, Burns & Williams (1985)

I Moskowitz, Burns & Williams (1985) studerades effekter av alkohol på delad

uppmärksamhet samt på "visual backward masking". Man fann, då man gjorde en

multivariat variansanalys, att samtliga tre effektmått uppvisade försämring redan

vid 0,15 promille. Man konstaterade att den förstnämnda testuppgiften var den

mätkänsligaste av de två, vilket man antar hänger samman med den större påver-

kan som alkohol har på komplexa uppgifter. Denna uppgift är dessutom mer

direkt jämförbar med de krav som ställs i en verklig körsituation.

Landauer & Howat (1983)

I Landauer & Howat (1983) beskrivs ett försök med alkohol där man använde sig

av en spårningsuppgift i kombination med ett "divided attention test". Den apparat

man använde benämner man "The TIM (*Tracking Input Manipulation')

apparatus, a computer controlled version of the Uniwest driving simulator". Som

bakgrund skriver man bl.a.: "Moskowitz .... claims that performance involving

two competing tasks is a valid measure of alcohol-induced performance

decrement.... Moskowitz (1973) concluded that one of the main effects of alcohol

is to diminish the ability of the subjects to process appreciable amounts of infor-

mation when these arrive simultaneously from two different sources...... It is now

generally agreed by most research workers in the area (for example, Moskowitz

and Burns 1977) that divided attention is one of the most valid methods to assess

driving impairment caused by alcohol and drugs and is preferable to the use of

simple visual motor tests (Goldberg 1943) or reaction times (Carpenter 1962)" .....

Man undersökte med denna metod effekter av alkohol, upp till 0,73 promille.

På ett flertal mått kunde man påvisa försämrad prestation som effekt av alkohol-

intag. Man fann såväl förlängda reaktionstider som ökat antal felreaktioner ("in

terms of anticipating signals, incorrect steering, and under or over steering").
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Författarna kommenterar resultaten: "It is probable that these errors are more

important to road safety than a small increase in reaction time. Errors and inatten-

tion rather than lengthened reaction time are more likely to be responsible for

automobile crashes (Blennerhassett 1976)....... It seems reasonable to conclude

that road safety could be improved if a driver responds more slowly and makes

fewer errors than when he responds faster and makes more errors."

Man fann vidare en ökad spridning beträffande reaktionstider. Detta kommen-

teras: "The increase in the variability is typical of alcohol induced impairments....

and constitutes a considerable handicap in car driving. It may manifest itself in

erratic distance keeping (alternating between a too wide and too narrow gap in the

traffic flow), or weaving and drifting which are all used as cues by police officers

to detect offending drunk drivers."

Effekten av alkohol på upplevelser av dåsighet var av liknande art. Vid BAK

överstigande 0,5 promille befanns upplevelsen av dåsighet vara påtaglig upp till 3

tim efter alkoholintaget. Kommentar: "A drowsy driver is more likely to make

driving errors than an alert driver (Erwin et al, 1978). Moreover, the drowsy driver

is probably more likely to suffer the effects of "highway hypnosis! such as

experienced whilst driving on country roads, or may even fall asleep".

Horne & Gibbons (1991)

Horne & Gibbons (1991) studerade effekter av alkohol på prestation på ett

vigilanstest, "the Wilkinson Auditory Vigilance Task", very sensitive to sleepiness

(Horne 1988), and being a simple task is free of practice effects beyond one or two

training sessions (Wilkinson 1968). It is dull and monotonous, and in this respect

may resemble everyday activities such as motorway driving......". Man jämförde

effekter av två doser, 0,35 och 0,7 promille, vid olika tidpunkter, tidig eftermiddag

och tidig kväll. Man analyserade inte de olika doserna för sig utan endast en

samlad alkoholeffekt; man fann därvid att reaktionstiderna påverkades av alkohol

och att effekten var större eftermiddag än under kvällstid. Samma utfall erhölls för

antal "hits". Man drog slutsatsen, att "alcohol seems twice as potent in the after-

noon compared with the evening".

Mongrain & Standing (1989)

I Mongrain & Standing (1989) studerades effekter av alkohol (0,4, 0,8, 1,2 samt

1,6 promille) på en "signal detection task". Man fann ett klart samband mellan

alkoholpåverkan och antal korrekta reaktioner och antal "false alarms", vilket man

tolkar som att försökspersonerna uppvisade minskad "perceptual acuity" och blev

mindre försiktiga när de druckit alkohol. Effekt av 0,8 promille och högre visades

för "perceptual acuity". På en videouppgift erhölls dock ingen alkoholeffekt över-

huvudtaget.

Roehrs m.fl. (1994)

Roehrs m.fl. (1994) studerade effekter av alkoholpåverkan och sömnbrist (4 tim

nattsömn) och därvid använt sig av ett laboratorietest (delad uppmärksamhet).

Mätning gjordes såväl på förmiddagen efter alkoholintag som på eftermidda-

gen. Genomsnittlig BAK i alkoholbetingelsen var i det första fallet 0,49 promille

och i det senare 0,13 promille. Man fann att alkoholintaget vid det första mättill-

fällena förde med sig försämrad prestation vad gäller delad uppmärksamhet. Man
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använde sig dessutom av två korta, enkla laboratorietester (valreaktionstid, visuell

kontrast), men inga effekter erhölls på dessa uppgifter.

Chesher (1990)

Chesher (1990) redogör för studier av opiater, cannabis och alkohol med använ-

dande av laboratorietester. Tre testuppgifter användes i en studie, "Divided

attention", "Critical compensatory tracking" samt en vigilansuppgift. Detta test-

batteri visade sig vara känsligt för påverkan av såväl alkohol (0,6 promille) som

diazepam (15 mg). I ett annat försök, där man använde testet med delad uppmärk-

samhet, gav alkohol (0,8 promille) försämring på den perifära uppgiften men ej på

spårningsuppgiften.

Man gjorde dessutom ett försök med risktagande. Här användes två tester, dels

"pursuit tracking", dels "line length comparison". Prestationen på båda testerna

bestämde hur mycket pengar fp fick i betalning för sin medverkan. På det första

testet kunde fp välja hastighet på uppgiften. Vid högre hastighet gavs mera poäng,

samtidigt som risken givetvis då blev större att man gjorde fel, vilket gav

poängavdrag. På det andra testet hade fp att jämföra längden hos två linjer som

visades ett stort antal gånger. Det gällde att bedöma vilken av linjerna som var

längst. Ju snabbare man svarade, desto mer poäng fick man. Om man svarade fel,

fick man poängavdrag. Man kunde, om man var osäker, även avstå från att göra

denna bedömning.

Resultatet från dessa två tester var inte särskilt klart men författaren tolkar

utslaget som att det tyder på att alkoholintag medförde ett större risktagande.

Hindmarch m.fl. (1992)

I en artikel från 1992 redogör Hindmarch m.fl. för ett försök där man enbart stude-

rade effekter av alkohol. Två testbatterier användes, "The Leeds Battery" och "The

Sydney Battery". Det förstnämnda batteriet bestod av följande tester: "Critical

Flicker Fusion", "Choice Reaction Time", "Simulated Car-tracking Task",

"Sternberg Memory Scanning Test", "Mental Arithmetic Test", "Colour (Stroop)

Test" och "Line Analogue Rating Scales". Det andra batteriet bestod av testerna

"Symbol Digit Coding", "Tracking Test", "Gomel Shift Task", "Spatial Ability",

"Sternberg Test" och "Visual Analogue Scales".

Effekter av alkohol erhölls för "Critical Flicker Fusion" (effekt vid 1,0

promille), "Choice Reaction Time" (effekt vid 0,75 promille), "Simulated Car

Tracking" (effekt vid 0,75 promille), "Digit Symbol Coding" (effekt vid 0,75

promille) samt på "Tracking Task" (effekt vid 1,0 promille). Inga effekter erhölls

vid 0,5 eller 0,25 promille. Man kommenterar detta utfall: "Cognitive tasks have

generally been found to be more resilient to the effects of alcohol than

psychomotor tasks".

En del subjektiva effekter erhölls dessutom. På "Line Analogue Rating Scales"

fann man bl.a. ökad dåsighet från 0,5 promille, försämrad koordination från 0,75

promille och försämrad prestationsförmåga från 0,75 promille. På "Visual

Analogue Scales" erhölls bl.a. följande effekter: försämrad syn (från 0,75

promille), orolig mage (från 0,25 promille), försämrad balans (från 0,75 promille),

berusning (från 0,5 promille) och försämrad prestation (från 0,5 promille). Där-

emot erhölls ingen effekt av alkohol på självbedömd förmåga att köra bil.
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Linnoila m.fl. (1993)

Linnoila m.fl. (1993) studerade akuteffekter av alkohol (0,8 g/kg) i kombination

med ett antidepressivt medel. Alkoholeffekt erhölls för "tracking" och för vissa

minnesfunktioner ("free recall", "recognition for twice-presented words").

Benson och Giguiere (1993)

Benson & Giguiere (1993) studerade psykomotorisk prestation som funktion av

alkoholpåverkan. Man använde sig av testet "Simulated Evaluation of Drug

Impairment" (SEDT), a standardized test for cognitive and psychomotor impair-

ment, a computer-driven mathematical simulation of a driving task which is

constructed around divided-attention performance delusions." Fp har att reagera

på tre numeriska displayer genom att trycka på fyra olika svarsknappar och en

fotpedal. Mittdisplayen representerar en digital hastighetsmätare och den perifära

displayen representerar information som är kritisk för "driving decisions". Fem

typer av beroendevariabler beräknas: 1. "central vision scores", 2. "peripheral

vision scores", 3. "foot pedal scores", 4. totalt antal felreaktioner, samt 5. ett

sammanlagt mått beträffande reaktionstider, "accuracy" och "false positives". Man

fann att "peripheral vision" var det känsligaste måttet (effekt av 0,8-1,0 promille),

men även "foot pedal scores" var ett förhållandevis känsligt mått. "Central vision"

påverkades först vid BAK överstigande 1 promille. Inga effekter erhölls för BAK

understigande 0,8 promille.

Perez-Reyes m.fl. (1988)

Även Perez-Reyes m.fl. (1988) använde SEDI-testet, i detta fallet i en studie av

alkohol och cannabis. Man fann bl.a. att en låg alkoholdos (0,42 g/kg kroppsvikt,

vilket gav maxvärden mellan 0,29 och 0,96 promille) inte hade några effekter,

medan en hög alkoholdos (0,85 g/kg kroppsvikt, vilket gav maxvärden mellan

0,76 och 1,4 promille) hade prestationsförsämrande effekter, såväl på reaktionstid

som på "accuracy".

SEDI-testet kommenteras: "As originally designed, this test only used manual

responses to a divided attention visual task. To make the test more difficult and,

therefore, more sensitive to drug impairment, we modified the test to include foot

responses to the presentation of 'emergency' (i.e., highly improbable) visual

stimuli, to mimic the need for unanticipated braking while driving an auto-

mobile..... Performance on the SEDI instrument is a difficult and complex task. To

perform the task with maximal efficiency, the subject must continuously scan the

central and peripheral displays to be ready to react rapidly to test stimuli. There-

fore, responses to peripherally presented stimuli do not measure peripheral vision

but rather the capacity to scan the displays continuously. This scanning

mechanism is the one regularly used while driving an automobile, and in this

manner, the SEDI task measures mechanisms indispensable for accurate and safe

driving." Vidare: "..automobile driving is an overlearned behavior. For this reason,

the subjects were extensively trained in the SEDI task until they obtained a stable

level of performance. Since the SEDI task was not a novel or unfamiliar situation,

inferences derived from the effects of ethanol, marihuana, or their combination on

this task can be extrapolated to automobile driving."
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Peck m.fl. (1986); Biasotti m.fl. (1986)

Peck m.fl. (1986) och Biasotti m.fl. (1986) redogör för ett försök med cannabis

och alkohol (1,05 ml/kg kroppsvikt). Uppmätt maximal promille var 0,8. Man

använde bla två psykomotoriska tester ("critical tracking", "time estimation"). På

spårningsuppgiften fann man en klar alkoholeffekt, men ej för den andra testupp-

giften.

Nochajski (1993)

Även Nochajski (1993) använde sig av en spårningsuppgift (en modifierad

"pursuit tracking" i en studie av alkoholeffekter.

Nochajski fann att alkohol (ca 1 promille) försämrade prestationen. Emellertid

erhölls även interaktioner. Det framkom en interaktion mellan alkohol och

instruktion; instruktionen att koncentrera sig hårt hade effekt endast i alkohol-

betingelsen, på så sätt att när denna instruktion givits, var prestationen nästan helt

i nivå med nykter prestation, medan man var kraftigt försämrad när man inte fått

någon sådan instruktion.

Mascord, Walls & Starmer (1995)

Mascord, Walls & Starmer (1995) studerade alkoholeffekter på en 3 tim lång

testuppgift av typen "three-way divided attention", som bestod av följande

deluppgifter: "a central pursuit tracking task", "a secondary peripheral visual

discrimination task" samt "a random visual *emergency' signal presented as a red

light". Dessutom mättes hjärtfrekvens. Vissa mätningar gjordes också före och

efter testsessionen (delad uppmärksamhet, "Digit symbol coding", "Critical flicker

fusion", blodtryck, muntemperatur, subjektiva effekter). Designen var upprepad

mätning; den ena betingelsen var alkoholpåverkan (uppmätt BAK var 0,6 promille

efter 1 tim, 0,5 promille efter 2 tim och 0,3 promille efter 3 tim). I den andra

betingelsen fick man i stället en alkoholplacebo.

Man fann en viss prestationsnedsättning av alkoholintaget på den första del-

uppgiften. Man fann också att alkoholen förorsakade ökat antal fel på den sekun-

dära uppgiften samt förlängd reaktionstid på varningssignalen. Man fann vidare att

hjärtfrekvensen blev högre av alkohol. Även hjärtfrekvensvariabiliteten gick upp

som effekt av alkoholpåverkan.

Före-efter-mätningarna visade ingen alkoholeffekt beträffande delad uppmärk-

samhet. På "Digit symbol"-testet och "Critical flicker fusion"-testet påverkades

endast äldre personer (mellan 30 och 58 år), medan yngre (under 21 år) inte

påverkades märkbart av alkohol. Blodtrycket påverkades inte av alkohol, medan

muntemperaturen inte förändrades efter alkoholintaget, medan den gick ned i

placebobetingelsen. Ingen alkoholeffekt kunde utläsas för subjektiva effekter.

Willumeit m.fl. (1984)

Willumeit m.fl (1984) studerade effekter av alkohol (0,6 g/kg kroppsvikt) på

Wiener Determinationsgerät (WDG). Man kunde inte påvisa några prestations-

nedsättande effekter av alkoholintaget (0,3-0,6 promille).

Cox m.fl. (1992)

Cox m.fl. (1992) rapporterar en studie med en högrisk-population; 25 college-

studenter över 21 år, som erhöll höga poäng på en "Young driver attitude scale",
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vilken mäter "high-risk driving behaviors". Bl.a. hade man hög alkoholkonsum-

tion. Dessa fpp testades på fem laboratorietester av traditionellt slag, koordination

("walk-and-turn'", "over-leg-stand", "coin flipping") och reaktionstid (enkel samt

komplex reaktionstid). Två betingelser jämfördes, alkoholpåverkan (0,7-1,4

promille) och placebo. Man erhöll en effekt av alkohol på "walk-and-turn", "over-

leg-stand" 'samt på enkel- och valreaktionstid. Subjektivt upplevde man försämrad

prestation på dessa fyra tester, men även på "coin flipping".

West m.fl. (1993)

West m.fl. (1993) redogör för en studie av alkoholeffekter på upptäckt av risk-

situationer, studerat vid filmvisning; försökspersonen hade att reagera så snabbt

som möjligt när han upptäckte en farlig situation medan han tittade på en film som

visade en färd på en väg sedd från förarplatsen i en bil.

Man fann ingen effekt av 0,25 promille. Däremot hade 0,5 promille effekt på

upptäckt av farliga trafiksituationer vid filmvisningen. Man drar slutsatsen att

åsikten att den förhöjda olycksrisken bland dem som är alkoholpåverkade

åtminstone delvis beror på att man reagerar långsammare på uppdykande faror.

Chesher m.fl. (1992)

I Chesher m.fl. (1992) redogörs för en studie av "hangover"-effekter av alkohol,

där man använde sig av tre testmetoder, enkel reaktionstid, delad uppmärksamhet

("Rozelle Divided Attention Task") och "Mackworth Clock Test" (vigilanstest)

(försöket finns även beskrivet av Lemon m.fl., 1993). Man använde följande alko-

holdoser: placebo, 0,5 g/kg kroppsvikt, 0,75 g/kg kroppsvikt och 1 g/kg kropps-

vikt, resulterande i uppmätta BAK-nivåer: 0 promille, 0,5-0,7 promille, 0,8-1,0

promille samt 1,0-1,4 promille. Försämrad prestation beträffande enkel reaktions-

tid och delad uppmärksamhet uppmättes under akutfasen som effekt av alkohol-

påverkan, signifikanstestad med hjälp av trendanalyser. Ingen effekt erhölls dock

på vigilanstestet. Några eftereffekter, studerade efter en natts sömn, 12 tim efter

alkoholkonsumtionen, kunde man dock inte påvisa. Man diskuterar kring tänkbara

förklaringar till frånvaron av "hangover"-effekter; denna skulle kunna bero på att

alkoholintaget ägde rum under alltför kort tid, och att fpp fick en natts sömn innan

man blev testad: "Perhaps if more sensitive behavioral tests were employed or

higher doses of alcohol were used, long-lasting effects of alcohol might become

apparent...."

Man studerade dessutom (försöket även beskrivet av Fox m.fl.; 1993) "event-

related potentials" som funktion av alkoholintag (upp till 1 g ren alkohol per kg

kroppsvikt), såväl akuteffekter som eftereffekter. Man fann förlängd reaktionstid

på en vigilansuppgift ("Mackworth clock "'), samt en alkoholeffekt för P3-kompo-

nenten (försenad reaktion), men ej för N2-komponenten. 12 tim efter alkoholin-

taget förelåg ej längre några effekter.

Matsunaga m.fl. (1993)

Även Matsunaga m.fl. (1993) studerade "event-related brain potentials"; här

analyserades samband med valreaktionstid i ett försök med alkohol; intagen

mängd var 1,62 ml whisky (43-procentig) per kg kroppsvikt. Man fann att ampli-

tuden hos P300-komponenten minskade som effekt av alkoholintag, samtidigt

som spridningen och medelvärdet hos reaktionstiden ökade. Man lägger fram
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hypotesen att "the instability of their reaction time following the consumption of

alcohol would seem to be one of the reasons why drunken drivers cause more

accidents than those who have not been drinking".

Stapleton, Guthrie & Linnoila (1986)

En del studier har också gjorts där man koncentrerat sig på ögonrörelser.

Stapleton, Guthrie & Linnoila (1986) gör en genomgång av studier som gäller

effekter på ögonrörelser av bl.a. alkohol och bensodiazepiner. Man drar slutsatsen

att "serious impairment of oculomotor control may be produced by alcohol or

barbiturates, and more specific but still substantial impairment my result from the

use of bensodiazepines or opiods. These impairments in oculomotor control may

be an important part of a constellation of drug effects that reduces driving ability

and consequently increases accident risk".

3.2.2.2 Försök med bilkörning på inhägnad bana

Mortimer & Howat (1986)

Mortimer & Howat (1986) studerade dels hur försökspersoner klarade av att köra i

kurva med precision (effektmått sidoläge), dels hur dessa klarade av att göra en

undanmanöver i en trång situation. Man studerade bl.a. effekter av alkohol (0,8

promille).

Effekt av alkoholintaget erhölls endast för undanmanöversituationen. Förfat-

tarna menar att effekterna av alkohol framför allt gäller reaktionstider och

perceptuella-motoriska färdigheter. Man skriver vidare, att den studerade alkohol-

dosen kan ha en försämrande effekt på förmågan att göra en undanmanöver för

undvikande av olycka, samt förmodligen även på mindre drastiskt manövrerande

under långkörning i form av försämrad "tracking performance".

Smiley, Noy & Tostowaryk (1987)

Smiley, Noy & Tostowaryk redogör 1987 för ett försök med verklig bilkörning på

inhägnad bana ("airforce base"). Fpp hade att köra 45 min, varunder de hade att

lösa nio olika uppgifter. Fyra uppgifter mätte perceptuella-motoriska förmågor

involverade i manövrerandet av fordonet: hastighetshållning, kurvtagning, körning

på öppen väg (hastighet ca 50 mph) samt "car following". Uppgift nr 5 var "route

sign following", en "search and recognition task", som mätte informationsbehand-

lingskapacitet. Uppgift nr 6, "emergency decision making", mätte förmågan att

göra snabba bedömningar och att utföra en undanmanöver. Uppgift nr 7, "obstacle

detection and avoidance", mätte förmågan att undvika plötsligt uppdykande

hinder. Den åttonde uppgiften, "peripheral detection", mätte fp:s uppmärksamhet

av händelser i det perifära synfältet och förmågan att välja rätt respons.

Smiley fann att en BAK uppgående till 0,5 promille gav ökad hastighet i

kurvor. Dessutom minskade antalet upptäckta perifära stimuli vid detta promille-

tal. Vid 0,8 promille erhölls däremot ingen försämring på detta mått. Smiley

kommenterar: ".. without a measure of lane tracking performance it is not possible

to tell if the 0.08 % group chose to pay more attention to the peripheral stimuli

task than to lane tracking." Hastighetsvariationen i kurvor minskade vid ökande

BAK, vilket författaren förmodar berodde på en ökning av accelerationen i kurvor

och minskad bromsning.
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Smiley summerar: "Results were in agreement with previous research in that ...

alcohol was associated with impairment and ... with more risky behavior."

Peck m.fl. (1986), Biasotti m.fl. (1986)

Peck m.fl. (1986) och Biasotti m.fl. (1986) redogör för ett försök med cannabis

och alkohol (1,05 ml/kg kroppsvikt, resulterande i 0,8 promille) och bilkörning på

inhägnad bana. Man använde bl.a. bedömare som skattade körprestationen. Dess-

utom mätte man hastighet, "accelerator reversals", bromskrafter, styrbeteende och

sidoläge. Multivariata statistiska tekniker användes i utvärderingen av effekter.

Man fann att körprestationen påverkades negativt av alkoholintaget.

West m.fl. (1993)

West m.fl. (1993) redogör för en studie av alkoholeffekter på körhastighet vid

bilkörning på inhägnad bana.

Man fann ingen effekt av 0,25 promille. Inte heller erhöll man någon effekt på

körhastighet av 0,5 promille.

3.2.2.3 Försök med bilkörning på allmän väg

Louwerens m.fl. (1987)

Louwerens m.fl. (1987) visade att det föreligger ett dos-responsförhållande mellan

sidolägesvariation och BAK på det test O'Hanlon förespråkar; ju högre BAK desto

större prestationsförsämring.

O 'Hanlon (1988)

O'Hanlon skriver 1988 att man med hans testmetod kunnat påvisa en prestations-

försämring vid ungefär 0,6 promille och menar att man förmodligen kan påvisa en

effekt vid 0,5 promille, men knappast vid lägre dosering.

Riedel, Schoenmakers & O 'Hanlon (1990)

En studie av antihistaminer och alkohol har utförts av Riedel, Schoenmakers &

O'Hanlon (1990). Man kunde här bl.a. visa en effekt av alkohol (0,9 promille)

beträffande sidolägesvariationen. Beträffande den funna effekten av alkohol, note-

rar man att fpp ej kompenserade för denna effekt genom att lägga sig längre till

höger i körfältet; tvärtom lade man sig närmare mittlinjen under alkoholpåverkan.

En tendens erhölls dessutom till att man körde snabbare när man intagit alkohol.

Robbe (1994); Robbe & O'Hanlon (1993)

Ytterligare en holländsk forskare som arbetat med bilkörning på allmän väg är

Robbe. Även om han huvudsakligen studerat cannabiseffekter, har han även

studerat effekter av alkohol (0,4 promille), dock endast i stadskörning. I Robbe

(1994) och Robbe & O'Hanlon (1993) beskrivs en sådan studie.

Alkohol (0,4 promille) gav prestationsförsämring på stadskörningstestet (enligt

medåkande bedömare), men försökspersonerna upplevde ingen sådan försämring.

Efter alkohol tenderade man dessutom att öka hastigheten. Författaren drar slut-

satsen att alkohol uppmuntrar till ett mer riskabelt körsätt.
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3.2.2.4 Försök med körsimulator

Pauwels & Helsen (1993)

Pauwels & Helsen (1993) använde en enkel typ av körsimulator i en studie av

alkoholeffekter. Man motiverar val av metod: "The primary task consisted of

driving a simulator, combined with probe reaction as the secondary task. The

simulator was used for safety purposes and for standardization of the environment

and procedural circumstances. For authentic reasons, a filmed daily-life traffic

simulation was used .... Probe reaction time was measured and used as a

determinant of the amount of spare capacity while performing the primary task.

This measure gives an indication about the relation between the attentional

demands of a task and the total pool of capacity available to the subject ..... the

signal was a visual stimulus in the rearview mirror of the car. The subject reacted

by using the headlight switch".

Man fann det förväntade sambandet mellan "probe reaction time" och alkohol-

påverkan (upp till 1,8 promille). Man fann även samband mellan reaktionstids-

måttet och komplexitet hos trafiksituationen. Man kommenterar: "The latter result

suggests that a driver puts himself in a dangerous situation when he has consumed

alcohol and needs to process a lot of information in a complex traffic situation.

However, it cannot be determined from these results, which mental process is

most affected by the consumption of alcohol: perception, working memory or the

coordinated execution of the decision. Possibly, the influence will be on each

level".

Horne & Baumber (1991)

Även Horne & Baumber (1991) använde sig av en enklare typ av körsimulator. Ett

antal kvinnliga fpp hade att genomföra en monoton köruppgift av 40 min varak-

tighet ("designed to reproduce the boredom of motorway driving"); denna uppgift

var av typen "car following". Uppmätta blodalkoholnivåer låg mellan 0,4 och 0,7

promille. Man fann inga effekter av alkohol på "lateral corrective steering move-

ments"', men väl på "average following distance and the variability of this

distance", särskilt tidigt på eftermiddagen (effekterna tidigt på kvällen var mindre

uttalade). Författarna kommenterar beträffande använd metod: "The simulator

only monitored certain aspects of driving performance, and under road conditions

emphasizing monotony. We are circumspect in generalizing these findings to the

more demanding urban driving conditions, for example. Furthermore, the

relevance of our findings must be judged in the light of the simulator having

several deficiencies. For example, compared to real conditions there was a poorer

visual display, no real motion, and no implicit threat of hazards and danger if

attention wandered; thus imposing different demands on the subjects to those of

real driving. Nevertheless, our findings strongly indicate that, at least for women,

the potential for motorway accidents following a moderate but legal alcohol intake

is much greater in the afternoon than in the early evening."

Stein & Allen (1984); Stein (1987)

Stein & Allen (1984) och Stein (1987) beskriver ett försök av alkohol- och

marihuanaeffekter med användande av en körsimulator som dock saknade rörelse-

system. Fpp hade att köra 10-12 miles varunder olika händelser inträffade som

krävde olika typer av manövrer. Man studerade bl.a. hur väl man under färd på en
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smal, krokig väg klarade av att kompensera för vindstötar; här kompletterades

ibland med en uppgift av typ delad uppmärksamhet. Man studerade även hur väl

man klarade av att köra i tvära kurvor. Även undvikande av plötsligt uppdykande

hinder förekom som testuppgift.

Man fann bl.a. att antalet s.k. olyckor ökade efter alkoholintag (ca 1,0

promille). Även sidolägesvariationen ökade och reaktionstiderna förlängdes av

alkohol. Marihuana hade den effekten att hastigheten gick ned. Vidare fann man

vissa effekter beträffande delad uppmärksamhet. Man kunde också dokumentera

en samspelseffekt med avseende på antalet s.k. olyckor.

Stein, Allen & Cook (1985)

Stein, Allen & Cook (1985) använde sig av samma körsimulator i ett försök med

alkohol och trötthet. Man motiverar sin metod med följande: "Looking again at

Perchonok's work, we found that the single vehicle accident is synonymous with

low driver work load. Thus, we assumed that the greater the demand of the driver,

the more aroused he or she would be, and the less likely fatigue would affect his

or her driving behavior. This one basic assumption placed several requirements on

the research methodology....... These requirements, combined with the necessity to

give our subjects alcohol, eliminated any possibility of on-the-road testing. It also

precluded closed course testing as the low arousal' condition would have required

a very long course; and we would have had a great deal of difficulty creating the

'high arousal' condition. This left only one method for conducting the experiment

- an interactive driving simulator."

Körtestet varade i två timmar. Uppmärksamhetskravet varierades på följande

sätt: i det ena fallet hade fpp att reagera på 12 av 90 presenterade signaler per

timme ("low arousal condition"), medan man i det andra fallet hade att reagera på

12 av 120 presenterade signaler per timme + att undvika 60 oväntade hinder per

timme ("high arousal condition"). Man fann att prestationen försämrades av 1,2

promille för de använda måtten, "olyckor" (avåkningar), hastighetshållning (fler

överskridanden av anbefalld hastighetsbegränsning) och påkörda hinder. Däremot

erhölls ingen signifikant försämring av 0,7 promille. Vad gäller uppmärksamhets-

kravet, fann man att reaktionstiderna vid köruppgiften med lågt uppmärksamhets-

krav påverkades mer av alkoholen än köruppgiften med högt krav på uppmärk-

samhet.

Ranney & Gawron (19860)

Ett liknande försök utfördes av Ranney & Gawron (1986a). Metoden var i allt

väsentligt den samma som hos Stein, Allen & Cook (1985). Man studerade även

samma BAK och i stort sett samma effekter erhölls. Emellertid studerades

även andra effektmått såsom kurvtagning. Här fann man att den höga alkohol-

dosen (1,2 promille) dessutom medförde försämrad sidolägeshållning vid kurvtag-

ning. Man studerade även effekter av "task demand"; ingen interaktion med alko-

hol erhölls här.

Ranney & Gawron (1986b)

Samma författare (Ranney & Gawron, 1986b) har även studerat effekter av breda

kantlinjer på simulerad körprestation vid varierande alkoholpåverkan (0, 0,7 samt

1,2 promille). Effekterna av den högre dosen inkluderade ökat antal hastig-
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hetsöverträdelser, ökat antal påkörda hinder och ökat antal "tracking errors"

("olämpligt" sidoläge) vid kurvtagning. Av den lägre alkoholdosen erhölls där-

emot inga effekter. Man fann mycket små effekter av den testade åtgärden på kör-

prestationsmåtten. Författarna diskuterar överförbarheten av erhållna resultat till

en verklig trafiksituation: "All laboratory experimentation involves trading realism

for experimental control. In driving performance research, there are inherent

differences between driving simulators and actual on-road driving. Of relevance

for the current study are the differences between the visual display of the driving

simulator and the visual scene viewed by drivers in real-world nighttime driving".

Vidare: "The artifact of simulation and the absence of lateral-acceleration feel may

have made it difficult for the subjects to judge curve speeds. This difficulty may

be the reason for the lack of consistency of these with other spot treatment results.

An on-road study should be undertaken to identify the real-world effects of spot

treatments".

Nochajski (1993)

Nochajski (1993) studerade vilken betydelse instruktionen kan ha för påverkan av

alkohol på prestation. Instruktionen bestod antingen i att uppmana fp att

koncentrera sig hårt på uppgiften eller att inte göra detta. Man använde sig av en

s.k. "DORON L-225 Driver Simulator", där man mätte bromsreaktionstid på upp-

dykande faror under körningen. Dessutom skattades fpp:s koncentration av

bedömare.

Nochajski fann att alkohol (ca 1 promille) försämrade prestationen. Man fann

även en effekt av instruktion, som gällde såväl vid nyktert som vid alkoholpåver-

kat tillstånd. Prestationen var klart bättre då man fått instruktion att koncentrera

sig hårt på uppgiften.

Resultaten beträffande prestation stämde väl överens med bedömarnas skatt-

ningar av fpp:s grad av koncentration på uppgiften.

Roehrs m.fl. (1994)

Roehrs m.fl. (1994) studerade effekter av alkoholpåverkan och sömnbrist (4 tim

nattsömn) och därvid använt sig av en körsimulator (vilken saknade rörelse-

system). I körsimulatorn mättes sidoläge. Köruppgiften varade 30 min. Dessutom

mättes sömnighet med Multiple Sleep Latency Test.

Mätning gjordes såväl på förmiddagen efter alkoholintag som på eftermidda-

gen. Genomsnittlig BAK i alkoholbetingelsen var i det första fallet 0,49 promille

och i det senare 0,13 promille. Man fann att alkoholintaget hade en prestations-

nedsättande effekt vid båda tillfällena, vid det första mättillfället förmodligen

endast i kombination med sömnbrist. Författarna summerar: "These data replicate

and extend the results of previous studies regarding the interaction of sleepiness

and ethanol..... The results show that sleepiness and low-dose ethanol combine to

impair simulated automobile driving, an impairment that extends beyond the point

at which BAC reaches zero. They provide a possible explanation for the incidence

of alcohol-related automobile accidents at low BACs".

Cox m.fl. (1992)

Cox m.fl. (1992) rapporterar en studie med en högrisk-population; 25 college-

studenter över 21 år, som erhöll höga poäng på en "Young driver attitude scale",
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vilken mäter "high-risk driving behaviors". Bl.a. hade man hög alkoholkonsum-

tion. Dessa fpp testades i en enklare körsimulator som man utvecklat i samarbete

med Atari Inc.. Två betingelser jämfördes, alkoholpåverkan (0,7-1,4 promille) och

placebo. I simulatorn mättes styrbeteenden och hastighetshållning. Inga effekter av

alkohol erhölls för styrbeteenden, men däremot för två av fyra hastighetsmått,

mindre tid vid låg hastighet och större instabilitet vad gäller gaspedalrörelser.

Subjektivt visade det sig att fpp upplevde det som svårare att köra under infly-

tande av alkohol. Man upplevde även att man körde sämre i den betingelsen.

Författarna kommenterar sina resultat: " The failure to find gross deficits in

driving performance when subjects BALs were 2.08 % may be an artifact of our

experimental design.

Författarna kommenterar sina resultat: " We used young college students with a

lot of experience with intoxication. Theoretically, similar levels of intoxication in

an individual with less experience with drinking may show greater impairments. It

may also be that our simulator, despite its relative sophistication, bears no or

minimal relationship to actual driving conditions or that the four-minute driving

task was too brief of a sample."

McMillen & Wells-Parker (1987); McMillen, Smith & Wells-Parker (1989)

I McMillen & Wells-Parker (1987) och McMillen, Smith & Wells-Parker (1989)

rapporteras två studier där man använde sig av en "video game simulator" av

märket Sego 100, med vars hjälp man försökte studera risktagande som effekt av

alkoholförtäring. Man mätte antal bilar man passerade under färd samt den tid

man körde vid maximal hastighet. I båda försöken studerade man även effekt av

förväntan att ha druckit alkohol. Tre olika alkoholdoser förekom, 0,35 ml/kg

kroppsvikt, 1,25 ml/kg kroppsvikt samt placebo. Man fann i det ena försöket att de

som trodde att man fått en måttlig mängd alkohol tog större risker än de som

trodde att man inte fått i sig någon alkohol alls eller de som trodde att man fått i

sig stora mängder alkohol. Mängd intagen alkohol i sig hade inga effekter. Man

jämförde dessutom i det andra försöket effekter hos två grupper försökspersoner,

"high sensation seekers" och "low sensation seekers". Alkoholdosen var 0,6 ml/kg

kroppsvikt. När promillehalten låg mellan 0,5 och 0,9 promille (0,7 i genomsnitt)

gjordes försöket. Här fann man att den förstnämnda gruppen tog större risker när

de trodde att de intagit måttliga mängder alkohol än när de trodde att de inte fått i

sig någon alkohol. Den andra gruppen körde däremot försiktigare när de trodde att

de intagit måttliga alkoholmängder än när de trodde att de inte fått i sig någon

alkohol. Inte heller i det andra försöket hade mängd intagen alkohol några effekter

på risktagandet.

Man drar slutsatsen att "expectancy plays a significant role in risk taking."

Vidare: "The findings of the present experiment are consistent with Donovan and

Marlatt's (1982) finding of higher accident involvement rates among DUI

offenders high in sensation seeking and hostility/aggression".

Willumeit m.fl. (1984)

Willumeit m.fl. (1984) studerade alkoholeffekter med hjälp av en enklare typ av

körsimulator, en s.k. TS2-simulator. Man kunde inte påvisa några prestations-

nedsättande effekter av alkoholintag som gav 0,3-0,6 promille (ingående deltester

spårning, valreaktionstid).
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Mongrain & Standing (1989)

Mongrain & Standing (1989) försökte sig på att simulera bilkörning med hjälp av

"videogame tasks". Man studerade körprestation (körtid) och risktagande

(avåkningar samt topphastighet). Man fann inga effekter av alkohol på körpresta-

tion av vare sig 0,4 eller 1,2 promille. Däremot fann man att ökat risktagande var

associerat med alkoholintag.

3.2.2.5 Summering

Laboratorietester

I ett fall påvisades en negativ effekt av alkohol vid 0,15 promille beträffande delad

uppmärksamhet och "visual backward masking".

I en studie där man undersökte alkoholeffekter beträffande upptäckt av riskabla

trafiksituationer, fann man ingen effekt vid 0,25 men väl vid den dubbla promille-

nivån. I ett annat försök med två testbatterier fick man samma utfall vad gäller

0,25 promille. Emellertid fick man heller ingen effekt vid den dubbla promille-

nivån.

I en annan studie intogs 6,5 och 29,6 g. Det är vanskligt att utifrån detta

bedöma erhållna promillenivåer, man torde i genomsnitt ha legat mellan 0,2 och

0,5 promille. Effekt erhölls beträffande enkel reaktionstid men ej på andra del-

tester.

I en annan studie erhölls negativa effekter vid 0,49 promille på delad uppmärk-

samhet. Senare på dagen, när promillenivån sjunkit 0,13, erhölls dock inga effek-

ter. I den studien erhölls inga effekter på två andra tester, enkel reaktionstid och

visuell kontrast.

I ett fall studerade man effekter på ett koordinationstest och erhöll ingen effekt

vid 0,45 promille.

0,5 promille hade i en studie, där man använde sig av vigilansuppgift, negativ

effekt prestationsmässigt.

I två fall studerade man effekter av 0,5 g/kg, vilket torde ha gett maxnivåer

kring drygt 0,6 promille. Inga effekter erhölls på ett testbatteri. Dubbel dos, som

gav promillenivåer mellan 0,9 och 1,2, hade emellertid effekt på ett flertal tester;

nystagmus, "body sway", koordination, reaktionstid, "critical flicker fusion".

I ett annat försök med 0,6 promille fann man att prestationen beträffande delad

uppmärksamhet påverkades negativt (spårningsuppgift samt antal fel på perifär

uppgift). Liknande promillenivå hade i andra försök negativ påverkan på presta-

tionen på ett par testbatterier, i ena fallet utgjordes detta batteri av spårning, delad

uppmärksamhet, vigilans och i det andra fallet av "Divided attention",

"Compensatory tracking", "Critical tracking" och "Visual backward masking". På

det s.k. SEDI-testet erhölls dock ingen effekt vid denna promillenivå.

VTI meddelande 805 63



I ett fall fann man att promillenivåer mellan 0,7 och 1,0 hade effekter på upp-

märksamhet och inlärning och i ett annat fall effekter på delad uppmärksamhet,

spårning och "backward masking" men ingen effekt på en vigilansuppgift. I ytter-

ligare ett försök med denna promillenivå erhölls liknande effekter beträffande

delad uppmärksamhet.

I ett försök där man använde två testbatterier erhöll man effekter vid 0,75

promille beträffande valreaktionstid, "digit symbol coding" och på en spårnings-

uppgift. På en annan spårningsuppgift erhölls effekter först vid 1 promille. Samma

var förhållandet beträffande "critical flicker fusion".

I ett försök rörande "signal detection" erhölls prestationsnedsättande effekter

vid 0,8 promille och högre (1,2 samt 1,6 promille). Man noterade här nedsatt antal

korrekta reaktioner och ökat antal "false alarms". Däremot hade alkoholen ingen

effekt på en videospelsuppgift.

I ett annat försök med 0,8 promille erhöll man effekter på ett av fyra deltester,

"standing steadiness". Inga effekter förelåg för övriga deltester; spårning, "symbol

digit coding" och "gomel shift task". Samma promillehalt gav i en annan studie

effekter på delad uppmärksamhet, dock endast på en perifär uppgift (ej på spår-

ning). Effekt på spårning visades emellertid i ytterligare en studie med samma

promillenivå. I det fallet erhölls ingen effekt på "time estimation".

I ett fall fann man effekter av 0,8-1,0 promille på delad uppmärksamhet

(perifärt seende). Centralt seende påverkades först vid BAK överstigande 1

promille. Inga effekter erhölls under 0,8 promille.

Resterande resultat gäller resultat från studier där man uppmätt effekter av 1,0

promille eller högre (i några fall dock skattad BAK).

Vid 1,0 promille påverkades prestationen negativt på ett spårningstest. I ett

annat försök (skattad BAK) fick man förlängd reaktionstid som effekt av alko-

holintaget.

Vid 1,1 promille (i ett fall skattad BAK, i övriga två fall uppmätt BAK) påvisa-

des i tre fall effekter på delad uppmärksamhet, i två fall på spårning, i ett fall på

enkel reaktionstid, valreaktionstid, koordination, informationsbehandling och

minne.

1,3 promille uppmättes i en studie, där man studerade effekter av alkohol (1

g/kg kroppsvikt) på olika laboratorietester. Man fann en rad effekter, bl.a. för-

längda reaktionstider samt försämrad koordination och kognitiv prestation. Även

senare under testdagen , när promillenivån sjunkit till 0,9 respektive 0,6 promille,

erhölls liknande prestationsnedsättningar.

I en studie, där man använde sig av tre tester (delad uppmärksamhet, uppmärk-

samhet och vigilans) fann man en signifikant trend för de två förstnämnda testen

förorsakad av alkoholpåverkan, varierande mellan 0,5 och 1,4 promille. Det går

dock inte att utläsa vid vilken promillenivå effekten av alkohol blev påtaglig.

Någon dagen-efter-effekt, mätt tolv tim senare, erhölls ej för något av testen. I ett

annat försök studerade man effekter på ett vigilanstest vid uppskattad promillenivå

kring 1,0. Akuteffekt förelåg, men inga dagen-efter-effekter. Inte heller i ett annat
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försök, där man uppmätte maximala BAK-nivåer uppgående till 1,1 promille,

erhölls några dagen-efter-effekter på ett testbatteri med sju olika laboratorietester.

Bilkörning på inhägnad bana

Fyra studier har lokaliserats.

0,25 promille hade i ett fall ingen effekt på hastighetsval. Ej heller den dubbla

promillenivån hade någon effekt.

I ett annat fall fann man att 0,5 promille ledde till ökad hastighet i kurvkörning

och försämrad upptäckt av perifära stimuli (för sistnämnda effektmått däremot

ingen effekt vid 0,8 promille).

Hastighetsvariationen visade sig öka som funktion av promillenivå.

0,8 promille hade i ett fall effekt på prestationen vid en undanmanöver, men

ingen effekt på kurvtagning. I en annan studie påvisade man en samlad effekt på

körprestationen av denna promillenivå.

Bilkörning på allmän väg

I en studie fann man att 0,4 promille hade effekter i stadskörning enligt med-

följande bedömare.

Vid motorvägskörning har man funnit prestationsnedsättande effekter beträf-

fande sidolägesvariation vid 0,6 promille. I en annan studie erhölls en sådan effekt

vid 0,9 promille.

Man har vidare funnit ett positivt samband mellan promillenivå och presta-

tionsförsämring vad gäller sidolägesvariation.

Simulerad bilkörning

I ett fall studerade man effekter av 0,3-0,6 promille på prestationer i en enkel

körsimulator. Man fann inga effekter vare sig på spårning eller valreaktionstid.

I en annan körsimulator fann man effekter på "following distance" (såväl

genomsnittlig som variation) vid promillenivåer mellan 0,4 och 0,7. Ingen effekter

förelåg dock för styrbeteendet.

I en annan studie erhölls negativa effekter vid 0,49 promille på sidoläge,

förmodligen dock endast i kombination med sömnbrist. Senare på dagen, när

promillenivån sjunkit till 0,13, erhölls dock en effekt av alkoholen oavsett sömn-

brist eller ej.

1,0 promille hade i en studie effekt på bromsreaktionstiderna.

I en studie fann man att man körde av vägen oftare vid 1,0 promille än när man

var nykter. Även effekter på sidolägesvariation och reaktionstid erhölls. Man

gjorde två liknande studier men med något högre maximala promillenivåer, 1,2
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promille i snitt i båda fallen. Effekterna blev i båda fallen i stort sett de samma

som i den första studien, men dessutom erhölls en effekt beträffande antal påkörda

hinder samt, i det ena fallet, en effekt på sidolägeshållning vid kurvkörning. 0,7

promille hade dock inga effekter.

1,2 promille medförde i en annan studie ökat antal hastighetsöverträdelser, ökat

antal påkörda hinder och ökat antal fall av olämpligt sidoläge vid kurvkörning. 0,7

promille hade dock inga effekter.

I en enkel typ av simulator fann man i en studie effekter av 0,7-1,4 promille

beträffande hastighet och gaspedalrörelser. Ingen effekt förelåg dock för styrbete-

endet.

I tre studier använde man sig av videospelsapparater. I en av dessa studier

erhölls ingen effekt beträffande körtid (betraktat som mått på körprestation) av 0,4

eller 1,2 promille. Däremot fann man ett samband mellan BAK och risktagande

(avåkningar och körning vid maxhastighet). I en annan studie mättes inga pro-

millenivåer men uppgick sannolikt till åtminstone 0,4 och 1,4 promille. Man fann

här att risktagandet ej påverkades av alkoholintaget, men effekten var påtaglig om

man trodde att man intagit alkohol (man använde en alkoholplacebo, som funge-

rade väl). I en tredje studie jämfördes effekter hos två grupper försökspersoner,

"high sensation seekers" och "low sensation seekers". BAK-nivån var 0,7. Här

fann man att den förstnämnda gruppen tog större risker när de trodde att de intagit

måttliga mängder alkohol än när de trodde att de inte intagit alkohol. Den andra

gruppen körde däremot försiktigare när de trodde att de intagit måttliga alkohol-

mängder än när de trodde att de inte fått i sig någon alkohol. Inte heller här hade

mängd intagen alkohol några effekter på risktagandet.

I ytterligare en studie har man studerat effekter av höga promillenivåer. Här

fann man ett samband mellan reaktionstider och promillenivå (upp till 1,8

promille).

Subjektiva effekter

Promillenivåer som i en studie förmodligen låg mellan 0,2 och 0,5 visade sig ge

ökad upplevelse av sedation och ångestlindring.

I en annan studie upplevde man berusning, ökad dåsighet och sänkt prestations-

förmåga och vid 0,5 promille. På ett annat test erhölls upplevd sänkt prestations-

förmåga först vid 0,75 promille. Även försämrad balans, syn och koordination

erhölls vid den promillenivån.

I en annan studie påvisades ökad dåsighet vid promillenivåer överstigande 0,5.

I en annan studie fann man dock inga effekter på upplevelser vid 0,6 promille.

I ett försök där man förmodligen uppnådde promillenivåer kring 0,7 upplevde

man sig tröttare än normalt och att även prestationsförmågan var nedsatt. I ett

annat fall där man uppnådde promillenivåer mellan 0,7 och 1,4 upplevde man att

prestationen på de ingående testerna var nedsatt.
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I en studie där BAK var högre, 1,27 promille, upplevde man dåsigare,

klumpigare och slöare än normalt och att prestationsförmågan var nedsatt.

3.2.2.6 Översikter

Moskowitz & Robinson (1988)

Moskowitz & Robinson (1988) har gjort en översikt av studier av låga alkohol-

dosers effekter på "driving-related skills". Man sammanfattar enligt följande:

1. Reaktionstid. Det tycks som om valreaktionstid uppvisar prestationsförsämring

vid 0,3-0,4 promille, medan enkel reaktionstid påverkas först vid 0,4 promille

eller högre; dock har man i något enstaka fall funnit effekter redan vid 0,3

promille.

. Spårning ("tracking"). Dessa kan delas in i tre typer: "compensatory tracking",

"critical tracking" och "pursuit tracking". Den förstnämnda typen innebär att

"an operator makes inputs to a task to maintain an index at a predetermined

position: the actions required of a driver to maintain a vehicle in its lane

provides an example of compensatory tracking." "Critical tracking" innebär en

kompensatorisk spårningsuppgift som blir allt svårare över tid genom att den

position man har att följa görs alltmer instabil. "Pursuit tracking" kräver "a

control index to be maintained in a constant position relative to another moving

index, and hence requires a subject to attend to two or more information

sources."

Tillgängliga data tyder på att såväl "compensatory tracking" som "pursuit

tracking" påverkas vid BAK-nivåer understigande 0,5 promille. I båda fallen

finns enstaka studier där man funnit effekter redan vid 0,2 promille. För

"critical tracking" föreligger inga studier med effekter under 0,5 promille.

Vigilans eller koncentrerad uppmärksamhet. Detta tycks vara mindre mätkäns-

ligt än övriga typer av effektmått. Det finns inga studier som påvisar en effekt

av BAK understigande 0,6 promille.

Delad uppmärksamhet. Här utförs två uppgifter samtidigt. Många studier har

lyckats påvisa effekter under 0,5 promille; redan vid 0,2 promille har man i ett

par fall funnit effekter.

Författaren har beskrivit bilkörning som en "time sharing task" bestående av

två aktiviteter, kompensatorisk spårning och visuell avsökning. Han anser att

det är kravet på delad uppmärksamhet som gör att känsligheten för alkohol-

påverkan blir stor.

. Informationsbehandling. I denna kategori har ej inkluderats studier av delad

uppmärksamhet, vigilans eller perception. Det förefaller som om informations-

behandlingskapaciteten försämras vid 0,5 promille. I enstaka fall har man

funnit effekter redan vid 0,2 promille.

. Visuella funktioner. Låga doser av alkohol tycks inte ge försämring av sådana

visuella funktioner som synskärpa, mörkeradaptation, eller perifärt seende när

dessa funktioner testas separat. Om däremot dessa funktioner testas i situa-

tioner som ställer höga krav på informationsbehandling, framträder effekter vid

betydligt lägre BAK. Perifärt seende har t.ex. i en studie visat sig vara opåver-

kat upp till 0,9 promille, men när denna uppgift ingick i ett test av delad upp-

märksamhet erhölls effekter redan vid 0,6 promille.
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Det finns studier av synfunktioner som visar effekter av låga promillenivåer

(under 0,5 promille); enstaka studier visar effekt redan vid 0,3 promille.

7. Perception. Perceptuella funktioner som hörselfunktioner, fältberoende, eller

visuella illusioner tycks inte påverkas förrän vid ganska hög BAK, 0,8 promille

eller högre. Dock uppvisar andra typer av perceptuella uppgifter försämring vid

betydligt lägre BAK, uppgifter som listats under rubrikerna Informations-

behandling eller Delad uppmärksamhet. Här finns en studie där man funnit

effekter redan vid 0,1 promille.

8. Psykomotoriska färdigheter. Här inkluderas endast sådana studier av "skilled

performance" som inte tagits med i tidigare kategorier. Uppgifter som kräver

"skilled motor performance and coordination", uppvisar försämring redan vid

låga nivåer, ner till 0,2 promille.

9. Bilkörning. Här ingår såväl riktig bilkörning som simulatorkörning. Resultaten

från sådana studier tyder på att 0,3 promille kan ge försämrad körprestation.

I bilkörning fann man i en studie effekter på backnings-, parkerings- och styr-

manövrer vid 0,5 promille. I en annan studie fann man effekter på sidolägeshåll-

ning och hastighet (BAK = 0,3 promille). I en tredje studie fann man effekt på

"car handling" (BAK = 0,4 promille). I en fjärde studie fann man effekter av 0,4

promille på nödbromsning med undanmanöver. Den sistnämnda studien gjordes

på VTI (Laurell, 1977).

I simulatorer har man i tre fall funnit effekter av 0,3 promille. I ett fall gällde

detta avståndsbedömning, i ett annat "tracking under glare" och i det tredje

"tracking", styrning och växling.

Alkohol ökar kravet på uppmärksamhet som krävs för själva framförandet av

fordonet, med negativa konsekvenser för "the visual search and recognition

aspects of the task".

Moskowitz summerar: Alkohol påverkar inte alla aspekter av prestation på

samma sätt. Det är dock klart att nästan alla viktiga komponenter i bilkörning

påverkas negativt vid 0,5 promille.

Starmer (1989)

En liknande genomgång av alkoholens effekter har företagits av Starmer (1989).

Han skriver: "There is no question that alcohol consumption is associated with

driving impairment and increased crash risk. In Australia it has been found that

approximately one in every three adults killed in road crashes had a blood alcohol

concentration (BAC) of 0.05 g/100 ml or greater."

Starmer skriver vidare: "The scientific basis for legally prescribed BAC limits

for drivers is almost entirely epidemiological and derives from several large case-

controlled studies. It is reasonably clear that the risk of crash involvement

increases at BACs greater than 0.05 g/100 ml. It is much less certain if any

measurable increase occurs below that level. The epidemiological evidence is far

from complete and there is a pressing need to examine crash incidence and alcohol

involvement in various age groups to validate the "inexperience hypothesis" which

is used to justify lower per se limits for young drivers.

Brown stated that there can only be three main factors in the causation of traffic

accidents: the man, the vehicle, and the environment. The vehicle and the

environment appeared to be major factors in relatively few accidents (less than 5

% each), either alone or in combination. Although the driver was wholly or partly
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responsible in 85 % of cases, driver involvement as an independent causal factor

was not high (12 %); neither was driver-vehicle interaction (7 %). Driver-vehicle-

environment interaction accounted for 16 % of the cases and by far the greatest

proportion was classified as driver-environment interaction. In other words, there

was a mismatch between the demands of the traffic system and the driver's level of

performance.

The "reserve capacity" of drivers to deal with emergencies was conceptualized

as being of a strictly limited nature and was thought to be reduced by even small

amounts of alcohol. In addition, changed attentional sampling techniques under

alcohol were considered to lead to reduced peripheral awareness."

Beträffande metodfrågan skriver Starmer: "Information on the disruptive

effects of alcohol on human skills performance has been studied in four main

ways: open-road driving, ciosed-course driving, driving simulators, and laboratory

tests. All have advantages and disadvantages, but it is clear that they remain viable

research methods which have produced complementary results.

There are severe practical difficulties in using real driving to test alcohol

effects. Apart from safety reasons, severe difficulties exist in defining and

controlling the test situation. Inherent variability makes each drive unique and

reduces the possibility of separating alcohol effects from the background. Closed-

course driving can be more closely defined and controlled and safety aspects can

be more easily enforced. This can only be achieved at the expense of a

subjectively perceived reduction of risk.

Driving simulators have major advantages in safety, but realism is further

reduced. Simulators in current use differ so much in the behaviour which is

sampled that it is difficult to make proper comparisons across studies.

Laboratory tests of human skills performance sample fewer elements of the

overall driving task. Each subtask can be closely defined and this approach is

particularly useful in studying alcohol effects over time. The behaviours which are

most frequently sampled and which bear an obvious relationship to the skills

involved in driving a motor vehicle include: visual search and recognition,

vigilance, information processing under variable demand, decision making, risk

taking, and sensorimotor control."

Starmer beskriver vidare alkoholens effekter på perception och ögats motorik,

psykomotoriska effekter, effekter på kognitiva funktioner, effekter på körpresta-

tion samt eftereffekter. Nedan följer en sammanfattning av vissa delar av denna

genomgång:

Perception

"Vision: Under the influence of alcohol, visual disturbances are relatively trivial.

The current consensus of opinion is that static visual acuity is rather resistant to

alcohol..... Impairment of dynamic visual acuity, which is more important in

driving, has been detected after alcohol.... Reduction of glare resistance after

alcohol has frequently been cited as a potential driving hazard.... alcohol reduces

visual perception by reducing the detection of lights in the periphery when the

subject is required to divide attention between two visual tasks requiring

information processing. Of the miscellaneous visual effects attributed to alcohol,

reduction of the critical flicker fusion frequency (CFF) has received most attention

as an indicator of CNS impairment."
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Psykomotoriska effekter

A. "Reaction speed: The more complex the circumstances, in terms of correct

stimulus recognition and task sharing, the more likely are significant alcohol-

induced deficits to be encountered at low BACs..... alcohol has a greater

effect on the response to auditory, as opposed to visual, signals....

Performance in a choice reaction time task is well known to be more

susceptible to disruption by alcohol..... In divided attention situations,

reaction times are invariably increased by alcohol.

Tracking tasks: ... simple compensatory tracking tasks, which are directly

comparable to steering a motor vehicle, have often not exhibited a

performance deficit under alcohol. Moskowitz drew attention to the fact that

performance in tracking tasks has not always been found to be reduced after

alcohol when this has been the sole task.... compensatory tracking

performance was not impaired unless an intermittent subsidiary task was

added..... Pursuit tracking, probably because it involves two or more sources

of information, appears to be more susceptible to alcohol than compensatory

tracking....."

Effekter på kognitiva funktioner

A. "Vigilance and information processing: It has been stated that attention refers

to two functions which are differentially affected by alcohol: 1. the state of

arousal which determines the ability to process received information, 2.

preferential selection of certain inputs when the capacity to process all

sources of information in a given time can clearly not be achieved. In

nonfatigued individuals, the effect of low to moderate amounts of alcohol on

the monitoring of low quantities on information over long periods is slight,

but selective attention is impaired after very low alcohol doses.

Divided attention: Divided attention has been repeatedly been shown to be

sensitive to the effects of alcohol..... Under the influence of alcohol, there is a

general tendency to shift the focus of main attention to the central region and

also to increase attention to one subtask to the exclusion of others.

Memory: ... although immediate, short-term and long-term memory are all

affected by alcohol, the major disruption occurs in short-term memory,

especially on the ascending limb of the BAC curve."

Effekter på körprestation

A.

70

"Driving simulators: .... much of the literature concerned with the effects of

alcohol on simulator performance is contradictory.. The only thread of

consistency is that when there were demands for higher mental processes,

such as the simultaneous performance of several subtasks, performance

deficits at low to moderate BACs have been found. A comparison of results

obtained by various workers showed that an underlying and common factor is

alcohol-induced impairment of information processing, especially in the time

sharing of several concurrent tasks.
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B. Closed-course driving: As with both discrete performance measures and

simulator studies, it has generally emerged that the more difficult the task, the

greater appears to be the disruptive potential of alcohol.

C. Real driving: Very few studies have been reported. The presence of legal

sanctions and the difficulty in obtaining insurance cover for such experiments

are obvious reasons. A notable exception is the Utrecht study..... Also in

Holland, OHanlon has been able to show a dose-response relationship for an

alcohol-induced increase in lateral position....."

Eftereffekter

"A number of studies have demonstrated that impairment of performance persists

for a considerable time after the complete disappearance of alcohol from the

blood. These residual or "hangover" effects have been described in laboratory

measures of perception and psychomotor coordination and in driving simulator

studies."

Kruger m.fl. (1990); Kruger (1993)

Kriiger har gjort en mycket omfattande genomgång av effekter (såväl subjektiva

som objektiva) av låga alkoholdoser. Man begränsar sig till studier där BAK varit

lägre än 0,85 promille. Här ingår båda nyare och äldre litteratur. Denna genom-

gång redovisas i Kräger m.fl. (1990). En kortare summering av genomgången

återfinns i Kriiger (1993).

I många studier presenteras inga mätvärden vad gäller promilletal. I dessa fall

gör författarna uppskattningar av sannolik BAK genom att använda den s.k.

Widmark-formeln:

Promille = gram ren alkohol/kroppsvikt (kg) x k

k = 1,4 för män

k = 1,6 för kvinnor

Denna formel ger en grov uppskattning av maximal promillenivå. Dessutom tar

författarna hänsyn till tidsförloppet från alkoholintaget till testtillfället. Man utgår

från att den maximala nivån uppnås inom en timme. Därefter antar man att BAK-

nivån sjunker med ungefär 0,15 promille i timmen.

De flesta av de studier som tas upp av Kräger m.fl. finns ej redovisade i före-

liggande rapport. Där detta är fallet, påpekas detta.

Man går igenom område för område och gör en sammanfattande beskrivning av

de studier som gjorts Man har bl.a. funnit följande:

1. Reaktionstid

Här inkluderas resultat erhållna med enkla- eller valreaktionstidstester.

Endast en av sexton studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat en

negativ effekt (enkel RT), denna effekt erhölls dock bara för manliga personer.

Promillenivån var 0,02 (!).

I 27 fall har man studerat effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I fem

fall har man påvisat prestationsförsämring (tre val-RT och två enkel RT). I ett fall
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(val-RT) erhöll man prestationsförbättring; denna effekt återkom dock inte i en

replikationsstudie.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 59 fall. I 17 fall var presta-

tionen försämrad av alkoholintaget; 8 gällde enkel RT och 9 val-RT. I ett fall

rapporteras förbättrad RT (val-RT).

En av dessa studier är redovisad i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982). Där

fick man ingen effekt av 0,5 g/kg kroppsvikt. Man beräknar att detta bör ha gett

drygt 0,6 promille.

2. Uppmärksamhet

Här inkluderas resultat erhållna med olika typer av uppmärksamhetstester och

vigilanstester.

Ingen av sex studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat någon

negativ effekt.

I 34 fall har man studerat effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I åtta

fall har man påvisat prestationsförsämring; lägsta promilletal var 0,35.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 69 fall. I 19 fall var presta-

tionen försämrad av alkoholintaget. I ett fall rapporteras förbättrad prestation.

3. Delad uppmärksamhet

Här ingår olika typer av uppgifter där försökspersonen har att utföra minst två

olika uppgifter samtidigt.

Två av fyra studier, gällande effekter av BAK = 0,30 promille eller lägre, har

påvisat en negativ effekt. Lägsta promillenivå var 0,23. I den ena studien erhölls

denna effekt för perifära stimuli, men inte för centrala stimuli eller för spårnings-

uppgiften. I den andra studien gällde effekten en kodifieringsuppgift men ej för

den samtidiga vigilansuppgiften.

I 23 studier har man analyserat effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille.

I elva fall har man påvisat prestationsförsämring. I de fall resultatet för perifära

och centrala stimuli analyserades separat fann man i tre fall att båda påverkades,

medan i två fall endast den perifära delen påverkades. I ett fall erhölls effekt på

såväl en vigilansuppgift som på en samtidigt utförd kodifieringsuppgift, medan i

ett annat fall effekt erhölls enbart för kodifieringsuppgiften.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 34 undersökningar. I 20 av

dessa var prestationen försämrad av alkoholintaget. I de fall resultatet för perifära

och centrala stimuli analyserades separat fann man i två fall att båda påverkades,

medan i två fall endast den perifära delen påverkades. I nio studier använde man

en spårningsuppgift; i två fall påverkades såväl spårningsprestationen som presta-

tionen på en visuell sökuppgift, i två fall påverkades spårningsprestationen men ej

prestationen beträffande valreaktionstid, i två fall påverkades enbart spårnings-

prestationen men ej signalupptäckt eller prestationen på en visuell sökuppgift,

medan man i en studie erhöll en effekt för såväl spårning som för en visuell,

perifär uppgift men ej för en liknande central uppgift.

En av dessa studier är redovisad i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982), där

man inte erhöll någon effekt av 0,5 g/kg kroppsvikt (se ovan).
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4. Psykomotoriska färdigheter

Här inkluderas resultat erhållna med olika typer av koordinationstester, inklusive

"Body sway"-tester.

En av 17 studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat en negativ

effekt. Denna gällde ögon-hand-koordination; promillenivån var 0,29.

I 41 fall har man undersökt effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I

13 fall har man påvisat prestationsförsämring. I fem fall gällde effekten "Body

sway", och i resterande åtta fall ögon-hand-koordination. I tre fall påvisades

minskad tremor som effekt av alkoholintaget.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 64 fall. I 36 fall var presta-

tionen försämrad av alkoholintaget. I tjugo fall gällde effekten "Body sway", och i

tolv fall ögon-hand-koordination. I fyra fall rapporteras minskad tremor.

5. Visuella funktioner

Här inkluderas resultat erhållna med olika tester av synfunktioner, t.ex. "critical

flicker fusion", synskärpa, ögonrörelser, binokulärt seende etc.

En av 31 fall har man studerat effekter av BAK = 0,30 promille eller. I sex fall

fann man effekt. I tre fall gällde effekten positionsnystagmus (uppmätta promille-

nivåer 0,01 (!), 0,09 och 0,24), i två fall kontrastsensitivitet.

I 61 fall har man undersökt effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I

24 fall har man påvisat prestationsförsämring. I två fall gällde effekten posi-

tionsnystagmus, i två fall kontrastsensitivitet. Bland andra effekter kan nämnas

vridningsnystagmus och fixation, dynamisk och statisk synskärpa. I ett fall

rapporteras prestationsförbättring; detta gällde kritisk flimmerfusionsfrekvens.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 109 fall. I 65 fall var

synprestationen försämrad av alkoholintaget. Erhållna effekter gällde bl.a. posi-

tionsnystagmus (6 fall), kontrastsensitivitet (3 fall), vridningsnystagmus och

fixation (11 fall), dynamisk och statisk synskärpa (3 fall), kritisk flimmerfusions-

frekvens (3 fall).

En av dessa studier är redovisad i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982), där

man inte fick någon effekt av 0,5 g/kg (se ovan).

6. "Tracking"

Här ingår resultat erhållna med olika typer av spårningsuppgifter.

En av tre studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat en negativ

effekt. Denna gällde "pursuit tracking"; promillenivån var 0,19.

I 22 fall har man undersökt effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I

sex fall har man påvisat prestationsförsämring. I tre fall gällde effekten "pursuit

tracking", och i tre fall "compensatory tracking".

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 57 fall. I 36 fall var presta-

tionen försämrad av alkoholintaget. I 20 fall gällde effekten "pursuit tracking", i

nio fall "compensatory tracking" och i sju fall "critical tracking".

Två av dessa studier är redovisade i föreliggande rapport, dels Palva m.fl.

(1982), där man inte fick någon effekt av beräknad promillenivå något över 0,6 (se

ovan), dels Landauer & Howat (1983), där effekter påvisades av promillenivåer

understigande 0,73.
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7. Informationsbehandling

Här inkluderas resultat som erhållits med olika typer av tester rörande informa-

tionsbearbetning; "visual backward masking", parassociationsinlärning, igenkän-

ning etc.

En av fyra studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat en negativ

effekt. Denna gällde auditiv signalupptäckt; promillenivån var 0,28.

I fem fall har man undersökt effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille. I

tre av dessa har man påvisat prestationsförsämring (visuell avsökning, "visual

backward masking", visuell informationsbearbetning).

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 26 fall. I nitton av dessa var

prestationen försämrad av alkoholintaget. Bland erhållna effekter kan nämnas

"visual backward masking", visuell informationsbearbetning, visuell avsökning,

associationsinlärning, igenkänning.

8. Förarbeteende

Här tas upp såväl studier i verklig bilkörning som simulatorkörning.

En studie gällde BAK = 0,30 promille eller lägre. Den gjorde i en enklare typ

av körsimulator. Prestationen visades sig bli nedsatt beträffande styrprestation och

sidolägeshållning (beröring av kantlinje); promillenivån var 0,24. Studien gjordes

av Drew m.fl. (1959).

Fem studier tas upp, där man har undersökt effekter av BAK mellan 9,31 och

0,50 promille. I samtliga dessa har man påvisat prestationsförsämring. Tre av

dessa gjordes i enkla körsimulatorer; i ett fall fann man effekter på "tracking under

glare", i fall nummer två på styrprestation och beröring av vägkantsmarkering,

medan man i fall nummer tre fann man effekt på små rattrörelser. Två studier

gällde bilkörning. I den ena fann man effekter på hastighet och sidavvikelse,

medan man i den återstående studien fann effekter på bromssträcka och påkörda

koner vid körfältsbyte. En av dessa studier gjordes på VTI och visade presta-

tionspåverkan vid drygt 0,4 promille (Laurell, 1977).

Ytterligare sju studier tas upp som gäller effekter av BAK mellan 0,51 och 0,84

promille. I fem av dessa var prestationen på åtminstone något av använda presta-

tionsmått försämrad av alkoholintaget. En gällde verklig bilkörning. Här fann man

att körtiden påverkades av alkoholen. I simulatorstudier fann man bl.a. effekter på

styrprestation, reaktionstider och kollisioner. En av simulatorstudierna är redo-

visad i föreliggande rapport (McMillen & Wells-Parker, 1987), där dock ingen

prestationspåverkan erhölls vid 0,7 promille.

9. Upplevelser

Tio av tretton studier av BAK = 0,30 promille eller lägre har påvisat effekter. I sju

av dessa påstod sig försökspersonerna känna sig påverkade, som lägst vid 0,19

promille. Trötthet rapporteras i två studier och i en nedsatt prestationsförmåga.

I 38 studier har man undersökt effekter av BAK mellan 0,31 och 0,50 promille.

I nitton av dessa har man påvisat effekter. En vanlig effekt är att man helt enkelt

känner sig alkoholpåverkad. Den upplevda prestationsförmågan rapporteras också

vara nedsatt i många studier, även om det även förekommer att man upplever sig

kunna prestera bättre i ett par fall. Även upplevelser av ökad trötthet förekommer.

BAK mellan 0,51 och 0,84 promille har studerats i 64 fall. I 38 av dessa upp-

levde man sig påverkad av alkoholintaget. Upplevd alkoholpåverkan är vanligt
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förekommande. Sänkt prestationsförmåga rapporteras också i ett antal studier.

Även upplevelser av ökad trötthet förekommer i ett flertal studier.

Två av dessa studier är redovisade i föreliggande rapport (Palva m.fl., 1982;

Landauer & Howat, 1983). I det ena fallet fann man inga effekter av 0,5 g/kg

kroppsvikt (se ovan), medan man i det andra fallet fann effekter av promillenivåer

understigande 0,73.

Vad gäller de objektiva effekterna gör författarna en uppdelning i "interactive

behavior, psychophysical functions, automatic processing, control actions,

driving".

Kröger (m.fl. (1993) sammanfattar sin genomgång enligt följande:

"Psychophysical functions (eye movements, binocular vision, complex perceptual

functions, physiology of the eye, vigilance, memory, physiological measurements,

posture, tremor):

Vision is interfered with even at very low BACs (40.03 %), when precise

measurements of the coordination of both eyes (binocular vision) and of the eye

movements (saccades, tracking movements) are adduced. However, the quality of

perception (depth and motion vision) is preserved over a broad range of BACs

(beyond 0.05 %). Sensitivity to differences in brightness and colors change

likewise at a low level (below 0.03 %) in the direction of dark adaptation, without

ascertainable impairments of perceptions below 0.05 %. The visual system thus

presents a heterogeneous picture of effects.

The second domain of functional testing involves motoricity. Low-level hand

tremor 'calms down' even at the lowest alcohol doses, whereas the larger body

movements (especially body swaying) increase notably. Depending on what

demands a psychomotor task makes on gross and fine motoricity, motoricity will

alter differently under alcohol - which also shows itself in a nonuniform result

structure.

Tests of memory performance belong likewise to the category 'functions'. It

turns out here that under undisturbed conditions, alcohol in dosages below 0.08 %

does not noticeably alter storage and recall of information - unless at the same

time complex encoding processes are involved, which are impaired by alcohol at

very low levels."

Kriäger m.fl. (1993) gör en uppdelning av prestationer i "automatic processing

och control actions", utgående från med den modell som föreslagits av Shiffrin &

Schneider (1977), även beskriven av Schneider, Dumais & Shiffrin (1984).

"Automatic performance"-uppgifter inkluderar de flesta typer av reaktions-

tidsuppgifter, enkla spårningsuppgifter, och andra uppgifter med "'strightforward

operations". "Controlled performance"-uppgifter kräver samtidig uppmärksamhet

riktad mot multipla uppgifter eller deluppgifter (t.ex. svåra spårningsuppgifter

eller delad uppmärksamhet) eller "multi-levels of information processing" (t.ex.

"Digit Symbol Substitution"').

"Automatic processing (easy compensatory tracking, easy pursuit tracking,

simple reaction time, choice reaction time, mental arithmetic, cancellation tests,

categorization tests, concentrated attention, other attention tests):

The finding: The first losses among automatized actions appear at about

0.04/0.05 %, and then increase continually with rising BAC. However, some

studies, especially in the elimination phase, find no significant effect even at and
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above 0.05 %. Comparable statements are true of the remaining tasks subsumed

under 'automatized actions": They are all highly practised (or at least come quickly

with practise) and are aided by the fact that attention is more strongly focussed....

a clear-cut effect can only be expected among automatized actions above 0.05 %."

"Control actions (difficult compensatory tracking, difficult pursuit tracking,

hand-eye-coordination, information processing/decoding, reaction to two stimuli,

reaction to two tasks):

The finding: at BACs as low as 0.03 %, especially in the resorption phase,

losses of performance appear, which increase very sharply with increasing BAC.

When the BAC in the resorptive phase attains values above 0.07/0.08, every sub-

performance is regularly impaired".

"Driving studies: "The task of driving is so variable that a pooling of effects

would lead to false conclusions. It is absolutely necessary to refer the performance

to the task demand.

When a close-course study demands highly practised performances in a normal

environment without unforeseen incidents, this is basically a description of

automatized processes. Effects are accordingly not found there until 0.06/0.07 %.

When such studies require driving backwards through obstacles or negotiating

complex courses, or when objects are by night unexpectedly thrown into the track,

these demands can only be mastered using controlled actions.

The distinction between automatized and controlled is thus mirrored in traffic

situations and makes possible an objective definition of types of actions based on

components of the situation. That the effects of alcohol appear at comparable

concentrations each time makes this identification all the more plausible. Taken

together, alcohol has

- obvious effects from about 0.03/0.04 % in traffic situations requiring a large

degree of control processes. Such processes are called upon when driving must be

adapted to quickly changing, unforseeable situations. Similarly, drivers deal

poorly with situations which place a multiple demand on them.

- obvious effects from about 0.03/0.04 % in traffic situations which have social

valence. This especially affects such situations as contain aggression-triggering

stimuli (e.g. crowding, being overtaken, fight-of-way conflicts, etc.). The social

conditions in the vehicle belong here likewise (occupants, kind of communica-

tion), which under alcohol take on a different meaning for the driver. Processes of

both higher risk acceptance as well as higher caution can be demonstrated here.

- effects only above 0.05 % in situations which can be resolved through the use

of automatized behavior. This includes the so-called standard situations like

turning, overtaking, etc., which, though they objectively heighten the demands, are

so well practised that they can be carried out under low-level behavioral super-

vision.

- effects only at 0.07/0.08 % in nondemanding situations. Here, the demands

on psychic functions are so small that a light to middling impairment is

imperceptible, either because the already-impaired performances are simply not

being used, or because a potential decrease can be compensated for by other

functions or by an increase in effort.

- The BAC values are valid for the resorptive phase. Approximately 0.03 %

must be added to get comparable effects of the impairment in the elimination

phase".
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Holloway (1995)

Även Holloway (1995) har gjort en genomgång av litteraturen kring prestations-

effekter av låga alkoholdoser. Enskilda studier nämns dock ej överhuvudtaget.

Sammanfattningarna av Moskowitz och Robinson och av Kräger summeras.

Ytterligare två litteraturgenomgångar citeras (Mitchell, 1985; Finnigan &

Hammersley, 1992). Holloway skriver att i samtliga översikter, med ett undantag,

drar man slutsatsen att prestationsförsämringar och beteendeeffekter kan erhållas

av låga alkoholdoser eller låga promillenivåer. Fyra av översikterna tyder på att

effekterna är beroende av a. "skills or abilities" ("selective attention" mest käns-

ligt), b. "kind of task" ("divided attention" mest känsligt), c. "task characteristics"

("multiple tasks with high demand and /or complexity" mest känsligt) och d. typ

av effekt (negativa upplevda effekter och kontrollerad prestation mest känsliga).

Holloway går igenom publicerade studier från 1985 till 1995. 148 studier där

man mätt BAK summeras. Han delar upp på samma sätt som Kröger, dvs. i

subjektiva effekter ("negativa" och "positiva" effekter) och objektiva effekter

("psykofysiska funktioner, automatiska beteenden, kontrollerade beteenden" och

kör/flyg/simulator-prestation). Han noterar hur stor andel av gjorda testningar som

påvisat effekter vid olika promillenivåer.

Vad gäller subjektiva effekter (64 testningar i 38 studier) finner han bl.a. att ca

75 % av testningarna påvisat "negativa" effekter (yrsel, illamående, upplevd

prestationsförsämring etc.) mellan 0,2 och 0,4 promille och 100 % vid promille

överstigande 0,4. Vad gäller "positiva" effekter (angenäma eller euforiska upp-

levelser) påvisades dessa i 40 % av fallen vid promille mellan 0,2 och 0,4.

Andelen steg med topp (100 %) mellan 0,6 och 0,8 promille. Vid högre promille-

nivåer gick andelen åter ned.

Vad gäller "psykofysiska funktioner" (92 testningar i 41 studier) noterar

Holloway bl.a. att dessa, generellt sett, tycks vara mindre känsliga för alkohol-

påverkan än subjektiva effekter.

"Automatiska beteenden/prestationer" (104 testningar i 48 studier) finner

Holloway vara ungefär lika känsliga för alkoholpåverkan som "psykofysiska

funktioner". Reaktionstidsprestation tycks vara något mer påverkbar än andra

"funktioner".

Bland "kontrollerade beteenden/prestationer" (77 testningar i 35 studier) finner

författaren att "Digit Symbol Substitution Test" tycks vara ungefär lika känsligt

för alkoholpåverkan som reaktionstid. Andra uppgifter inom denna kategori tycks

dock vara känsligare för alkoholpåverkan.

I traditionella beteendefarmakologiska analyser används det s.k. "ED50"-måttet

(effektiv dos vid vilken 50 % av försökspersonerna uppvisar en viss effekt) för att

karakterisera doseffekten av en viss drog på beteendet. I analogi med detta för-

faringssätt gör Holloway en liknande analys, med den skillnaden att han beräknar

andel studier i stället för andel försökspersoner. Han använder sig av två olika

mått, det ena baserat på lineär regression och den andra enligt s.k. "probit"-tekni-

ker. "EC50 probit"-värdet anser författaren vara mest likt "ED 50"-värdet i van-

liga dos-effekt-analyser och är kanske det bästa enskilda måttet för att beskriva

sambandet mellan BAK och effekt. Detta värde blir för upplevd berusning 0,28

promille, för psykologiska funktioner och för "automatisk" prestation 0,53

promille, medan ECS50-värdet för "kontrollerad" prestation blir 0,23 promille.

Dessa resultat stämmer väl överens med vad Kriäger m.fl. kom fram till i sin

genomgång.
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Vad gäller försök med bilkörning eller med simulatorer finner Holloway att

antalet studier är för få för att en EC50-analys ska vara meningsfull att utföra. Fyra

studier i flygsimulator och två i körsimulator har identifierats, där man studerat

effekter av låga alkoholdoser. I tre av flygsimulatorstudierna fann man prestations-

försämrande effekter kring 0,4 promille, och i den fjärde redan vid 0,25 promille

(dock ingen effekt vid 0,5 promille). I den ena körsimulatorstudien beräknade man

att tröskelvärdet för nedsatt prestation låg kring 0,4 promille (prestationen beträf-

fande oväntade händelser påverkades kraftigast). I den andra studien fann man att

hastigheten gick upp vid 0,4 promille; däremot påverkades inte felreaktionerna vid

det promilletalet.

Holloway nämner även faktorer som kan vara av betydelse för hur stor effekten

av ett visst alkoholintag blir. Bland individfaktorer nämner han förväntan, alko-

holtolerans, kön, ålder. Bland yttre faktorer nämner han tid på dagen, sömn-

vakenhets-cykeln, det sociala sammanhanget.

Holloway drar slutsatsen, att "since alcohol sensitivity can vary from time to

time, person to person, and situation to situation, the setting of a *safe' BAC will

always be arbitrary, being based on a low, but non-zero, incidence of effects below

that level".

Chesher m.fl. (1992)

I Chesher m.fl. (1992) sammanfattas litteraturen beträffande "hangover"-effekter

av alkohol på psykomotorisk prestation. Författarna skriver att "hangover" i all-

mänhet används för att beteckna "the adverse after effects of consuming alcohol,

especially after doing so in excess. Within this report, 'hangover' will also be used

to indicate alterations in perception, cognition and performance due to the prior

consumption of ethanol".

Författarna drar den preliminära slutsatsen att "hangover" tycks kunna ge

prestationsförsämring, även om denna effekt vanligen bara observeras för

krävande uppgifter, "whether these test visuomotor or cognitive skills".

Lemon (1993)

Även Lemon (1993) har gjort en genomgång litteratur rörande "hangover"-effek-

ter av alkohol. Ett antal studier refereras, där man använt laboratorietester, men

bara en i bilkörning (den tidigare refererade VTT-studien). Här skriver att "for

nearly every performance difference found in the post-intoxication state, there is at

least one other study using the same, or similar, tests which has reported no

effect". Emellertid drar han slutsatsen, att uppgifter som visat sig påverkas tende-

rar att vara svåra, kräva åtskillig koncentration och inte vara överinlärda. Dess-

utom tycks det som om det krävs minst 1,0 promille i akutfasen för att påtagliga

"hangover"-effekter ska erhållas på sådana prestationstester.
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4 Diskussion och slutsatser

Såsom framgår av denna genomgång har en stor mängd experimentella studier

gjorts beträffande bensodiazepiner och alkohol. Trots detta kan det många gånger

vara svårt att dra klara slutsatser om ett visst preparats effekter på olika presta-

tionsmått. Friedel & Staak (1992) har pekat på dessa svårigheter, som bl.a. hänger

samman med att studier som ej lyckas påvisa några effekter sällan blir publice-

rade. Vidare använder man sig ofta av en hel serie tester; risken för att något av

dessa tester ska ge ett statistiskt signifikant resultat, även om ingen effekt finns

överhuvudtaget, är inte obetydlig.

Det finns t.ex. ett antal studier där man dokumenterat förbättrad prestation efter

intag av vissa läkemedel som man misstänker kan ha prestationsnedsättande

effekter. Oftast dyker sådana resultat upp i studier där man använt sig av hela test-

batterier och utfört en hel mängd signifikansprövningar. Sådana isolerade resultat

bör ses med klar skepsis innan man kunnat bekräfta dessa i ytterligare studier.

Behovet av bekräftande studier, särskilt i de fall man finner oväntade effekter,

kan således inte nog understrykas.

Nedan görs en koncentrerad sammanfattning av vissa av de resultat som erhål-

lits.

Tidigare sammanställningar, men framför allt den här aktuella (inklusive gjorda

VTT-studier), utgör underlag för denna summering. Det förtjänar att påpekas att en

mängd studier som tas upp i denna rapport ej finns omnämnda i tidigare samman-

ställningar av i och för sig relativt sent datum (Friedel & Staak, 1992; Moskowitz

& Robinson, 1988; Kruger m.fl., 1990).

När det gäller genomgången av Friedel och Staak, är denna klart ofullständig

beträffande såväl laboratoriestudier som studier i verklig bilkörning. Ett par nyare

simulatorstudier finns inte heller omnämnda. När det gäller alkoholeffekter, är de

två tidigare studierna, framför allt den av Kriäger m.fl., mycket omfattande. Det

saknas trots detta resultat från en del studier där man använt laboratorietester och,

framför allt, där man använt sig av körsimulatorer.

A. Bensodiazepiner

Laboratorietester

Diazepam är det bensodiazepinpreparat som flitigast underkastats experimentellt

studium av prestationspåverkan. Det finns en mängd studier där man studerat

effekter på en rad olika laboratorietester. Prestationsförsämrande akuteffekter är

relativt väl dokumenterade på en mängd olika prestationstester ("Critical flicker

fusion", "Digit symbol substitution", reaktionstid, koordination, minne etc.) för

enkeldoser från 10 mg och uppåt. För lägre doser är läget mera oklart. De studier

som gjorts beträffande upprepad behandling med diazepam har i flera fall påvisat

prestationsnedsättande effekter. I ett fall hade ett dagligt intag av 15 mg under sex

veckor i följd negativa effekter. Enligt gjorda studier tycks ett dosberoende före-

ligga även vid upprepad behandling.

Läget är oklart beträffande effekter av diazepambehandling på patienter. Det

finns emellertid studier som tyder på en prestationsnedsättande effekt av behand-

lingen. I dessa studier har man dock endast intagit medlet under en kortare tids-

period. I en studie fann man att diazepamanvändare presterade sämre än andra på
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ett laboratorietest. Orsakssambandet mellan medicinanvändningen och presta-

tionsförsämringen är dock oklart i det fallet.

Interaktion mellan diazepam och alkohol har även studerats. En sådan inter-

aktion erhölls i ett par fall. Här var den uppmätta BAK-nivån omkring 0,8

promille, och diazepamdoserna var 10 mg eller högre. Alkoholkoncentrationen var

lägre i de fall man inte erhöll någon interaktion, kring 0,5 promille, medan

diazepamdoserna var 10 mg eller 3 x 5 mg.

Andra bensodiazepiner som används huvudsakligen för ångestlindring har

studerats i betydligt mindre omfattning:

Oxazepam 30 mg gav i en studie prestationsnedsättning, som förstärktes av

alkohol. Även för enkeldoser mellan 15 och 45 mg har visats negativa effekter.

Upprepad behandling (3 x 15 mg under 14 dagar) hade i ett fall vissa effekter i

början av medicineringen, men ej senare.

För lorazepam har man funnit negativa akuteffekter för enkeldoser från 2 mg

och uppåt. För 1 mg har rapporterats såväl negativa effekter som frånvaro av visad

effekt. Interaktion med alkohol erhölls i ett fall (alkoholdos 1 g/kg) för dosen 2,5

mg på bl.a. ett reaktionstest, medan man i ett annat försök inte fann någon inter-

aktion (lorazepamdos 1 mg, alkoholdos 5,4 g eller 19,6 g, d v s en betydligt lägre

alkoholdos).

Upprepad behandling med lorazepam (3 x 1 mg i tre dagar) hade i ett fall nega-

tiva effekter prestationsmässigt. Även patienter som i ett försök behandlades med

lorazepam under 14 dagar (3 x 1 mg) uppvisade viss försämring på ett labora-

torietest. Viss försämring tycktes även föreligga hos patienter som behandlades

med något högre doser (3 x 1,5 mg dagligen).

Clobazam 10 mg i enkeldos hade i ett fall negativ effekt, medan den dubbla

dosen ej hade påvisbar effekt. 3 x 10 mg hade inga effekter. Patienter påverkades

inte märkbart av 3 x 10 mg 14 dagar i rad.

Clobazam, använt som sömnmedel, har även studerats. Man har härvid inte

funnit några dagen-efter-effekter av 20-30 mg intaget vid sänggåendet.

Clobazepam, 3 x 10 mg, hade i ett fall ingen effekt. Inte heller patienter som

intog 3 x 10 mg dagligen under två veckor tycktes bli påverkade av behandlingen.

Bromazepam, 6 mg dagligen under en vecka, hade i ett fall inga effekter.

Patienter som i ett försök behandlades med bromazepam under 14 dagar (3 x 1,5

mg) uppvisade ingen försämring på ett par laboraiorietester. '

Bensodiazepiner som framför allt används som sömnmedel har studerats i en

mängd fall, framför allt nitrazepam:

Dagen-efter-effekter har påvisats för nitrazepam i enkeldosen 10 mg, även om

frånvaro av effekt av den dosen också förekommer i litteraturen. För den lägre

dosen 5 mg är resultatet mera oklart. Upprepad behandling med nitrazepam har

gett ett blandat resultat; såväl prestationsförsämring som frånvaro av effekter har

rapporterats. 10 mg, tio nätter i rad, hade i ett fall negativa dagen-efter-effekter,

medan samma kvällsdos i ett annat fall ej hade några sådana effekter.
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Flunitrazepam 2 mg har i något fall gett påvisbara dagen-efter-effekter. Även

för 1 mg finns något resultat som tyder på försämrad prestation.

Triazolam 0,25 mg har enligt ett fåtal gjorda studier ej gett några dagen-efter-

effekter. För den högre dosen 0,5 mg är läget mer oklart vad gäller dagen-efter-

effekter. Interaktion med alkohol har påvisats, men bara för akutpåverkan

(triazolamdos 0,25 mg, alkoholdos 0,8 g/kg). Upprepad behandling (0,5 mg dag-

ligen under fem veckor) gav inga påvisbara dagen-efter-effekter i en studie.

Dagen-efter-effekter av flurazepam har studerats i viss utsträckning. Man har

för enkeldosen 30 mg i vissa studier funnit en prestationsförsämring, medan man i

andra inte gjort detta. Upprepad behandling med flurazepam har gett blandade

resultat. Behandling av patienter har i ett försök gett vissa negativa effekter av sju

nätters medicinering med 30 mg, medan ingen effekt påvisades för 15 mg.

Lormetazepam 2 mg gav i ett fall dagen-efter-effekter, medan detta ej var

fallet för halva dosen. Interaktion med alkohol förelåg dessutom för den högre

dosen.

För temazepam 20 mg är situationen oklar vad gäller dagen-efter-effekter. Den

högre dosen 30 mg har dock i flera fall visat sig ha prestationsnedsättande effekter

dagen efter intag av medlet.

Bilkörning på inhägnad bana

Bilkörningsförsök på inhägnad bana har gjorts i mycket begränsad omfattning.

I en studie fann man att förmågan att göra en undanmanöver på ett bra sätt försäm-

rades av diazepam 0,11 mg/kg kroppsvikt. I den studien undersökte man dess-

utom interaktionseffekter med alkohol (0,8 promille); ingen sådan effekt erhölls

dock.

I en annan studie undersökte man effekter av lorazepam 10 mg som intogs 3

ggr dagligen under tre dagar. Här fann man att prestationen, mätt efter enkeldos 10

mg dag 4, var nedsatt vad gäller slalomkörning och inbromsning. Clobazam (3 x

1 mg under tre dagar) hade dock inga effekter efter enkeldos 1 mg dag 4.

Dagen-efter-effekter har visats för nitrazepam 5 mg (slalomkörning). I två

VTT-studier fann man emellertid inte några dagen-efter-effekter av nitrazepamn 5

mg (undanmanöver). I en av dessa VTT-studier påvisade ej heller någon effekt av

oxazepam 25 mg.

För triazolam 0,25 mg föreligger såväl rapporterade effekter (slalomkörning)

som frånvaro av effekter (undanmanöver), det sistnämnda resultatet erhållet i en

VTT-studie.

Dagen-efter-effekter av flurazepam 15 mg och temazepam 20 mg har även

studerats. Man fann att endast flurazepam hade effekt på prestationen beträffande
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slalomkörning. På testet "gap acceptance" erhölls effekt för båda preparaten, men

effekten var störst för flurazepam.

Bilkörning på allmän väg

Bilkörningsförsök på allmän väg finns rapporterade i betydligt större utsträckning.

Här har man dokumenterat akuteffekter av diazepam enkeldos 10 mg

(sidolägesvariation, auditiv reaktionstid). Dosen 5 mg har i ett par fall ej visat sig

ge ökad sidolägesvariation, medan en annan studie påvisat effekter av den dosen

för reaktionstid på hastighetssänkning hos framförvarande fordon vid "car-

following".

Diazepam, 10 mg dagligen under två dagar, hade i ett försök negativ effekt på

bromsberedskapen, medan clobazam 20 mg per dag under två dagar hade positiv

effekt på denna effektvariabel.

Upprepad behandling av ångestpatienter med diazepam (3 x 5 mg per dag

under fyra veckor) föreföll enligt en studie ha negativa effekter på sidoläges-

variationen. Dessa effekter kunde emellertid efter 3 veckor inte längre påvisas.

Ångestpatienter som i en annan studie intog diazepam i doser från 5 till 20 mg

dagligen visade sig, enligt bedömare, köra sämre än kontrollpersoner i stadskör-

ning.

Lorazepam 1 mg har i två studier visat sig ge ökad sidolägesvariation. Man

fann dessutom i den ena studien att reaktionstiden på hastighetsförändring hos

framförvarande fordon under car following förlängdes. Även upprepad behandling

med lorazepam (1,5 mg per dag under en vecka) hade i en studie negativa effekter

på sidolägesvariationen. Även en annan studie med upprepad behandling (3 x 1,5

mg per dag) visade prestationsförsämring under "car following". Däremot erhöll

man inga tydliga tecken på prestationsförsämring hos patienter av två veckors

behandling (3 x 1 mg dagligen) i stadskörning enligt bedömare.

Enligt en studie fann man inga effekter på en sekundär uppgift (auditiv reak-

tionstid) av upprepad behandling med bromazepam (6 mg per dag under 7 dagar).

Ej heller erhölls någon interaktion med alkohol (0,5 g/1). Inte heller förelåg några

tydliga tecken på prestationsförsämring hos patienter som resultat av två veckors

behandling med bromazepam (3 x 1,5 mg dagligen). I det fallet studerade man

effekter på stadskörning enligt medföljande bedömare.

Bensodiazepiner som används huvudsakligen som sömnmedel har studerats i

viss utsträckning vid bilkörning på allmän väg:

Dagen-efter-effekter på sidolägesvariation har visats för nitrazepam 10 mg,

flurazepam (15 mg, 30 mg) och för loprazolam (2 mg, 1 mg). För

flunitrazepam 2 mg föreligger såväl rapporterade effekter som frånvaro av visade

effekter på detta effektmått. I enstaka studier har man inte funnit några dagen-

efter-effekter på samma effektmått av nitrazepamn 5 mg. I en studie med tidigare

användare av sömnmedel fann man att 10 dagars medicinering med nitrazepam 10

mg dagligen gav större försämring vad gäller sidolägesvariation än temazepam 20

mg. Patienter med sömnproblem behandlades i en studie med flunitrazepam 2 mg
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vid sänggåendet; ingen effekt var märkbar dagen därpå på det använda sidoläges-

variationsmåttet.

Lormetazepam 1 mg och oxazepam 50 mg visade sig i en studie ha presta-

tionsnedsättande effekter (kraftig effekt av oxazepam, mindre effekt av

lormetazepam) dagen efter intag av medlet (sidolägesvariation).

Körsimulator

Akuteffekter av diazepam 10 mg har i en studie erhållits med hjälp av en relativt

enkel körsimulator på en rad prestationsmått, såsom spårning, reaktionstid på

biuppgift etc., även om man i en annan studie med samma dosering, också den

gjord i en relativt enkel typ av körsimulator, inte erhöll några effekter (spårning,

valreaktionstid). I den studien erhöll man inte heller någon interaktion med alko-

hol (0,6 g/kg). Inte heller i en mycket avancerad körsimulator fann man några

effekter av diazepam, vare sig av dosen 0,11 mg/kg eller av den dubbla dosen.

Upprepad behandling med diazepam (15 mg per dag under 8 dagar) hade däremot

prestationsnedsättande effekter i en relativt enkel körsimulator. I ytterligare en

studie intogs diazepam såväl kvällstid som dagtid under en veckas tid. Man fann

en negativ effekt av dagmedicineringen dag 1, 1,5 tim efter intag.

Dagen-efter-effekter har studerats i en del fall. För nitrazepam 5 mg föreligger

såväl rapporterade effekter (reaktionstid på en auditiv/visuell biuppgift) som från-

varo av effekt (reaktionstid på en auditiv biuppgift), i båda fallen i VTTI:s kör-

simulator.

Enkeldos av flurazepam 30 mg har i en studie i en avancerad körsimulator

(VTTI:s körsimulator) gett dagen-efter-effekter av negativt slag på en krävande

köruppgift (körtid vid rallykörning); körprestationen var sämre än efter intag av

flunitrazepam 2 mg eller triazolam 0,5 mg. Ingen interaktion med alkohol (0,5

promille) erhölls emellertid. Även upprepad behandling med flurazepamn (30 mg

per kväll under en veckas tid) hade effekter, i det fallet i en enklare typ av kör-

simulator (effektmått spårning, valreaktionstid).

Enkeldos av lormetazepam 2 mg har i en studie gett klara akuteffekter. Effek-

ten förstärktes av samtidigt alkoholintag (0,6 g/kg). Enkeldosen 1 mg gav i en

annan studie inga dagen-efter-effekter. Inte heller 2 mg per kväll under en veckas

tid gav i en annan studie några dagen-efter-effekter. Dessa studier gjordes i en

relativt enkel körsimulator. Effektmått var spårning och valreaktionstid.

För följande preparat har man i ett par försök i VTT:s körsimulator funnit att

inga dagen-efter-effekter kunde påvisas för en biuppgift (reaktionstid): Oxazepam

25 mg, triazolam 0,25 mg, brotizolam 0,25 mg. På en krävande köruppgift

(rallykörning på tid) kunde heller inga effekter påvisas av triazolam 0,5 mg eller

av flunitrazepam 2 mg. Ej heller erhölls någon interaktion med alkohol (0,5

promille).

Oxazepam 50 mg har i en studie, utförd i en enkel körsimulator, inte visat sig

ha någon effekt dagen efter intag (spårning, valreaktionstid).
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Subjektiva effekter

Akuteffekter av enkeldoser av följande preparat finns dokumenterade:

Diazepam (10 mg, 15 mg, 0,11 mg/kg, 0,22 mg/kg), lorazepam (1 mg, 2,5 mg),

oxazepam (30 mg), nitrazepam (10 mg).

Effekter vid upprepad behandling har dokumenterats i följande fall: Diazepam

(3 x 5 mg under tre dagar; dock små effekter), diazepam (akuteffekt av 10 mg vid

medicinering 3 x 5 mg dagligen under en vecka; påtagliga effekter i början med

betydligt mindre mot slutet).

Dagen-efter-effekter finns dokumenterade i följande fall: Nitrazepam (10 mg

dagligen under tio dagar), temazepam (20 mg dagligen under tio dagar; dock liten

effekt), flurazepam (30 mg dagligen under fem veckor).

Av ovanstående genomgång av litteraturen framgår att negativa akuteffekter av

ett bensodiazepinintag har erhållits i de allra flesta fall. Effekterna är emellertid

starkt dosberoende. Det krävs således en viss dos för att en effekt ska uppenbaras.

Friedel och Staak (1992) påpekar, att det tycks som om prestationsförsämrande

effekter av bensodiazepiner erhållits framför allt av enkeldoser eller i början av en

medicineringsperiod. Helt uppenbart gäller detta emellertid långt ifrån generellt.

I ett antal studier har man även funnit att effekten kan förstärkas av alkohol.

Relativt stor alkoholmängd tycks dock krävas för att effekten ska bli uppenbar.

B. Alkohol

Akuteffekter av alkohol

Laboratorietester

En mängd studier har gjorts där man använt sig av laboratorietester. Generellt

gäller att ju högre BAK, desto tydligare blir effekterna. Det har emellertid visat sig

att olika typer av prestationer är olika känsliga för alkoholpåverkan:

Reaktionstidsmått har enligt gjorda studier visat sig vara förhållandevis okäns-

liga för alkoholpåverkan. Vid BAK understigande 0,5 promille har endast en rela-

tivt liten andel av gjorda studier funnit effekter. Det finns data som tyder på att

valreaktionstid skulle vara lättare att påverka än enkel reaktionstid.

Inte heller uppmärksamhetstester verkar vara särskilt känsliga för alkohol-

påverkan. Känsligheten för alkoholpåverkan tycks vara ungefär liknande den för

reaktionstidsuppgifter.

Delad uppmärksamhet är emellertid betydligt känsligare för alkoholpåverkan.

En betydande andel av gjorda studier har funnit effekter under 0,5 promille. I

några par fall har man t.o.m. funnit effekter vid BAK understigande 0,3 promille;

lägsta uppmätta promillenivå vid prestationsförsämring är 0,13.

Psykomotoriska färdigheter tycks inte bli särskilt påverkade av BAK understi-

gande 0,5 promille. Inverkan blir tydligare vid högre promilletal. Krävande upp-
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gifter kan dock antas vara mer känsliga för alkoholpåverkan än mindre krävande

uppgifter.

Vissa synfunktioner har visat sig vara mycket känsliga för alkoholpåverkan.

Prestation på spårningsuppgifter ("tracking tasks") tycks påverkas klart av

BAK överstigande 0,5 promille. Krävande uppgifter tycks vara påverkbara vid

lägre promillenivåer.

Informationsbehandling tycks vara förhållandevis känslig för alkoholpåverkan.

Krävande uppgifter är sannolikt betydligt mer påverkbara än mindre krävande

uppgifter med ett flertal studier som påvisat effekt under 0,5 promille.

Bilkörning

En hel del studier har gjorts beträffande effekter av alkohol på bilkörnings-

prestation. De flesta av dessa studier gäller dock relativt höga promilletal. Endast

ett litet antal har publicerats rörande effekter av låga promilletal.

Bilkörningsprestationer tycks emellertid vara förhållandevis lätta att påverka

med alkohol. Det finns således flera studier där man funnit effekter vid 0,5

promille eller lägre (en av dessa gjordes på VTT. Dessa effekter har i stort sett

endast erhållits vid försök på inhägnad bana (manövrering i låg hastighet, undan-

manöver i en kritisk situation, sidoläge, upptäckt av perifära händelser, hastighets-

hållning). Det finns dock en studie som genomförts på allmän väg (bedömd

prestation i stadskörning).

Vid 0,6 promille har man även funnit effekter på bl.a. sidolägesvariation under

motorvägskörning.

Anm: Det finns även äldre studier, som inte tagits upp av här citerade referenter

eller eljest i denna rapport, där man funnit effekter redan vid 0,5 promille

(Lovibond & Bird, 1970).

Körsimulator

Också en mängd simulatorstudier finns publicerade beträffande alkoholpåver-

kan. Endast enkla typer av körsimulatorer har kommit till användning i dessa fall,

med ett undantag (en VTT-studie, där man påvisade mycket stora effekter av 1,5

promille).

Bara ett fåtal av publicerade studier gäller BAK = 0,5 promille eller lägre. Man

har i några studier funnit effekter vid dessa låga promillenivåer, i ett fall redan vid

0,13 promille. Effekterna gäller bl.a. sidoläge, avåkningar, hastighetshållning,

avståndsbedömning.

Vid något högre promillenivåer (0,4-0,7) har man även funnit effekter på "car

following" (avstånd till framförvarande fordon).
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Anm: Även här finns äldre studier, som inte tagits upp av i föreliggande

rapport, som påvisat prestationsnedsättning vid låga promilletal (0,5 promille eller

lägre) (Loomis & West, 1958; Stening & Dureman, 1974).

"Hangover"-effekter av alkohol

En del studier har även gjorts beträffande "hangover"-effekter, dvs. effekter efter

det att all alkohol förbränts. Även i detta fall har det största antalet gjorts med

laboratorietester. Det finns en del studier gjorda, där man kunnat påvisa sådana

"hangover"-effekter. För att sådana eftereffekter ska bli påvisbara tycks det

fordras att testuppgifterna är krävande. Vidare tycks det vara nödvändigt att BAK-

nivån i akutfasen är hög, åtminstone över 1,0 promille.

"Hangover"-effekter har även studerats i bilkörning. Här har man funnit

prestationsnedsättande effekter på en mycket krävande köruppgift. I körsimulator

har man däremot ännu inte lyckats påvisa några effekter. Båda dessa resultat

erhölls i VTT-studier.

Subjektiva effekter

Upplevda effekter föreligger redan vid låga promillenivåer. Över hälften av de

studier där man undersökt effekter av promillenivåer under 0,5 har påvisat effek-

ter. Vanligt är att man redan vid 0,3 promille upplever sig påverkad.

Den uppdelning av prestationer med avseende på den typ av informations-

behandling som krävs för att lösa en uppgift (automatiserad eller kontrollerad),

omnämnd av Kriäiger m.fl. (1993), Robbe (1994) och Holloway (1995), är intres-

sant i det här sammanhanget. Kriiger finner i sin genomgång att ju större kraven är

på kontrollerad informationsbehandling, desto känsligare är prestationen för alko-

holpåverkan. Robbe diskuterar sina resultat (huvudsakligen effekter av cannabis)

med hänsyn till vilken typ av informationsbehandling som krävs för lösande av

köruppgiften. Holloway har gjort uppskattningar av den promillenivå där hälften

av gjorda testningar utfallit signifikant, det s.k. EC50-värdet. För "automatisk

prestation" fann han detta värde vara drygt 0,5 promille, medan det var för

"kontrollerad prestation" var betydligt lägre, mellan 0,2 och 0,3 promille. För

upplevd berusning beräknades EC50-värdet vara något under 0,3 promille, medan

"psykofysiska funktioner" befanns vara ungefär lika känsliga för alkoholpåverkan

som "automatisk prestation". Vad gäller studier utförda i verklig bilkörning eller i

körsimulatorer befanns dessa vara för få för att någon EC50-analys skulle vara

meningsfull.

Som en kommentar till de resultat som erhållits i olika studier, bör nämnas att

frånvaro av visad effekt inte nödvändigtvis innebär att ingen effekt föreligger.

Sådana resultat kan i vissa fall vara en konsekvens av sådana förhållanden som att

man har haft alltför få försökspersoner, en mindre lämplig försöksdesign eller ett

okänsligt test. I många fall har man exempelvis använt testuppgifter som förmod-

ligen varit av alltför kort varaktighet för att man skulle kunna finna några effekter,

en omständighet som även betonas av t.ex. de Gier (1984). Framför allt gäller

detta många laboratorietester. Det finns en mängd studier där man inte funnit

några skillnader mellan betingelser förrän efter en viss tid på uppgiften. Som ett
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exempel, taget från ett annat, men närliggande forskningsområde, kan nämnas en

studie av Lisper, Laurell & Stening (1973), där man vid jämförelse mellan erfarna

och oerfarna bilförare vad gäller reaktionstid på en auditiv biuppgift under lång-

körning med bil, fann att först efter ca en timmes körning började skillnader upp-

träda, som sedan förstärktes under den omkring tre timmar långa testsessionen.

En intressant, och avgörande, fråga är i vilken utsträckning erhållna resultat

från experimentella studier inom det här området kan ha relevans med avseende

på trafiksäkerheten.

Att experimentella studier är nödvändiga är en allmänt vedertagen uppfattning,

särskilt med tanke på svårigheten att göra epidemiologiska studier som medger

slutsatser om effekter, särskilt beträffande läkemedel (Sanders, 1986; Klebelsberg,

1988; Törnros, 1990; Henderson, 1994). En rad olika testmetoder har, såsom

framgått, kommit till användning vid experimentella studier av alkohol- eller

läkemedelspåverkan. Uppfattningarna om vilka testmetoder som ger den mest

relevanta informationen går dock ofta vitt isär.

Vissa forskare, t.ex. Nicholson (1988), är av den åsikten att resultat från

laboratorietester är tillräckliga för att dra slutsatser om trafiksäkerhetseffekter.

Som stöd för detta hänvisar man ofta till finska resultat, framtagna av Häkkinen,

som visade ganska starka samband mellan resultat på vissa laboratorietester

(ouppmärksamhet, "hasty restless reactions") och olycksinblandning hos en grupp

professionella förare. Man nämner också studier där man funnit samband mellan

prestation på sådana laboratorietester och bilkörningstester. En av förespråkarna

för laboratoriestester, Mattila, Kuitunen & Veilahti (1993), anför dock viss kritik

mot såväl dessa tester som tester i verklig bilkörning: "... båda saknar det

okontrollerade risktagandet och periodiska bortfallet av uppmärksamhet som är

oundvikligen förknippade med bilkörning".

Ett batteri av olika laboratorietester rekommenderas allmänt av dess föresprå-

kare. Asikten hur detta testbatteri bör vara beskaffat varierar dock en hel del.

Guthrie & Linnoila (1987) påpekar att bilkörning är en komplex aktivitet och

att även enkla manövrer kräver perception, informationsbehandling och koordina-

tion. Man rekommenderar således tester som mäter dessa förmågor. Även vigilans

(förmågan att utföra en koncentrationskrävande men monoton uppgift under

längre tid) omnämns av författarna som viktigt att studera. Laboratorietester av

denna förmåga kan ge kunskaper om långkörning på tomma vägar. Förutom att

hålla sig alert och på ett korrekt sätt organisera sensimotorisk information och

använda ett gott omdöme är det nödvändigt att kontinuerligt avsöka omgivningen.

Därför bör man även studera ögonrörelser. Man kommenterar dock, med anled-

ning av att de flesta studier inom det här aktuella området använder laboratorie-

tester: "Detta gör det svårt att extrapolera resultaten till verklig bilkörning, även

om väl utformade laboratoriestudier kan ge kunskaper om *mechanisms of
99%

impairment"".

Hindmarch & Subhan (1986), som använde sig av laboratorietester med bilkör-

ning som komplement, betonar vikten av att mäta valreaktionstid, som man
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betraktar som "den grundläggande prestationsförmågan i allt yttre beteende" och

"critical flicker fusion", som man ser som "ett generellt index beträffande *mental

alertness' och *cognitive potential'". Dessa forskare använde man sig dessutom av

en spårningsuppgift och ett test av informationsbehandling.

Även de Gier m.fl. (1981) har arbetat med en kombination av bilkörning och

laboratorietester. Man använde två olika laboratorietester, ett där kravet på upp-

märksamhet var högt och ett där detta krav var lågt. Det ena testet var tänkt att

efterlikna uppmärksamhetskraven vid körning i stadstrafik och det andra på en

stilla landsväg. Författarna hävdar att tester bör vara långvariga och monotona för

att minimera "the pulling together effect".

West m.fl. (1993), som studerat alkoholeffekter i verklig bilkörning

(körhastighet) och i laboratorium (reaktion på upplevd trafikfara vid filmvisning),

motiverar sina metoder med att de alkoholeffekter som visat ha samband med

olycksrisk är just hastighet och tid för upptäckt av hinder.

Moskowitz (1984) påpekar att eftersom gjorda olycksanalyser tyder på att de

vanligaste förarfelen som leder till olyckor är brister i informationsbehandlingen,

och de oftast förekommande förarfelen som leder till trafikolyckor med alkohol-

inblandning tycks vara perceptuella fel, framför allt uppmärksamhetsfel, bör man

studera just uppmärksamhetsfunktioner. Framför allt bör man mäta delad upp-

märksamhet. Det test han tagit fram mäter förmågan att utföra två saker samtidigt,

visuell avsökning och spårning ("tracking"). Även uppgifter av typen vigilans

(uppmärksamhetskrävande uppgifter under monotona betingelser) anser

Moskowitz vara viktiga.

Smiley & Brookhuis (1987) föreslår att man vid valet av laboratorietester bör

koncentrera sig på tester som mäter s.k. "driving-related skills". Förutom de för-

mågor som betonats av Moskowitz lägger man till bedömning samt besluts-

fattande under stress, två förmågor som man mycket sällan försöker studera. Man

betonar att vissa laboratorietester inte kan betraktas som körrelaterade; enkel

reaktionstid, "critical flicker fusion", "digit symbol substitution" etc.

Smiley (1986), och många andra, menar emellertid att man även behöver

studera körbeteenden. Smiley skriver att man därvid bör använda sig av körupp-

gifter som dels är representativa för normal bilkörning, dels är representativa för

situationer där olyckor sker (i det här aktuella fallet särskilt olyckor med drog-

eller alkoholinblandning). Visuell avsökning, val av hastighet och uppmärksamhet

(särskilt delad uppmärksamhet) är viktiga förarbeteenden att studera. Det bete-

endemått man väljer bör vara mätkänsligt och tolkbart. Smiley föreslår en rad

köruppgifter som man bör använda sig av vid studiet av alkohol- och drogeffekter.

Smiley är av den uppfattningen att såväl epidemiologiska studier, laboratorie-

tester av körrelaterade färdigheter, simulatorstudier som studier i verklig bilkör-

ning är viktiga för att kunna bedöma en viss substans ur trafiksäkerhetssynpunkt.

En forskare som använt sig av verklig bilkörning vid låga hastigheter på

inhägnad bana är Betts m.fl. (1986). Man skriver att p.g.a. legala, etiska och prak-

tiska svårigheter att testa drogeffekter på allmän väg, är "low-speed handling
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tasks" den bästa ansatsen. De tester man använder måste avspegla faktorer hos

köruppgiften som man vet har stark koppling med orsaker bakom trafikolyckor,

nämligen risktagande och perception (felaktig avläsning av trafiksituationen).

Laboratorieuppgifter har ett värde, men mäter förmodligen inte samma förmågor

som dessa köruppgifter och bör komplettera dessa snarare än ersätta dem.

Han är dock inte helt nöjd med sin testmetod (Betts 1988); den är kostsam och

alltför utsatt för störande faktorer: "I intend to use simulation again. In particular,

people with controlled epilepsy legally entitled to drive will be a useful group to

study..... I hope that these comparisons will mean that we have seen the last of the

car park."

O'Hanlon m.fl. (1986), som är en av huvudföreträdarna för användandet av

bilkörningstester på allmän väg, argumenterar för att man bör införa denna test-

metod som del i registrering av nya läkemedel. Man motiverar med att inget

laboratorietest eller testbatteri har kunnat predicera körprestation eller trafik-

olyckor. Prestationsförsämring på sådana tester kan kanske predicera försämrad

körprestation men detta har inte dokumenterats, åtminstone inte i termer av ett

enkelt monotont samband. Innan man kommit så långt bör man använda sig av

mer realistiska tester som förhoppningsvis visar sig ha god validitet.

Vad gäller validitetsfrågan, är den avgörande frågan är om huvudmåttet,

sidolägesvariation, predicerar olycksrisk. En sådan validering tycks i stort sett vara

omöjlig att göra. Vad man kan göra är att validera testet mot ett sekundärt krite-

rium som i sig är högt korrelerat med olycksrisk. Det kriterium som föreslås är

BAK. Man har gjort sådana studier och funnit att det använda effektmåttet ökar i

stort sett exponentiellt med stigande BAK. Dessa resultat tolkas som ett stöd för

testets goda "kriterierelaterade validitet" och kan även användas för jämförelser

med prestationsförändringar orsakade av läkemedel.

O'Hanlon kritiserar i en artikel från 1987 även användandet av körsimulatorer.

Trots detta, noterar han, finns det ingen annan metod att studera drogeffekter i

situationer som liknar dem där olyckor sker. Man bör emellertid i körsimulator-

studier begränsa sig till att studera sådana effekter man inte kan mäta i verklig

bilkörning.

O'Hanlon kritiserar även bilkörning vid låga hastigheter på inhägnad bana

(som representeras av Betts): "Den typ av bilkörning den simulerar är för begrän-

sad och inte relaterad till situationer där åtminstone allvarliga olyckor sker".

Brookhuis, de Waard & Mulder (1994), som använt sig av "car following" som

komplement till det vanliga sidolägesvariationstestet, anser inte att detta test är

tillräckligt utan behöver kompletteras. Man skriver bl.a. att validiteten hos ving-

lingstestet kan kritiseras på grund av att den experimentella situationen är ganska

olik vanlig bilkörning; försökspersonen instrueras vanligtvis att ligga mitt i

körfältet så exakt som möjligt och att hålla konstant hastighet. En kanske viktigare

invändning är emellertid frågan om relevansen med avseende på trafiksäkerhet

beträffande en signifikant skillnad i vingling från t.ex. 150 mm i en placebo-

betingelse till 200 mm efter behandling med ett läkemedel. Med tanke på att

uppmärksamhets- och perceptuella fel tycks dominera över responsfel vad gäller

mänskliga fel som orsaker till trafikolyckor, måste ett valitt prestationstest

inkludera mätning av uppmärksamhet och perception rörande annan trafik snarare

än bara sidolägesmätningar.
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Staak & Berghaus (1990) framför åsikten att även upplevda effekter är av vikt

att studera. Man menar att differensen mellan en upplevd och en objektiv presta-

tionsförsämring kan ha betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt; om den subjektiva

effekten är betydligt mindre än den objektiva, kan detta medföra ökad olycksrisk.

Robbe (1994) motiverar varför han använder sig av bilkörningsuppgifter: En

påvisad effekt på en laboratorieuppgift behöver inte betyda att körprestationen

påverkas, p.g.a. att förare alltid använder sig av flera förmågor samtidigt. Skulle

en försämras, går det ofta att kompensera på olika sätt och ändå köra på en till-

fredsställande nivå. Därför är det nödvändigt att studera det komplexa körbeteen-

det i sig.

Moskowitz (1985, 1986) förespråkar en kombination av laboratorietester och

körsimulatortester. Han skriver att körsimulatorer behövs för att kunna studera

komplexa beteenden, vilket är mer representativt för den "multitask character"

som kännetecknar bilkörning än laboratorietester.

Ett antal författare är kritiska till användandet av körsimulatorer. En del menar

att man i stället bör använda sig av laboratorietester, medan andra förordar tester i

verklig bilkörning, t.ex. O'Hanlon.

Man bör hålla i minnet att den kritik som framkommit mot användandet av

körsimulatorer i allmänhet gäller användandet av förhållandevis enkla konstruk-

tioner, s.k. "low-level driving simulators" (Kaptein, Theeuwes & van der Horst,

1996) eller av ännu lägre sofistikeringsgrad. Även de som uttryckt sig i kritiska

ordalag är oftast betydligt försiktigare i sina uttalanden när man kommer in på

avancerade körsimulatorer. Den kritik som framförts är ofta inte ens tillämplig för

de mest avancerade konstruktionerna som tagits fram (t.ex. avsaknad av rörelse-

system eller avsaknad av annan trafik).

Smiley har uttryckt åsikten att också försök med verklig bilkörning egentligen

är simuleringar. Köruppgiften är t.ex. oftast mycket mer väldefinierad än i verk-

ligheten. Olycksrisken är i stort sett eliminerad. Man är mycket medveten om att

man observeras, vilket självfallet påverkar ens beteende. Bilkörning under

normala förhållanden är en helt annan sak.

I syfte att få en uppfattning om generaliserbarheten av resultat erhållna i kör-

simulator till den verkliga trafiken, har man gjort vissa jämförelser mellan resultat

erhållna i de två situationerna:

Volkerts m.fl. (1992) och van Laar, van Willigenburg & Volkerts (1993) har

gjort jämförelser mellan prestationspåverkan av bensodiazepiner vid bilkörning på

allmän väg med prestation i en enklare typ av körsimulator.

Bilkörningsuppgiften var den som man vanligtvis använder sig av i Holland

(effektmått sidolägesvariation, medelhastighet, hastighetsvariation; körtid 75

min). Körsimulatorn var en s.k. TS2-simulator, utvecklad av Willumeit m.fl..

Huvuduppgiften bestod av en spårningsuppgift. Som sekundäruppgift användes en

valreaktionstid; beroende på typ av ljussignal hade fp att trycka på viss pedal.

Effektmått var antal korrekta "spårningsresponser" samt bromsreaktionstid.

"Körtiden" var 30 min.
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Efter en natts medicinering fann man att sidolägesvariationen under verklig

bilkörning påverkades kraftigt av oxazepam men betydligt mindre av

lormetazepam. Ingen effekt erhölls för övriga två mått. På den simulerade körupp-

giften erhölls däremot inga effekter. Man drar slutsatsen att TS2-testet tycks vara

mindre känsligt för påverkan av ett sederande läkemedel än testet i verklig bilkör-

ning. Man finner vidare att den simulerade uppgifter förmodligen påminner mer

om körning i stadstrafik och därför borde valideras mot ett sådant kriteriemått.

Willumeit m.fl. (1984) har gjort jämförelser mellan utfallet på TS2-simulatorn

och utfallet på Wiener Determinationsgerät (WDG) (ett laboratorietest). Man

studerade effekter av lormetazepam 2 mg och diazepam 10 mg i kombination med

alkohol (0,3-0,6 promille). Man fann inga prestationsnedsättande effekter av

enbart diazepam, ej heller av diazepam kombinerat med alkohol. Lormetazepam

hade däremot stora effekter på den simulerade uppgiften. Effekterna på WDG var

betydligt måttligare. I båda fallen förstärktes effekten av alkohol. Det förhållandet

att effekterna var klarare i körsimulatorn menar man kan bero på den längre test-

tiden, 30 min, jämfört med 6 min på laboratorietestet.

Willumeit, Ott & Kuschel gör även i en artikel från 1991 jämförelser mellan de

två testmetoderna. Man hävdar att de studier som gjorts beträffande liknande

frågeställningar uppvisar liknande resultat. Tex menar man att man i båda fallen

erhållit resultat som tyder på att lormetazepam ej ger "hangover"-effekter på

körrelaterade förmågor ("driving-related skills"). Man omnämner vissa fördelar

och nackdelar med körsimulatorer: "Simulator tests can be used as an alternative

to typical tasks in real traffic. The advantages are the low cost of measurement,

simple variability of dynamic parameters, reproducibility of experimental results,

and absence of risk in carrying out dangerous traffic tasks. The sparsity of

information presented, and the high cost of 'high-fidelity' simulation must be

mentioned as disadvantages. as in all laboratory investigations the external

validity must be proven".

De viktigaste kraven man bör ställa på en körsimulator menar Willumeit m fl är

följande: "The main requirements for a driving simulator with respect to real

driving conditions are: (1) the primary task of the driver is to keep the vehicle

continuously on roads with stochastic curvature, a task on the control level; (2) the

secondary task of the driver is to react to rarely occurring external signals

produced by, for instance, sudden obstacles - this is a task on the manoeuvering

level. These requirements can be realized by means of a primary visual continuous

control tracking task with stochastic command signals and the addition of a

secondary reaction task."

Beträffande validitetsproblemet, diskuterar Smiley (1990) vilken relevans

alkoholeffekter erhållna i prestationsstudier kan tänkas ha.

Hon frågar sig för det första om små förändringar i prestationshänseende (som

man ofta finner i studier av det här slaget) är av betydelse. Här påpekar hon att

alkoholeffektens storlek vid en viss BAK påverkas av ett flertal faktorer. Speciellt

personens alkoholvanor har stor betydelse; den som utvecklat alkoholtolerans

påverkas mindre än andra. Förtrogenhet med testuppgiften har också betydelse; ju

bättre tränad man är, desto mindre blir effekten av en given stressor, t.ex. alkohol.

Könsfaktorn har betydelse; kvinnor påverkas mer än män vid en viss given BAK.

Motivationen spelar in; den välmotiverade påverkas mindre än den som har låg
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motivation för uppgiften. Uppgifter av hög svårighetsgrad påverkas mer än lättare

. uppgifter.

Förutom individ- och uppgiftsvariabler spelar procedurvariabler också in. Ju

snabbare man konsumerar alkoholen, desto större blir effekten för en viss given

BAK. Man har även funnit att effekten är något större när BAK-kurvan stiger,

jämfört med när den faller.

Smiley frågar sig om de förändringar man finner i experiment är de samma som

i verkligheten.

Vad gäller effekter av alkohol på körbeteende, påverkas spårning eller styrbete-

ende vid mycket låg promille, särskilt under delad uppmärksamhets-situationer.

Bilkörning är en sådan situation, där man avsöker omgivningen samtidigt som

man håller en viss hastighet och läge på vägen. I en experimentell situation är

försökspersonen oftast mer alert än normalt. I verkligheten resulterar sannolikt en

måttlig BAK i perioder av bristande uppmärksamhet eller insomnande, vilket lätt

leder till singelolycka.

Alkoholrelaterade olyckor är associerade med hög hastighet. Författaren redo-

visar tre studier av körning på väg, där man fann att hastigheten ökade under alko-

holpåverkan.

Alkoholrelaterade olyckor är dessutom associerade med körning i kurvor. Vid

körning i slalombanor har tre av tre studier funnit försämrad "spårningsprestation"

som effekt av alkohol. En simulatorstudie har även gjorts där man fann att av fyra

spårningsuppgifter var kurvtagning den mest känsliga för alkoholpåverkan. I en

annan "on-road study" fann man att fartökningen var större i kurvor än annorstä-

des.

Smiley drar slutsatsen att det råder god överensstämmelse mellan karakteristika

hos alkoholrelaterade olyckor och alkoholeffekter i experimentella studier.

Samma förhållande gäller för drogpåverkan. Cannabis har exempelvis visat sig

ge ökat avstånd till framförvarande bil vid "car following"; ger hastighetssänk-

ning, förlängda reaktionstider på en biuppgift och minskar sannolikheten för att

man ska köra om. Dessa förhållanden gäller såväl i körsimulatorer som i labora-

toriestudier som i "on-road studies".

Tillgängliga data talar således för att de slags förändringar man finner i den

verkliga trafiken och i experimentella studier är de samma.

Den tredje frågan Smiley ställer sig är: Ger de experimentella studierna en

överskattning eller underskattning av effekterna? Svaret är: Det beror på. Studier

med många försökspersoner, inomgruppjämförelser, långa beteendesample och

känsliga uppgifter överskattar förmodligen den sanna effekten. Studier med få

försökspersoner och mindre mätkänsliga uppgifter underskattar sannolikt den

sanna effekten.

De flesta alkoholrelaterade olyckor sker under mörker och med trötta förare.

Mortimer m.fl. publicerade 1963 resultaten från en simulatorstudie av alkohol-

effekter. Man hade tre betingelser, dagsljus, mörker utan bländning samt mörker

med bländning. Endast under bländningsbetingelsen fann man en prestations-

försämring. De flesta studier görs vid god belysning och använder sig av utvilade

försökspersoner, vilket sannolikt ger en underskattning av de sanna effekterna.

I den här gjorda genomgången har en stor mängd resultat från experimentella

studier rörande effekter av bensodiazepiner och alkohol tagits upp. Vad gäller

bensodiazepiner dominerar ett preparat i dessa studier, diazepam; tillräckligt stora
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doser av detta preparat leder till försämrad prestation på en rad olika tester. För

andra medel är kunskaperna mer begränsade. Även för dessa har man emellertid i

de flesta fall erhållit liknande effekter. Dessa slutsatser gäller framför allt akuta

effekter, vilket är den vanligaste frågeställningen i gjorda studier. Effekter av upp-

repade intag av ett visst medel har studerats i mindre omfattning, och slutsatserna

är i det fallet mer osäkra. Dock förefaller det uppenbart att friska personer som

intar en hög dos under begränsad tid, även i det fallet, uppvisar försämrad presta-

tion. Likaså är det uppenbart att enstaka eller upprepade intag av sömnmedel i hög

dosering för med sig prestationsnedsättning dagen efter intag hos friska försöks-

personer. Effekter av längre tids användning är emellertid betydligt mindre väl

kända, såväl vad gäller dagmedicinering som nattmedicinering; det finns uppgifter

i litteraturen som tyder på toleransutveckling vid sådan användning vad gäller

prestationspåverkan, men det finns även uppgifter som ej tyder på en sådan grad-

vis minskning av negativa effekter.

Det återstår även andra frågeställningar som ännu inte kan besvaras på ett till-

fredsställande sätt. En sådan fråga gäller effekter på äldre personer och, vilket är

särskilt betänkligt, effekter på patienter, dvs. individer som använder av läkare

förskrivet läkemedel. Av bl.a. etiska skäl har inte särskilt många studier gjorts på

dessa användare. De studier som gjorts gäller medicinering endast under kortare

tidsperioder. Det finns uppgifter i litteraturen som tyder på att patienter och friska

försökspersoner skulle påverkas på liknande sätt, men det finns även studier som

tyder på att patienter skulle påverkas betydligt mindre än andra (eller inte bli

märkbart påverkade alls) av en medicinering som visat sig ha negativ inverkan på

friska försökspersoner. Det finns t.o.m. forskare som (dock utan att presentera

nämnvärt empiriskt stöd) hävdar att exempelvis medicinering med lugnande

medel kan ha gynnsamma effekter ur trafiksäkerhetssynpunkt hos ångestladdade

personer (Silverstone, 1988).

Ytterligare en frågeställning som behöver belysas ytterligare är interaktions-

effekter med andra substanser, framför allt med alkohol, men även med andra

läkemedel.

Vad gäller problemet med biverkningar förorsakade av bensodiazepiner, kan

dessa problem förhoppningsvis komma att minska med tiden. Läkemedels-

industrin arbetar nämligen ständigt på att ta fram nya, mer biverkningsfria medel.

Man har t.ex. utvecklat nya ångestdämpande preparat som förefaller vara utan

påtagliga sedationseffekter (buspiron, ingående i Buspar).

Beträffande alkoholpåverkan har en stor mängd studier gjorts. Alla typer av

prestationer påverkas negativt vid tillräckligt hög promillenivå. Olika typer av

prestationer påverkas dock olika starkt av alkohol. Sambandet mellan promille-

nivå och försämring på olika delprestationer är dock inte helt klarlagt. Resultaten

från olika undersökningar är således ofta motstridiga. Vidare är det långt ifrån

ordentligt klarlagt hur bakomliggande faktorer såsom ålder, körvana eller alkohol-

vana påverkar effekterna av alkohol.

Som framgått av den här gjorda litteraturgenomgången har de flesta experi-

mentella studier vad gäller bensodiazepiner eller alkohol gjorts med laboratorie-

tester. Betydligt mindre information har erhållits beträffande effekter i verklig
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eller simulerad bilkörning. Vilken betydelse detta kan ha för relevansen hos

erhållna resultat är svårt att uttala sig om.

Validitetskravet, dvs. kravet att en testmetod ska ge resultat som är generaliser-

bara till den verkliga trafiken, är av central betydelse. Vissa författare hävdar här

att bilkörningstester har bäst generaliserbarhet till normal bilkörning och därmed

högre validitet än andra testmetoder. Möjligheten att generalisera från resultat på

ett körtest utfört i verklig trafik till en liknande körsituation under normala för-

hållanden (dvs. utanför testsituationen), kan förmodligen vara god. Uppvisar man

t.ex. ökad sidolägesvariation eller förlängda reaktionstider på ett sådant körtest

som effekt av intag av ett sederande läkemedel, torde sannolikheten för ett

liknande resultat också i normal bilkörning vara stor.

Även resultat erhållna med avancerade körsimulatorer kan förväntas ha god

validitet ur denna aspekt. Dessutom är detta enda möjligheten att studera det

komplexa körbeteendet i komplicerade och/eller farliga trafiksituationer. Kraftig

inverkan av alkohol eller läkemedel (dvs. höga doser) på körbeteende kan för

övrigt endast studeras i körsimulatorer.

Ett mycket rimligt antagande är emellertid att även laboratorietester kan ge

information som är av relevans i bilkörningssammanhang, även om det kan vara

svårare att direkt överföra resultaten till en tänkt bilkörningssituation. Förhål-

landevis enkla laboratorietester kan således ge värdefull information om enskilda

funktioner eller prestationer, medan bilkörningstester och körsimulatortester även

kan ge mer direkt information om körbeteenden.

Även om man använt sig av olika prestationsmått i de refererade studierna

rörande effekter av alkohol eller läkemedel, är det emellertid olycksrisker man

egentligen är intresserad av. Det förutsätts således generellt att effekter på de

använda prestationsmåtten också har effekter ur olycksrisksynpunkt. Bilkörnings-

eller körsimulatortester har tvivelsutan högre "face validity" än laboratorietester i

detta sammanhang. Detta innebär emellertid inte med nödvändighet att man också

erhåller mer relevanta resultat vad gäller olycksrisker. Det är troligtvis så att alla

tre testtyperna kan ha relevans. Förmodligen varierar detta mellan olika typer av

testuppgifter, oavsett om dessa är av typen laboratorietester eller annan typ av test.

Trots här framförda kritiska invändningar beträffande de experimentella meto-

der som kommit till användning, är det ett rimligt antagande att den påtagliga

prestationsförsämring man i många studier påvisat beträffande påverkan av alko-

hol eller läkemedel skulle innebära ökad potentiell trafikolycksrisk. Ju större

effekterna är i dessa studier, desto större kan effekterna förväntas bli i realiteten.

Osäkerheten rörande generaliserbarheten beträffande små effekter i dessa experi-

mentella studier är givetvis större; det är inte självklart att en mycket liten effekt

också innebär ökade olycksrisker i trafiken. Det är dock tänkbart att även sådana

små effekter kan ha relevans, särskilt i situationer där kraven som ställs på föraren

är stora, även om det inte kan uteslutas att det i vissa fall kan finnas möjligheter

att kompensera en måttlig prestationsförsämring genom ett försiktigare körsätt.

Hur pass relevanta resultaten från de experimentella studierna kan vara med

avseende på olycksrisker går dock ej att besvara för närvarande; detta återstår

således att utreda i framtida valideringsstudier.
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