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Titel

Lugnande medel. Simulerad bilkörning och prestation på laboratorietester hos läkemedelsanvändare före,

under och efter nedtrappning. Pilotstudie

 

Referat

Tre bensodiazepinanvändare, som utvecklat ett beroende av bensodiazepiner, har studerats under nedtrappning till

nolldos vad gäller simulerad bilkörning och prestation på laboratorietester. Testning gjordes vid tre tillfällen, före

nedtrappning, under denna, samt 1-2 mån efter att man helt upphört med att använda dessa medel. Härvid har järn-

förelse gjorts med en individuellt ålders- och könsmatchad kontrollgrupp. Poweranalyser har utförts för de olika

effektmåtten.

För bromsreaktionstid förelåg en svag tendens till att användarna var försämrade initialt. För sidolägesvariation

och medelhastighet förelåg ingen sådan tendens. För dessa tre mått fanns ingen tendens till förbättring över tid.

Hastighetsvariationen tenderade att vara försämrad hos användarna initialt. Här var skillnaden mellan användare och

kontrollpersoner störst under nedtrappningen och minst efter densamma. Det beräknades att det skulle krävas drygt

40 personer per grupp för att denna förändring över tid skulle bli signifikant vid power = 0,90.

För enkel reaktionstid förelåg ingen tendens till försämring hos användarna initialt. Ingen tendens till förbättring

över tid förelåg heller. Användarna presterade dock sämre på minnestestet. En tendens förelåg till att denna skillnad

minskade över tid. Poweranalysen visade att det skulle krävas 26 personer per grupp för att denna förändring över

tid skulle bli signifikant (vid power = 0,90). Även på valreaktionstidstestet erhölls en skillnad mellan grupperna med

försämrat utfall för användarna beträffande antalet korrekta responser. Det förelåg en tendens till att skillnaden var

störst vid den första och minst vid den tredje sessionen. För att påvisa denna förändring över tid beräknades att det

skulle krävas nio personer per grupp (vid power = 0,90). För reaktionstiden på korrekta responser tenderade använda-

rna att vara försämrade initialt. Däremot erhölls ingen tendens till förbättring över tid.

Även subjektiva mått studerades. Man fann tendenser till förbättring över tid för ett flertal mått. Poweranalyserna

pekar på att det i flera fall skulle räcka med ganska måttlig storlek hos grupperna (20 eller färre per grupp) vid power

= 0,90 för att påvisa denna förändring över tid.

Slutsatsen dras att de tendenser till förändring i önskvärd riktning som noterats generellt sett är mycket måttliga,

särskilt beträffande prestation/beteendeförändringar.

En större studie föreslås, där användarna testas efter minst ett års drogfrihet.
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Abstract (background, aims, methods, result)

Three benzodiazepine users who had developed dependency on this type of drug, were studied during gradual

discontinuation from an initially rather high dosage to zero dose with respect to performance/behaviour in simulated

driving and laboratory test performance. Testing was performed before, during and 1-2 months after tapering.

Comparisons were made with an individually age- and sexmatched control group of the same size. Power analyses

were performed for the different effect measures.

For brake reaction time there was a weak tendency for the drug users to show impaired performance initially.

For lateral position variation and average speed there was no such tendency. For these three measures there was no

tendency for improvement over time. The users tended to be have the highest speed variation initially. The difference

between users and control subjects was largest during tapering-off and smallest after it. It was calculated that 40

persons per comparison group would be required in order to find this change over time statistically significant at

power = .90.

For simple reaction time there was no tendency for the users to be impaired initially. There was no tendency for

improvement over timeeither. The users performed worse on the memory test. There was a tendency that that this

difference decreased over time. According to a power analysis, 26 persons per group would be required to find this

change over time statistically significant at power = .90. For choice reaction time there was a difference between

the two groups for number of correct responses; the drug users performed worse. There was a tendency that the

difference was greatest at the first and smallest at the last test session. To prove this change over time to be statistically

significant was estimated to require nine persons per group at power = .90. For reaction times to correct responses

the users tended to be impaired initially. However, there was no tendency for a change over time in the desired direction.

Subjective measures were also studied. There was a tendency for improvement for several measures. The great-

est tendency for change was found for fatigue, wakefulness, energy, and, to some extent, well-being. Power analy-

ses indicate that in these cases (and in a couple of other cases) comparison groups of moderate sizes would be

required (20 or fewer per group) at power = .90 to prove this change over time to be statistically significant.

It is concluded that, in general, the tendencies for change in the desired direction are small, especially for

performance/behaviour measures.

A larger study is proposed where the users will be tested when at least one year has passed since the start of the

drug free period.
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Förord

Denna studie har utförts på uppdrag av Brottsförebyg-

gande rådet (BRÅ). Den ingår som delstudie i den större

studien Droger, läkemedel och trafiksäkerhet , där

Artur Solarz, BRÅ, är projektledare.

Britt Vikander, överläkare vid TUB-enheten, Bero-

endecentrum Nord, S:t Görans sjukhus i Stockholm, har

valt ut de bensodiazepinanvändare som deltog i försö-

ket. Även Preben Bendtsen samt Ingrid Olsson, överlä-

kare respektive sjuksköterska vid Beroendekliniken, Uni-

versitetssjukhuset i Linköping, medverkade i rekryte-

ringen av användare till studien. Britt Vikander har även

medverkat i planeringen av försöket samt i skrivningen

av rapporten. Johan Ahlner, docent vid Avdelningen för

Klinisk farmakologi, Hälsouniversiteteti Linköping, och

Kjell-Åke Jönsson, läkare vid GE-kliniken, Universitets-
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sjukhuset i Linköping, har medverkat i planeringen av

studien. Arne Eklund och Wayne Jones, Rättsmedicinal-

verket i Linköping, har svarat för koncentrationsbe-

stämningar beträffande läkemedel och alkohol i tagna

blodprover. Christina Graffner, Gunnel Liliequist och

Christina Överström har svarat för blodprovstagningen.

Jan Törnros har varit projektledare för den aktuella

studien. Gunilla Sjöberg har redigerat rapporten.

Ett tack riktas till polisen i Linköping som på ett för-

tj änstfullt sätt ställde upp och utförde bedömningarna av
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Ekonomiskt stöd till studien har lämnats av Trygg-

Hansa.
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Lugnande medel. Simulerad bilkörning och prestation på laboratorietester hos läkemedelsanvändare före,

under och efter nedtrappning. Pilotstudie

av Ian Törnros, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköping

Britt Vikander, TUB-enheten, Bereoendecentrum Nord, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Johan Ahlner, Avdelningen för Klinisk farmakologi, Hälsouniversitetet, Linköping

Kjell-Åke Jönsson, GE-kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Preben Bendtsen, Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Sammanfattning

Avsikten var att studera fyra bensodiazepinanvändare,

som utvecklat ett beroende av bensodiazepiner, under

nedtrappning från en ganska hög dos till nolldos vad

gäller prestation/beteende vid simulerad bilkörning och

prestation på laboratorietester (enkel reaktionstid, val-

reaktionstid och korttidsminne). Emellertid bortföll en

av dessa användare på grund av att nedtrappningen inte

fungerade såsom avsett. Studien kom således att begrän-

sas till tre bensodiazepinanvändare.

Testning gjordes vid tre tillfällen, före nedtrappning,

under denna, samt 1-2 månader efter att man helt upp-

hört med att använda dessa medel. Härvid harjämförelse

gjorts med en individuellt ålders- och könsmatchad kon-

trollgrupp av samma storlek.

Huvudsyftet var att göra poweranalyser, där man ut-

gående från erhållna tendenser beräknat hur stora grup-

per av försökspersoner som skulle krävas för att det utfall

man erhöll ska bli signifikant för olika krav beträffande

power (sannolikheten att ett visst utfall ska bli signifi-

kant).

Körsträckan vid simulatorkörningen var 12 mil. Re-

gistrerade effektmått var bromsreaktionstid (vid plöts-

lig inbromsning hos framförvarande bil), sidolägesvaria-

tion (intraindividuell variation) och hastighet (medel-

värde, intraindividuell variation). För bromsreaktionstid

förelåg en svag tendens till att användarna var försämrade

initialt. För sidolägesvariation och medelhastighet före-

låg ingen sådan tendens. För dessa tre mått fanns ingen

tendens till förbättring över tid hos användarna jämfört

med kontrollpersonema. Hastighetsvariationen tenderade

att vara störst hos användarna initialt. Här var skillna-

den störst under nedtrappningen och minst efter den-

samma. Det beräknades att det skulle krävas drygt 40

personer per grupp för att denna förändring över tid

skulle bli signifikant vid power = 0,90. För att påvisa en

signifikant skillnad mellan läget före och efter nedtrapp-

ningen uppskattades att det skulle krävas betydligt större

jämförelsegrupper.
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För enkel reaktionstid förelåg ingen tendens till för-

sämring hos användarna initialt. Ingen tendens till för-

bättring övertid förelåg heller.

Användarna presterade dock sämre på minnestestet.

En tendens förelåg till att denna skillnad minskade över

tid. Poweranalysen visade att det skulle krävas 26 per-

soner per grupp för att denna förändring över tid skulle

bli signifikant (vid power = 0,90). Det uppskattades att

det skulle krävas mycket stora jämförelsegrupper för att

påvisa en skillnad mellan läget före och efter nedtrapp-

ningen.

Även på valreaktionstidstestet erhölls en skillnad

mellan grupperna med försämrat utfall för användarna

beträffande antalet korrekta responser. Det förelåg dock

en tendens till att skillnaden var störst vid den första och

minst vid den tredje sessionen. För att påvisa denna

förändring över tid beräknades kräva nio personer per

grupp (vid power = 0,90). För att påvisa en förbättring

från den första till den sista sessionen uppskattades att

det borde räcka med något färre försökspersoner. För

reaktionstiden på korrekta responser tenderade använda-

rna att vara försämrade initialt. Ingen tendens till för-

bättring övertid erhölls däremot.

Förutom körsimulatortester och laboratorietester stu-

derades även subjektiva mått. Initialt förelåg allmänt sett

tendenser till lägre välbefinnande och aktiveringsgrad hos

användarna jämfört med kontrollpersonema. Man fann

dock tendenser till förbättring över tid för ett flertal av

de studerade måtten. Störst tendens till förbättring er-

hölls beträffande skattad trötthet, vakenhet och energi,

samt, i viss mån, det allmänna välbefinnandet. De gjorda

poweranalyserna pekar på att det i dessa fall (och i ett

par andra) skulle räcka med ganska måttlig storlek hos

grupperna (20 eller färre per grupp) för att finna denna

förändring över tid signifikant. I ett par fall beräknas att

det skulle behövas betydligt större jämförelsegrupper för

att finna de här noterade förändringarna över tid som

signifikanta. Vid jämförelse mellan utfallet vid det första



och vid det sista testtillfället beräknas oftast krävas be-

tydligt större grupper.

Slutsatsen dras att de tendenser till förändring i önsk-

värd riktning som noterats generellt sett är mycket mått-

liga, särskilt beträffande prestation/beteendeförändringar,

vilket eventuellt, åtminstone delvis skulle kunna förkla-

10

ras med att alltför kort tid förflutit från det att användarna

upphörde med bensodiazepinanvändningen till det att man

testades för sista gången.

En större studie föreslås, där användarna testas ef-

ter minst ett års drogfrihet.
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Tranquillisers - Simulated driving and laboratory test performance of users before, during and after gradual

discontinuation

Pilot study

by Jan Törnros, Swedish Road and Transport Research Institute (VTI), Linköping

Britt Vikander, Karolinska Institute, Department of Neuroscience, Psychiatric Section, S:t Görans Hospital, Stock-

holm

Johan Ahlner, Clinical Pharmacology, Faculty of Health Sciences, Linköping

Kjell-Åke Jönsson, Department ofMedicosurgical Gastroenterology, Endocrinology & Metabolism, University Hos-

pital, Linköping

Preben Bendtsen, Alcohol and Drug Dependency Clinic, University Hospital, Linköping

Summary

The intention was to study four benzodiazepine users

who hade developed dependency on this type of drug,

during gradual tapering-off of the drug from an initially

rather high dosage to zero dose with respect to perfor-

mance/behaviour at simulated driving and laboratory test

performance (simple reaction time, choice reaction time,

memory). However, one of the users did not succeed

with the tapering as intended and was for that reason

excluded from the study. The study is thus limited to

three benzodiazepine users.

Testing was performed on three occasions, before,

during and 1-2 months after Withdrawal. Comparison

were made with anindividually age- and sexmatched

control group of the same size.

The main objective was to perform power analyses

for the different effect measures.

Driving distance was 120 km. Effect measures were

brake reaction time (to sudden braking by vehicle in

front), lateral position variation (intraindividual variation),

and speed (average speed, intraindividual speed varia-

tion).

For brake reaction time and lateral position variation

there was a weak tendency for the drug users to be

impaired initially. For lateral position and average speed

there was no such tendency. For these three measures

there was no tendency for improvement over time for

the drug users compared to the control sample. The users

tended to have the highest speed variation initially. The

difference between the groups was largest during the

tapering-offperiod and smallest after it. It was calculated

that 40 persons per comparison group would be required

in order to find this change over time statistically signi-

ficant at power = .90. To prove a statistically significant

difference when comparing the situation before and after

tapering-off, much larger comparisons groups would be

required.

For simple reaction time there was no tendency for

the users to be impaired initially. There was no tendency

VTI MEDDELANDE 841

for improvement over time either.

The users performed worse on the memory test at

all three sessions. There was a tendency that that this

difference decreased over time. According to a power

analysis, 26 persons per group would be required to find

this change over time statistically significant at power

= .90. Very large comparison groups would be required

to prove the difference between the situation before and

after tapering-off statistically significant for this effect

measure.

For choice reaction time there was a difference be-

tween the two groups for number of correct responses;

the drug users performed worse. There was, however,

a tendency that the difference was greatest at the first

and smallest at the last test session. To prove this change

over time to be statistically significant was estimated to

require nine persons per group at power = .90. To prove

the difference between the first and the last session to

what fewer subjects. For reaction times to correct res-

ponses the users tended to be impaired initially. However,

there was no tendency for a change over time in the

desired direction with reduced difference between the

two groups for that measure.

Subjective measures were also studied. Initially there

was a general tendency for lower well-being and lower

arousal in the user group. There was, however, a

tendency for improvement for several measures. The

fatigue, wakefulness, energy, and, to some extent, well-

being. Power analyses indicate that in these cases (and

in a couple of other cases) comparison groups of mode-

rate sizes would be required (20 or fewer per group).

In two cases much bigger groups would be required in

order to find the tendencies regarding change over time

to be statistically significant. When comparing the si-

tuation before and after the tapering-off period, larger

groups would be required.

It is concluded that, in general, the tendencies for

change in the desired direction are small, especially for

11



performance/behaviour measures, Which at least partly

might be explained by the time that had elapsed from

the end of the medication period until the last test

session might have been too short.

12

A larger study is proposed where the users will be tested

when at least one year has passed since the start of the

drug free period.
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1 Inledning

Bakgrund

Lugnande medel och sömnmedel används av en bety-

dande andel av den svenska befolkningen.

Under en rad år har CAN (Centralförbundet för al-

kohol- och narkotikaupplysning) låtit Sifo (1988-1991)

eller Temo (1992-1994) genomföra intervjuundersök-

ningar bland ett representativt urval ur den befolkningen

mellan 16 och 74 år. 1992-1996 påstod 10% av de till-

frågade att de använt lugnande medel eller sömnmedel

det senaste året. Användningen av sådana medel är

mycket åldersberoende med betydligt högre tal bland

äldre personer. Kvinnor använder betydligt mer av dessa

medel än män. Bortfallet i dessa undersökningar är stora

(omkring 25%) varför de funna procenttalen är osäkra.

De är sannolikt för låga. Om man omräknar de funna

procenttalen till antal individer i populationen, kommer

man emellertid fram till att omkring 625 000 svenska

årligen använder sömnmedel eller lugnande medel (Al-

kohol- och narkotikautvecklingen i Sverige, 1996).

Försäljningssiffror finns publicerade i Svensk läke-

medelsstatistik. Konsumtionen av lugnande medel och

sömnmedel var som högst år 1972 med 68,8 dygnsdoser

per 100 invånare. 1993 var denna siffra lägre, 54,6, för-

delat på sömnmedel (37,7) och lugnande medel (16,9).

De senaste åren har försäljningen ökat något; antalet

dygnsdoser per 1000 invånare uppgick 1995till 57,2

Generiskt namn Handelsnamn

Alprazolam Xanor®
Diazepam Apozepam®

Stesolid®
Valium®

Flunitrazepam Rohypnol®
Klonazepam Iktoviril®
Klorazepat Tranxilen®
Klordiazepoxid Librium®

Librax®
Midazolam Dormicum®
Nitrazepam Apodorm®

Mogadon®

Oxazepam Serepax®
Sobril®

Triazolam Halcion®
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(Nordenstam, Wennberg & Kristoferson, 1994).

Bensodiazepiner har sedan introduktionen 1960 (Lib-

rium) kommit att dominerakraftigt bland lugnande medel

och sömnmedel. 1993 stod bensodiazepiner för 89% av

försäljningen bland lugnande medel och 66% bland sömn-

medel. De förekommer på recept vid över 3 miljoner

recepttillfällen per år.

Denna grupp av läkemedel ordineras som ångestdäm-

pande, lugnande, muskelavslappnande och kramplös-

ande medicin samt som sömnmedel. De förskrivs ofta

vid neuroser där symptom som ängslan, ångest, rast-

löshet och sömnsvårigheter ofta framträder. Likaså vid

depressionssjukdom där inslag av nämnda symptom

förekommer förskrivs bensodiazepiner ibland som

tillägg till antidepressiva medel.

Till denna grupp läkemedel hörSobril, Valium, Apo-

zepam, Stesolid, Temesta, Mogadon mil. Dessa medel

återfinns i FASS klassifikation, s.k. ATC-register, un-

der NOSB - Lugnande medel, ataraktika samt NOSC -

Sömnmedel och lugnande medel (FASS®, 1995). Det

som framför allt skiljer de olika preparaten åt är deras

varierande farmakokinetik Följande tabell visar tid till

maximal plasmakoncentration samt halveringstiden (tid

tills halva dosen brutits ned) för de vanligaste bensodia-

zepinpreparaten.

Max.k0nc. T 1/2 (tim)

(tim)

1-2 10-12

0,5-1,5 20-35

0,5-2 15-20

1-3 26-49

1-6 50-100

1-2 5-20

0,5-1 1,5-3

1-2 18-36

2-4 6-12

1-2 2-4
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Effekten av dessa läkemedel sker via samverkan med

den kroppsegna transmittorsubstansen GABA. Den har

en bromsande och hämmande effekt i centrala nerv-

systemet (CNS). Den initiala verkan är stark men effekten

kan avklinga med tiden. Några bensodiazepinpreparat

bryts ned till metaboliter med liknande verkan som

modersubstansen, vilket ger en komplex farmakologi.

Medel med aktiva metaboliter ger vid upprepad tillförsel

en ackumulering av metaboliter som kan komma att

dominera över modersubstansen. Metaboliterna kan

således vara av klinisk betydelse.

Bensodiazepinpreparaten har sederande effekter, som

upplevs som trötthet eller dåsighet. I vissa fall är denna

sedationseffekt den man eftersträvar (sömnmedel), även

om det här kan förekomma oönskade dagen-efter-

effekter. Vid daganvändning innebär sedationseffekten

en oönskad biverkning (Shader & Greenblatt, 1993). An-

dra förekommande biverkningar är yrsel och huvudvärk.

Mindre vanligt förekommande biverkningar (storleks-

ordning 1/1000) som finns rapporterade är förvirrings-

tillstånd och synstörningar (FASS 1995).

Vid längre tids användning föreligger dessutom en

risk för att man ska utveckla ett läkemedelsberoende.

Läkemedelsberoende definieras enligt DSM-IV

(Diagnostic criteria from DSM-IVTM (1994). Minst två

av följande kriterier skall vara uppfyllda för att läke-

medelsberoende skall anses föreligga:

1. Tolerans: Behov av avsevärt ökade mängder för att

erhålla önskad effekt eller påtagligt minskad effekt

vid sedvanligt intag.

2. Abstinens: Utveckling av ett abstinenssyndrom (en-

ligt speciell definition) efter utsättning eller efter

reduktion av intag eller användandet av samma (el-

ler närbesläktad) substans i syfte att mildra eller

undvika abstinenssymptom.

3. Medlet tas ofta i större mängder eller över längre

tidsperioder än avsett.

' 4. Ihållande begär efter medlet eller misslyckade för-

sök att minska förbrukningen eller kontrollera an-

vändandet.

5. Stor del av tiden används till att för att anskaffa

medlet, använda medlet eller återhämta sig från med-

lets effekter.

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga aktiviteter eller fritid-

sintressen ges upp eller begränsas på grund av an-

vändandet av medlet.

7. Användandet fortsätter trots vetskapen att detta

medför ihållande eller återkommande fysiska eller

psykologiska problem som sannolikt har orsakats

eller förstärkts av användningen av medlet.

De vanligaste beroendeframkallande läkemedlen är just

lugnande medel och sömnmedel tillhörande gruppen

14

bensodiazepiner.

Varje år blir ett antal människor i landet beroende av

läkemedel som är legalt utskrivna genom sjukvården.

Antalet människor i vårt land som är beroende av benso-

diazepinpreparat är oklart, men kan uppgå till mer än

200000 personer. Isacson m.fl. (1992) fann nämligen

att drygt 3% av befolkningen i en mellansvensk kom-

mun med ca 20000 invånare använde bensodiazepin-

preparat regelbundet sedan åtminstone 8 år och därmed

sannolikt utvecklat ett bensodiazepinberoende.

Tidigare resultat i experimentella studier

En mängd bensodiazepinpreparat har studerats med olika

varianter av experimentell metodik; laboratorietester,

verklig bilkörning eller simulerad bilkörning.

De s.k. laboratorietesterna studerar funktioner eller

delprestationer som man menar är av betydelse för trafik-

säkerheten. Detta är den traditionella undersöknings-

metoden vad gäller experimentella studier av läkemedels-

effekter. Även om mätnoggrannheten anses vara god

med dessa metoder, förefaller generaliseringsmöjlig-

heterna till en verklig trafiksituation vara begränsade.

Det tidigare mycket använda lugnande medlet dia-

zepam (ingående i Valium, Stesolid, Apozepam) har stu-

derats i en mängd fall med en rad olika laboratorietester.

Friedel & Staak ( 1992) och Törnros (1997) har summe-

rat kunskapsläget. Prestationsförsämrande akuteffekter

är relativt väl dokumenterade på en mängd olika presta-

tionstester för enkeldoser från 10 mg och uppåt (Seppälä

mfl. 1980; Lisper, Törnros & van Loon, 1981; Palva

m.fl. 1982; Starmer m.fl. 1992). För lägre doser är lä-

get mera oklart (Nicholson & Stone, 1984; Starmer mil.

1992). Beträffande upprepad behandling med diazepam

har prestationsnedsättande effekter noterats i ett flertal

fall (McLeod mfl. 1988; Beneke mfl. 1993; Moskowitz

& Smiley, 1982).

En annan typ av testmetod är verklig bilkörning på

inhägnad bana eller på allmän väg. Ett problem med dessa

metoder är att kontrollen över störande faktorer är sämre

än för laboratorietester, särskilt vid försök på allmän väg.

Ett annat problem är att man av säkerhetsskäl inte kan

utsätta försökspersonerna för kraftig påverkan (särskilt

vid försök på allmän väg).

Bilkörningsförsök med bensodiazepiner på inhägnad

bana har gjorts i liten omfattning. Mortimer & Howat

(1986) har i en studie funnit att förmågan att göra en

undanmanöver på ett bra sätt försämrades av diazepam

10 mg. Dagen-efter-effekter har visats för nitrazepam

5 mg (slalomkörning) (Betts m.fl. 1986). Det finns

emellertid studier där man inte funnit liknande dagen-

efter-effekter av nitrazepam 5 mg (undanmanöver) (Lau-

rell & Törnros, 1986).

Bilkörningsförsök på allmän väg finns rapporterade

i betydligt större utsträckning. Här har man (OlHanlon
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m.fl. 1982; Brookhuis, Volkerts & O Hanlon, 1987)

dokumenterat akuteffekter av diazepam enkeldos 10 mg

(sidolägesvariation). I en svensk studie fann man kraf-

tiga effekter på auditiv reaktionstid (ljudstimuli) av sam-

ma dos vid långkörning på motorväg (Lisper, Törnros

& van Loon, 1981). Diazepam 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 följ-

ning ( car-following , där uppgiften består i att följa ett

framförvarande fordon på ett sådant sätt att variationen

beträffande avståndet mellan det egna och det framför-

varande fordonet blir så litet som möjligt).

Lorazepam 1 mg har i två studier visat sig ge ökad

sidolägesvariation (bl.a. Brookhuis, Volkerts &

O Hanlon, 1987). Man fann dessutom i den ena studien

att reaktionstiden på hastighetsförändring hos framför-

varande fordon vid car following förlängdes. Även

upprepad behandling med lorazepam (1,5 mg per dag

under en vecka) hade i en studie negativa effekter på

sidolägesvariation (Volkerts m.fl. 1990).

En tredje typ av testmetod strävar efter att efterlikna

trafiksituationer med hjälp av körsimulatorer. I littera-

turen finns beskrivet flera konstruktioner som man gett

denna benämning, varav det stora flertalet dock är av

förhållandevis enkelt slag som inte klarar av att efter-

likna bilkörning i någon större utsträckning. På senare

år har dock betydligt mer avancerade körsimulatorer

tagits fram med vars hjälp man kan skapa situationer som

i stor utsträckning påminner om verkliga trafiksituationer.

Här är den experimentella kontrollen mycket god. En

mängd effektvariabler kan mätas med mycket god nog-

grannhet. Man kan dessutom utsätta försökspersonerna

för helt andra trafiksituationer än vad man kan göra i

verklig bilkörning. Även kraftig påverkan kan studeras

i körsimulatorer.

Akuteffekter av diazepam 10 mg har erhållits med

hjälp av en relativt enkel körsimulator på en rad pres-

tationsmått, såsom spårning, reaktionstid på biuppgift

etc. (Moskowitz, 1986), även om man i en annan stu-

die, också den gjord i en enkel typ av körsimulator, inte

erhöll några effekter (spårning, valreaktionstid)

(Willumeit m.fl. 1984). Inte heller i en mycket avance-

rad körsimulator (Daimler-Benz körsimulator i Berlin)

kunde man påvisa några akuteffekter av diazepam, vare

sig av dosen 0,11 mg/kg eller av den dubbla dosen (Frie-

del m.fl. 1990). Upprepad behandling med diazepam (15

mg per dag under 8 dagar) hade däremot en presta-

tionsnedsättande effekt i en relativt enkel körsimulator

(Moskowitz, 1986).

Oftast har man i dessa studier använt sig av unga,

friska försökspersoner som ej varit användare av det

studerade läkemedlet, medan mycket få studier finns

gjorda med den egentligen intressantaste gruppen, de

VTI MEDDELANDE 841

som är användare av det studerade preparatet. Det är

långt ifrån självklart att resultat från den ena gruppen är

överförbara till den andra.

Det är svårt att ur den tillgängliga litteraturen på

området dra några slutsatser om prestationsnedsättande

effekter av bensodiazepiner hos användargrupper. De

studier som föreligger är dels få till antalet, dels oftast

svårtolkade.

En huvudorsak till att experimentella studier på an-

vändargrupper är sällsynta torde vara av etisk natur. Det

betraktas som olämpligt att utsätta sådana personer för

obehag genom placebobehandling, framför allt under

längre tid. Därför är det svårt att utföra studier som

medger slutsatser om effekter av en viss medicinering,

jämfört med frånvaro av medicinering. Däremot görs en

del studier där olika typer av medicinering jämförs med

varandra. I en sådan studie jämfördes upprepad behand-

ling med diazepam (3 X 5 mg per dag) med buspiron-

behandling (15-20 mg dagligen) under fem veckors tid

(van Laar, Volkerts & van Willigenburg, 1992). Sido-

lägesvariationen under de tre första veckorna var större

för diazepamgruppen än för buspirongruppen. Det fö-

relåg dock en trend till minskad skillnad över tid, och

vid den fjärde veckan var skillnaden inte längre si gnifi-

kant. Man tolkar utfallet med försiktighet med tanke på

att det inte förekom någon jämförelsegrupp som intog

placebo.

I ett annat fall (de Gier, t Hart & Nelemans, 1986)

jämfördes patienter som intog lorazepam (3 X 1 mg dag-

ligen under två veckor) med en patientgrupp som intog

bromazepam (3 X 1,5 mg dagligen under samma tid).

Ingen påvisbar förändring erhölls vare sig beträffande

körprestationen vid stadskörning på allmänna gator en-

ligt bedömningar av tränade observatörer eller på upp-

märksamhetstester.

En annan design man använt sig av är att jämföra en

patientgrupp med en matchad kontrollgrupp av friska

försökspersoner som inte intar läkemedlet i fråga. På så

sätt kan man observera om denna användargrupp är

prestationsnedsatt i jämförelse med kontrollgruppen.

Svagheten med en sådan design är dock att det på grund

av obefintlig kontroll av användarnas prestationsnivå när

de ej medicinerar (vilket skulle kräva placebobehandling)

inte medger några egentliga slutsatser om effekter av det

studerade läkemedlet. Även i detta fall tycks antalet gjorda

studier vara mycket litet. Det finns dock resultat som

tyder på försämrad prestation hos bensodiazepinan-

vändare. de Gier m.fl. (1981) fann i en sådan studie att

körprestationen vid stadskörning var nedsatt hos dia-

zepamanvändare (vanligaste dos 3 X 5 mg dagligen)

enligt bedömningar gjorda av tränade observatörer. Pa-

tientgruppen uppvisade försämrad visuell perception och,

förmåga att förutse situationer som kräver åtgärd från

förarens sida. Även på ett test med lågt uppmärksam-
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hetskrav (som avsågs att efterlikna de uppmärksamhets-

krav som föreligger vid långkörning på tomma landsorts-

vägar) var patientgruppen försämrad, däremot ej på ett

test med högt uppmärksamhetskrav (som avsågs att

efterlikna de uppmärksamhetskrav som föreligger vid

stadskörning).

Syftet medföreliggande studie

Föreliggande studie avsåg att studera ett litet antal per-

soner som sedan lång tid använt bensodiazepiner dagli-

gen och som sökt sig till en klinik för att få hjälp med att

sluta använda dessa medel. Avsikten var att följa dessa

personer under nedtrappningen och göra jämförelser med

en matchad kontrollgrupp som inte använde några re-

- ceptbelagda mediciner. Jämförelse gjordes vid tre tillfäl-

len, före, under och efter nedtrappning. Denna typ av

jämförelse har även gjorts av Tönne mfl. (1995); här

fann man att en bensodiazepinberoende patientgrupp

uppvisade nedsatt prestation i jämförelse med en kon-

trollgrupp på en rad neuropsykologiska tester före och

under nedtrappning, medan patientgruppen presterade

fullt i nivå med kontrollgruppen när man testades ett år
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efter det att man blivit drogfri. Någon studie där man

med denna design studerat körprestation tycks dock ej

ha utförts (Törnros, 1997).

Studien var en pilotstudie, vars syfte var att studera

tendenser och utgående från dessa göra powerberäk-

ningar, dvs. att göra uppskattningar av vilken omfatt-

ning försöket borde ha för att kunna påvisa olika effek-

ter av intresse.

Den generella hypotesen var att det initialt skulle fin-

nas en skillnad mellan användare och kontrollpersoner

som skulle minska efter det att man helt upphört med

att använda bensodiazepinpreparat.

Under nedtrappningsfasen minskades doseringen

successivt. I det skedet kunde man dock förvänta sig

vissa abstinenssymptom, framför allt ökad ångest

(Neiman, Persson & Bergman; 1994), även om

doseringsminskningen görs på ett varligt sätt för att

minimera dessa besvär. Med tanke på att användarna

utvecklat tolerans till det preparat man använde, var det

mycket tänkbart att skillnaden mellan användare och

kontrollpersoner skulle bli störst under nedtrappnings-

fasen.
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2 Metod

2.1 Försökspersoner

Fyra personer, som dagligen under flera års tid använt

av läkare förskrivet bensodiazepinpreparat för behand-

ling av ångest eller oro, planerades att ingåi studien. En

av dem lyckades emellertid inte med nedtrappningen

såsom avsett och blev av det skälet utesluten ur studien.

Föreliggande studie gäller således de resterande tre an-

vändarna. Två av dessa hade sökt till Psykiatriska bero-

endekliniken, S:t Görans sjukhus i Stockholm för att få

hjälp med att sluta använda dessa medel. Den tredje an-

vändaren hade av samma skäl sökt till Beroendekliniken,

Universitetssjukhuset i Linköping.

Dessa personer hade utvecklat ett isolerat beroende,

definierat enligt DSM-IV, för denna typ av läkemedel.

Innan patienten accepterades som försöksperson

genomfördes en intervju av läkare, specialist i allmän

psykiatri med särskild inriktning beroendesjukdomar.

Undersökningen skedde i öppen vård på mottagning.

Därvid utreddes bruket, duration, art och grad av läke-

medelsberoende. Patienter som ej bedömdes vara lämp-

liga för deltagande uteslöts enligt de uteslutningskriterier

som tillämpades (se nedan).

Patienterna stabiliserades minst tre veckor på aktu-

ell dos innan deltagandet i försöket.

Två av försökspersonerna använde diazepam (Apo-

zepam samt Stesolid). För den ena av dessa åtgick 2 mån

för nedtrappningen och för den andra 6 mån. Den tredje

personen använde lorazepam (Temesta). Nedtrappnings-

tiden var 10 mån i det fallet.

En man och två kvinnor i åldrarna 46 - 47 år deltog.

Alla tre var normalseende (med eller utan korrektion),

hade haft körkort i minst tre år och i genomsnitt kört

omkring 3300 mil (1000 - 6000 mil) under de tre se-

naste åren. Muntligt och skriftligt medgivande erhölls.

Uteslutningskriterier;

0 Patienter som vårdades på institution,

0 Symptom på psykos,

0 Förekomst av parallellt beroende eller missbruk av

andra narkotiska preparat (cannabis, centralstimu-

lantia, opiater eller hallucinogener),

0 Somatisk sjukdom som krävde pågående medicine-

ring som kunde påverka eller komplicera avgift-

ningssymptom och duration,

0 Pågående eller tidigare alkoholberoende eller -miss-

bruk (definierat enligt DSM-IV),

0 Tecken på allvarlig hjärnskada,

0 Kvinnor som ammade, var havande, eller ej använde

godtagbart preventivmedel,

0 Storrökare (för undvikande av nikotinabstinens).
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Tre individuellt matchade friska personer deltog som

kontrollpersoner. Samtliga var normalseende (med eller

utan korrektion), hade haft körkort i minst tre år och

och i genomsnitt kört omkring 4600 mil (3000 - 6000

mil) under de tre senaste åren. Muntligt och skriftligt

medgivande erhölls. Matchningsvariabler var kön och

ålder (i 2 år).

Uteslutningskriterier: Aktuellt eller tidigare missbruk

eller beroende av droger (inklusive läkemedel) eller al-

kohol. Kvinnor som ammade, var havande, eller ej an-

vände godtagbart preventivmedel. Storrökare.

2.2 Köruppgift i körsimulator

VTI:s körsimulator användes i försöket. Körsimulatorn

är en avancerad konstruktion som har ett rörelsesystem,

ett vidvinkligt (120°) visuellt system, ett vibrationsgene-

rerande system och ett ljudsystem (Nilsson, 1989, 1993;

Nordmark, 1994). De fyra delsystemen kan fås att sam-

verka på ett sådant sätt att föraren får en upplevelse som

nära påminner om verklig bilkörning. Dessutom finns

ett temperaturreglerande system.

Körsimulatorns förarkabin var en SAAB 9000 med

automatisk växellåda. Fordonsmodellen var anpassad till

Volvo 700-serien.

I föreliggande studie studerades körprestation i en

avancerad körsimulator. Då sedation utgör en påtaglig

biverkning för bensodiazepinpreparat, valdes en kör-

uppgift som avsågs att vara känslig för denna typ av

påverkan. Den gjordes därför relativt monoton, och av

relativt lång varaktighet (de Gier m.fl. 1981).

Bilkörning kräver delad uppmärksamhet, där man

avsöker trafikmiljön för att i tid kunna upptäcka och

reagera på sådan information som kräver en åtgärd, sam-

tidigt som man kontrollerar hastighet och sidoläge. Som

mått på förmågan att upptäcka och reagera i tid på rele-

vant information användes en reaktionstidsuppgift som

presenterades upprepade gånger under körningen. Att

reaktionstidsuppgifter som presenteras under körning

kan ha relevans ur trafiksäkerhetssynpunkt stöds bl.a.

av ett påvisat samband mellan reaktionstid och upp-

täcktsavstånd till hinder (Laurell & Lisper, 1978). För

sidoläge beräknades standardavvikelsen, ett inom läke-

medelsforskningen ofta använt och mätkänsligt mått (se

ovan). O Hanlon mfl. (1986) hari en rad studier funnit

att sidolägesvariationsmåttet ökar i stort sett exponentiellt

vid stigande alkoholpåverkan, vilket man ser som ett

indirekt stöd för testmetodens validitet.

Dessutom mättes hastighetsvariation (standardav-

vikelse), även detta ett mått som använts vid ett flertal
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tillfällen vid studier av läkemedelseffekter (OåHanlon

mfl. 1982; van Laar, Volkerts & van Willigenburg, 1992;

Volkerts mfl. 1992).

Slutligen registrerades medelhastighet och genom-

snittligt sidoläge.

Försökspersonens uppgift var att framföra fordonet

på en relativt rak tvåfältsväg med något varierande kur-

vatur. Körfältsbredden var 3,5 m. Vägrenen hade bred-

den 1,2 m. Körsträckan var 12 mil. Hastighetsbegräns-

ningen var genomgående 90 km/h. Försökspersonen

instruerades att hålla en hastighet som han/hon brukar

hålla på 90-väg. Instruktion gavs också att vingla så li-

tet som möjligt under körningen.

Vid 16 slumpvis valda tillfällen kom försökspersonen

ifatt en annan bil som lade sig på ett avstånd av 75 m

framför. Där låg den kvar i maximalt 45 3. Vid fyra av

dessa tillfällen gjorde det framförvarande fordonet inget

särskilt, utan när 45 s gått Ökade det farten och försvann

i fjärran. Vid åtta tillfällen gjorde den framförvarande

bilen en relativt svag inbromsning (bromslysena tändes

därvid och släcktes efter max 5 3). Vid dessa tillfällen

hade försökspersonen att trycka till på bromspedalen så

snabbt som möjligt. Härvid släcktes bromslysena på

framförvarande bil, vilken accelererade och försvann i

fjärran. Om ingen bromsreaktion förekom inom 5 s,

registrerades en missad reaktionstid. Vid resterande fyra

tillfällen signalerade den andra bilen i stället högersväng

varefter det svängde ut på sidan av vägen ochstannade.

Här hade försökspersonen att signalera vänstersväng.

Ordningsföljden mellan de olika episoderna var slump-

mässig. Två sådana slumpordningaranvändes i försöket.

Under körningen registrerades hastighet och sidoläge

med samplingsfrekvensen 10 Hz. Sidoläget mättes som

avståndet mellan bilens mittpunkt och mitten på vägens

mittlinje.

Före analys av de två prestationsmåtten bromsreak-

tionstid och sidolägesvariation delades körsträckan in i

fyra lika stora avsnitt (3 mil var). För varje sådant av-

snitt beräknades medelvärden för såväl bromsreaktions-

tid som sidolägesvariation.

Mötande trafik förekom relativt sparsamt. Den upp-

hörde dock helt efter halva körsträckan.

Temperaturen i förarkabinen var genomgående

+20°C.

Under körningen kunde försökspersonens ansikte

studeras via intern-TV, vilket möjliggjorde för försöks-

ledaren att se om försökspersonen nickade till eller som-

nadein.

2.3 Laboratorietester

Förutom körprestationer och körbeteenden studerades

även prestation på laboratorietester. Resultat från sådana
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tester kan vara svårare att generalisera till en verklig

bilkörningssituation än vad fallet är beträffande resultat

från försök i avancerade körsimulatorer. De kan dock

ge värdefull information om funktioner eller enskilda

prestationer som kan vara av betydelse, förmodligen

också i trafiksammanhang.

Här valdes enkel reaktionstid, valreaktionstid och

korttidsminne, ingående i det datorbaserade s.k. SPES-

batteriet (SPES = Swedish Performance Evalutation

System; Gamberale, Iregren & Kjellberg, 1989). Olika

typer av reaktionstidsuppgifter används ofta inom läke-

medelsforskningen, och speciellt valreaktionstidsupp-

gifter tycks ha hög mätkänslighet för påverkan av läke-

medel eller alkohol (McLeod m.fl. 1988; Beneke m.fl.

1993; Moskowitz & Robinson, 1988). Även uppgifter
med enkel reaktionstid kan vara mycket mätkänsliga,

men det tycks krävas att testuppgiften är av viss varak-

tighet; i den ovan nämnda studien av Lisper, Törnros &

van Loon (1981), där man påvisade prestationsned-

sättning under bilkörning av diazepam 10 mg, fann man

även klara effekter av den dosen på enkel reaktionstid

där testet varade i 10 min. Minnesfunktioner tycks kunna

påverkas negativt av bensodiazepinpreparat (Liljequist,

Linnoila & Mattila, 1978; Dye m.fl. 1989; Vermeeren &

OaHanlon, 1991), varför även detta effektmått inklude-

rades i studien (även om det i det fallet förmodligen krävs

mycket stora effekter för att ha relevans ur trafiksäker-

hetssynpunkt).

De tre testuppgiftena har följande egenskaper:

1. Enkel reaktionstid ( Simple reaction time ). En röd

fyrkant presenteras upprepade gånger på bildskärmen.

Uppgiften är att varje gång detta sker så snabbt som

möjligt tryckaned mellanslagstangenten. Interstimulu s-

intervallet är i genomsnitt 3,75 sek (2,5 - 5 sek).

Testets duration är 5 min.

2. Korttidsminne ( Digit span ). Sifferserier presen-

teras på bildskärmen. Varje siffra visas under 1 sek.

Uppgiften är att reproducera dessa Sifferserier på

tangentbordet. Vid korrekt svar ökas antalet siffror

med en. Vid felaktigt svar minskas antalet siffror

med en. Testet börjar med tre siffror och avslutas

när sex förändringar från korrekt till felaktigt svar

inträffat. Testets duration är ca 8 min.

3. Valreaktionstid ( Colour word vigilance ). Fyra olika

färgord ( röd , gul , vit , blå ) presenteras på

bildskärmen. Texten skrivs i någon av dessa fyra

färger. När kongruens råder mellan ordets mening

och textens färg är uppgiften att så snabbt som möj-

ligt trycka ned mellanslagstangenten. Interstimu-

lusintervallet är 2,2 sek. Proportionen stimuli som

kräver en respons är 25%. Testets duration är 8 min.
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2.4 Subjektiva mått

Vidare gjordes subjektiva bedömningar. Även om det

mycket vanskli gt att försöka tolka utfallet av subjektiva

bedömningar i termer av trafiksäkerhetseffekter, kan

sådana data vara av intresse som komplement till pres-

tationsdata och beteendedata., framför allt vid tolkningen

av erhållna resultat.

Följande mått studerades:

1. Stämningsläge [Svensk pilotversion av POMS (Pro-

file of Mood States)] (Neiman, Persson & Bergman,

1994; McNair, Lorr & Droppleman, 1971). Sex

delskalor ingår; ångest ( tension-anxiety ), ned-

stämdhet ( depression-dejection ), ilska ( anger-

hostility ), aktivitetslust ( vigor-activity ), trötthet

( fatigue-inertia ) samt förvirring ( confusion-bewilder-

ment ). Dessutomberäknas ett totalvärde som ett mått

på välbefinnande.

2. Aktivering (Svensk version av Thayer,s Activation-

Deactivation Checklist) (Kjellberg & Bohlin, 1974;

Thayer, 1967). Sex delskalor ingår; vakenhet, energi,

stress, eufori, irritation samt koncentration.

3. Grad av påverkan - aktuell läkemedelspåverkan.

Försökspersonen skattade upplevd påverkan i pro-

cent av maximal upplevd påverkan någonsin.

4. Körprestation - bedömning av den egna körpres-

tationen. Försökspersonen skattade sin körprestation

i procent av sin maximala förmåga.

Samtliga dessa frågeformulär återfinns i bilaga 1.

2.5 Yttre symptom

Det gjordes även bedömningar av yttre tecken på på-

verkan. Metoden att låta en annan person utifrån yttre

tecken göra en bedömning av drogpåverkan härrör från

Kalifornien, benämnd Drug Recognition. Metoden prak-

tiseras av specialutbildade polismän som utifrån yttre

symptom försöker sluta sigtill drogpåverkan (NHTSA,

1988).

Bedömningar av yttre symptom på drog- eller alko-

holpåverkan gjordes av polismän med erfarenhet av så-

dana bedömningar. Använt frågeschema återfinns i bi-

laga l (Symptom på läkemedelspåverkan). Det som

iakttogs var framför allt försökspersonens ögon (nys--

tagmus, konvergens, pupillstorlek) och balansförmåga.

2.6 Plasmadrogkoncentrationer och blodalkohol-

koncentrationer

Venprover togs för bestämning av serumkoncentrationer

av läkemedel samt för blodalkoholkoncentrationer (hel-

blod); det sistnämnda för att i någon mån kontrollera att

man följde instruktionen att undvika alkohol före test-

ningarna.
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Koncentrationsbestämningarna gjordes med gaskroma-

tograñska eller vätskekromatografiska analysmetoder, ut-

arbetade vid Rättskemiska avdelningen vid Rättsmedi-

cinalverket i Linköping. Såväl huvudsubstanser som

viktiga metaboliter analyserades. Alkoholbestämningama

gjordes med en gaskromatografisk metod (Jones &

Schubert, 1989).

2.7 Försöksdesign och procedur

Designen var upprepad mätning.

En träningssession inledde någon dag före den för-

sta testsessionen. Vid detta tillfälle inhämtades person-

uppgifter. Försökspersonen fick skriva under en försäk-

ran att han/hon uppfyller villkoren för deltagande samt

skriva under en försäkran att deltagandet var helt frivil-

ligt.

Testsessionen började kl. 8 på morgonen. Använda-

rna var instruerade att inta dagens första medicindos kl.

7 på morgonen, medan kontrollpersonerna inte intog

något preparat. Alla skulle inta en normal frukost, vil-

ken skulle avslutas senast kl. 7.

Det andra testtillfället ägde rum när dy gnsdosen hade

minskats till hälften av vad den var när försöket inled-

des. Tiden mellan nedtrappningens inledning och det

andra testtillfället varierade; för en av användarna var den

1 mån, medan den var 3 respektive 5 mån för de övriga

två. Den tredje och sista sessionen ägde rum 1 - 2 mån

efter det att nedtrappningen hade avslutats.

De ingående testerna och skattningsskalorna presen-

terades i följande ordning (samma ordning vid de olika

testsessionerna):

1. Skattningsskalor: Stämningsläge, Aktivering, Grad

av påverkan

2. Laboratorietester:

a. Enkel reaktionstid,

b. Korttidsminne,

c. Valreaktionstid

3. Simulatorkörning

Skattningsskala: Körprestation

5. Bedömning av yttre symptom

F-

Vid testsessionerna togs två venprov före laboratoriet-

esterna för analys av läkemedel och alkohol.

Försökspersonerna instruerades att komma till test-

sessionen utvilade. Ingen alkohol fick intas under 48 tim-

mar före testsession.

2.8 Statistiska metoder vid analys av data

Variansanalys har använts genomgående. Härigenom

möjliggörs testning av såväl huvudeffekter av olika fak-

torer som interaktioner mellan dessa.

Följ ande faktorer ingick i variansanalyserna: patient
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(bensodiazepinanvändare - matchade kontrollpersoner)

och session (alt. mättillfälle). I vissa fall ingick även

körsträcka (simulatordata) eller tid på uppgiften (enkel

reaktionstid) i analysen. Enbart effekter av patientfaktorn

och interaktioner där patientfaktorn ingår har analyse-

rats. Av störst intresse är givetvis interaktioner mellan

patientfaktorn och sessionsfaktorn som visar om an-

vändargruppen förändrats över tid på ett annat sätt än

kontrollgruppen.

Variansanalysema var av typen upprepad mätning för

samtliga oberoende variabler (Kirk, 1968).

Vid signifikansprövning kan såväl korrekta som fel-

aktiga slutsatser göras. Följande tabell visar vilka utfall

som kan erhållas.

När H0 är sann, är risken att göra ett sk. Typl-fel =

oc (den valda signifikansnivån). Sannolikheten att dra en

korrekt slutsats när HO är sann = 1 - oc.

När HO är falsk, är risken att göra ett sk. Typ 2-fe1

= Sannolikheten att dra en korrekt slutsats när H0 är

falsk = 1 - [3 (testets power). Ett tests power bestäms

av effektstorleken (sann skillnad mellan betingelser), an-

talet observationer, mätfelets storlek samt vald signi-

fikansnivå.

För samtliga testade effekter i föreliggande studie har

poweranalyser utförts. Härvid har de mätfel som erhål-

lits i variansanalyserna utnyttj ats för att beräkna vilken

storlek hos jämförelsegrupperna som skulle krävas för

att kunna påvisa de erhållna skillnaderna som signifikanta

vid olika krav beträffande power. Genomgående har

använts signifikansnivån 5%.

 

H0 är sann Ho är falsk

 

HO förkastas ej

 

HO förkastas

  

Korrekt beslut Typ lI-fel

1-0c 5

Typ I-fel Korrekt beslut

oc 1- [3
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3 Resultat
3.1 PIasmadrogkoncentrationer och blodalko-

holkoncentrationer

Tabell 1 visar dygnsdosen beträffande använda benso-

diazepiner. Vidare visas uppmätta plasmadrogkonoentra-

tioner av farmakologiskt aktiva preparat ingående i dessa

medel. Även plasmakoncentrationer av viktiga metabolit-

er redovisas.

För att få jämförbarhet mellan olika preparat har

använts en sk. ekvivalenslista (Vikander, 1993), där man

för olika bensodiazepinpreparat kan utläsa vilken dia-

zepamdos som ger liknande effekter som den använda

dygnsdosen.

De prov som togs vid testsessionerna för analys av

alkoholkoncentrationer visade genomgående ett negativt

utfall (ej påvisbar förekomst).

För kontrollpersonerna analyserades endast blod-

prover från den första blodprovstagningen. Analyserna

gav genomgående ett negativt resultat.

Tabell 1 Uppmätta koncentrationer av läkemedel hos bensodiazepinanvändarna (mikrogram/ml)

neg: negativt utfall (ej påvisbar förekomst)

         

Läkemedel Dygns- Substans Diazepam- Analys- Mättill- Mättill- Mättill-

dos ekvivalent metod fälle 1 fälle 2 fälle 3

Patient 1 Apozepam 20 mg diazepam G2 0,3 0,1 neg.

nordiazepam G2 0,4 0,2 neg.

Patient 2 Stesolid 30 mg diazepam Gl 0,8 0,5 neg.

nordiazepam G1 0,9 0,5 neg.

Patient 3 Temesta 3 mg Iorazepam 30 mg GB 0,02 0,02 neg.

      

Anm: G1 = gaskromatografisk metod: enkel vätskeextraktion - alkalisk

G2 = gaskromatografisk metod: enkel vätskeextraktion - neutral

G5 = gaskromatografisk metod: fastfas (solid phase) extraktion
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3.2 Tester i körsimulator

* 3.2.1 Bromsreaktionstider

Figur 1-3 Visar utfallet beträffande bromsreaktionstider

(RTi sekunder) vid de tre simulatorkörningarna. Medel-

RT(s)

2-

1,75-

1,5-

1,25-

0,75 -

0,5 -

0,25 -

 

värdena för de två jämförelsegrupperna Visas för varje

delsträcka på de tre testsessionerna.

Missade reaktionstider förekom i patientgruppen; en

vid den andra och en vid den tredje testsessionen. Dessa

har uteslutits i analysen.

 

-I- Patienter, session 1

+Kontroller, session 1

    

30-60 60-90

Körsträcka (km)

0-30 90-120

Figur 1 Bromsreaktionstider (5) vid den första sessionen

RT(s)

2-

1,75-

1,5-

1,25-

0,75 -

0,5 -

0,25 -

  

+Patienter, session 2

  

+Kontroller, session 2

  

0-30 30-60 60-90

Körsträcka (km)

90-120

Figur 2 Bromsreaktionstider (5) vid den andra sessionen
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RT(s)

2 -

1,75 -

 

0,75 -
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0,25 -

1,5-

1,25' /
V
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-I- Patienter, session 3

+Kontroller, session 3

     

0-30 30-60

Körsträcka (km)

60-90 90-120

Figur 3 Bromsreaktionstider (s) vid den tredje sessionen

I bilaga 2 (tabell 2a) redovisas utfallet av variansanalysen

av de resultat som visas i figur 1-3.

Genomsnittlig reaktionstid vid den första sessionen

var 1,08 s för användargruppen och1,02 3 för kontroll-

gruppen. Motsvarande värden vid den andra sessionen

var 1,52 s för användargruppen och 1,07 3 för kontroll-

gruppen. Vid den tredje sessionen erhölls värdena 1,25 s

respektive 1,02 8. Skillnaden mellan de två jämförelse-

grupperna var således minst vid den första testsessionen

och störst vid den mellersta. Av variansanalysen fram-

går dock att ingen effekt föreligger.

Den observerade powern är störst för trippelinter-

aktionen, 0,33, vilket innebär att sannolikheten att på-

visa den här erhållna effekten som signifikant uppgår till

måttliga 33%. Tabell 2 visar hur antalet försöksperson-

er, som krävs för signifikans, beräknas stiga vid ökande

power. För att den erhållna trippelinteraktionen ska falla

ut signifikant (på 5% signifikansnivå) krävs åtta personer

per grupp vid power = 0,90 (90% sannolikhet att på-

visa erhållen effekt som signifikant). Vid samma krav

på power beräknas antalet försökspersoner per grupp

uppgå till elva personer för att patient X session-inter-

aktionen ska bli signifikant.

Tabell 2 Poweranalys av bromsreaktionstid: beräknat antal försökspersoner per grupp

vid olika power (06 = 0,05)

       

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 19 22 28 37

Patient x session 6 7 9 1 1

Patient x körsträcka 19 23 28 36

Patient x session x körsträcka 5 6 7 8
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3.2.2 Sidolägesvariation och avåkni ngar jämförelsegrupperna Visas för varje delsträcka på de tre

Figur 4-6 visar utfallet beträffande sidolägesvariation på teStSCSSiOIlel'na.

de tre simulatorkörningarna. Medelvärdena för de två

       

m

0,4 -

0,3 -

A _. -I- Patienter, session 1

0,2 - M +Kontroller, session 1

0,1 -

0 I I I I

0-30 30-60 60-90 90-120

Körsträcka (km)

Figur 4 Sidolägesvariation (m) vid den första sessionen

0,4 -

0,3 -

 

-I- Patienter, session 2

0,2 - 'M' -A-Kontroller, session 2

0,1 -

    

 

0-30 30-60 60-90 90-120

Körsträcka (km)

Figur 5 Sidolägesvariation (m) via' den andra sessionen
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0,4 -

0,3 -

0,1 -

 

0,2 _ ?M

 

-I- Patienter, session 3

-A- Kontroller, session 3

    

0-30 30-60

Körsträcka (km)

60-90 90- 120

Figur 6 Sidolägesvariation (m) vid den tredje sessionen

Den genomsnittliga sidolägesvariationen på denförsta

simulatorkömingen var 19cm för användargruppen och

22 cm för kontrollgruppen. På den andra körningen var

variationen 18 cm för användargruppen medan den upp-

gick till 26 cm för kontrollgruppen. Vid det tredje test-

tillfället var erhållna värden 24 cm för användarna och

23 cm för kontrollpersonerna. Användarna presterade

således något bättre än kontrollpersonerna såväl vid den

första som den andra sessionen. Bara vid den sista ses-

sionen hade användarna något större sidolägesvariation

än kontrollpersonerna. Av variansanalysen framgår dock

att ingen av erhållna skillnader är signifikant.

I bilaga 2 (tabell 2b) redovisas utfallet av en varians-

analys av deresultat som visas i figur 4-6.

Den observerade powern är störst för trippelinterak-

tionen, O,64, vilket innebär att chansen att påvisa den

här erhållna effekten som signifikant uppgår till 64%. Vid

stigande power ökar antalet försökspersoner som krävs

för signifikans i enlighet med tabell 3.

För patient x session-interaktionen krävs en grupp-

storlek uppgående till sex personer för att erhållen effekt-

storlek ska visa sig signifikant vid power = 0,90. För

trippelinteraktionen krävs 5 personer per grupp vid sam-

ma krav på power.

En kontrollperson åkte av vid två tillfällen under den

första testsessionen. I övrigt förekom inga avåkningar.

Tabell 3 Poweranalys av sidola'gesvariation: beräknat antal försökspersoner per grupp

vid olika power (a = 0,05)

       

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 0,80 = 0,90

Patient 62 77 97 128

Patient x session 4 5 5 6

Patient x körsträcka 7 8 9 11

Patient x session x körsträcka 3 4 4 5
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3.2.3 Hastighetsmått de tvåjämförelsegrupperna Visas för varje delsträcka på

Figur 7-9 Visar utfallet beträffande genomsnittlig has- de tre tCStSCSSiOnerna.

tighet på de tre simulatorkörningarna. Medelvärdena för

km/h

120 -

 

90-

 

-I- Patienter, session 1

  

60 - -A- Kontroller, session 1

 

30-

  

0-30 30-60 60-90 90-120

Körsträcka (km)

Figur 7 Hastighet (kmÅz) vid den första sessionen

km/h

120 -

  

90-

 

-I-Patienter, session 2

60 - + Kontroller, session 2

  

 

30-

 

 

0-30 30-60 60-90 90-120

Körsträcka (km)

Figur 8 Hastighet (km/h) vid den andra sessionen
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0-30 30-60 60-90 90-120
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Figur 9 Hastighet (km/h) vid den tredje sessionen

Skillnaden mellan användargruppen och kontrollgruppen

var mycket liten. På den första körningen var genom-

snittshastigheten 98,4 km/h för båda grupperna. På den

andra körningen erhölls medelhastigheten 99,7 km/h för

användargruppen och 98,5 km/h för kontrollgruppen.

På den tredje körningen erhölls medelhastigheten 103,1

km/h för användargruppen och 97,8 km/h för kontroll-

gruppen Skillnaden mellan grupperna var således minst

vid den första sessionen och störst vid den tredje. Dessa

data som visas i figur 7-9 har variansanalyserats på sam-

ma sätt som sidolägesdata (bilaga 2, tabell 2c); ingen av

erhållna skillnader är signifikant.

Den observerade powern är störst för trippelinterak-

tionen, O,39, vilket innebär att chansen att påvisa den

här erhållna effektensom signifikant uppgår till 39%. Vid

stigande power ökar antalet försökspersoner som krävs

för signifikans i enlighet med tabell 4.

För trippelinteraktionen krävs en gruppstorlek upp-

gående till sju personer för att erhållen effektstorlek ska

visa sig signifikant vid power = 0,90. För patient x ses-

sion-interaktionen krävs hela 84 personer per grupp för

ett signifikant utfall vid power = 0,90.

Tabell 4 Poweranalys av hastighet." beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika

power (06 = 0,05)

       

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 =0,90

Patient 111 141 177 224 297

Patient x session 42 52 64 84

Patient x körsträcka 8 10 12 15

Patient x session x körsträcka 5 5 6 7
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Figur 10-12 Visar utfallet beträffande hastighetsvariation jämförelsegrupperna visas för varje delsträcka på de tre

       

i de tre simulatorkörningarna. Medelvärdena för de två testsessionerna.
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Figur 10 Hastighetsvariation (km/h) vid den första sessionen
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Figur 11 Hastighetsvariation (km/h) vid den andra sessionen
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Figur 12 Hastighetsvariation (km/h) vid den tredje sessionen

På den första körningen hade användargruppen i genom-

snitt hastighetsvariationen 4,3 km/h och 3,0 km/h för

kontrollgruppen. På den andra körningen var variation-

en 4,0 km/h för användargruppen och 2,4 km/h för

kontrollgruppen. På den tredje körningen var variation-

en 3,5 km/h för användargruppen och2,7 km/h för

kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna är således

störst vid den andra sessionen och minst vid den sista.

De data som visas i figur 10-12 har variansanalyse-

rats på samma sätt som tidigare (bilaga 2, tabell 2d).

Ingen effekt framträder. Störst power erhålls för inter-

aktionen patient x körsträcka. Av större intresse är emel-

lertid de två interaktionerna patient x session samt trippe-

Tabell 5 Poweranalys av hastighetsvariation

power (a = 0,05)

linteraktionen. Poweranalysen (tabell 5) visar att i det

första fallet skulle krävas 42 personer per grupp om den

erhållna skillnaden skulle kunna påvisas som signifikant

vid power = 0,90. I det andra fallet skulle krävas 21

personer per grupp.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast

data från den första och sista testsessionen ingått; detta

för att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 121 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

: beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika

       

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 5 5 6 7

Patient x session 18 22 26 33 42

Patient x körsträcka 30 36 44 55 70

Patient x session x körsträcka 10 12 14 17 21
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3.3 Laboratorietester förelsegrupperna Visas för varje minut på det 5 min långa

testet på de tre testsessionerna.
3.3.1 Enkel reaktionstid

Figur 13 Visar utfallet beträffande enkel reaktionstid vid

de tre testsessionerna. Medelvärdena för de två jäm-

RT (5)

0,4 -

0,3 -

 

M+Patienter, session 1

0,2 - -A- Kontroller, session 1

   

0,1 -

  

1 2 3 4 5

Tid på uppgiften (min)

Figur 13 Enkel reaktionstid (5) vid den första sessionen

RT (5)

0,4 -

0,3- '\_\.__I_/_.

W+Patienter, session 2

0,2 - -A- Kontroller, session 2

    

0,1 -

  

1 2 3 4 5

Tid på uppgiften (min)

Figur 14 Enkel reaktionstia' (5) vid den andra sessionen
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RT (s)

       

0,4 -

0,3 -

å å im -I-Patienter, session 3

0,2 - + Kontroller, session 3

0,1 -

0 I I T I I

1 2 3 5

Tid på uppgiften (min)

Figur 15 Enkel reaktionstid (5) vid den tredje sessionen

Medelreaktionstiden på den första sessionen var 250 ms

för patientgruppen och 254 ms för kontrollgruppen. På

den andra testsessionen var motsvarande värden 282 ms

för patientgruppen och 233 ms för kontrollpersonerna.

På den tredje testsessionen var motsvarande värden 268

ms för patientgruppen och 237 ms för kontrollperso-

nerna. Minst skillnad mellan de två grupperna erhölls

således vid den första sessionen och störst vid den an-

dra sessionen.

I bilaga 2 (tabell 2e) visas utfallet av en variansana-

lys på de resultat som visas i figur 13-15. Effekter av

följande faktorer analyseras: patient (användare - kont-

roll), session (session l - session 2 - session 3), tid på

uppgiften (1 - 5 min). Erhållen power är störst för pa-

tient X session-interaktionen.

Poweranalysen visar att vid power = 0,90 skulle krä-

vas fem personer per grupp för att den erhållna interak-

tionen mellan patientfaktorn och session ska falla ut sig-

nifikant. För trippelinteraktionen skulle krävas 20 per-

soner per grupp vid samma krav beträffande power.

Tabell 6 Poweranalys av enkel reaktionstid: beräknat antal försökspersoner per grupp

vid olika power (06 = 0,05)

        

  

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 1 1 13 16 20 26

Patient x session 3 4 4 4 5

Patient x körsträcka 10 12 14 17 22

Patient x session x körsträcka 10 12 14 16 20
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3.3.2 Korttidsminne

Figur 16 visar utfallet på minnestestet digit span vid

Antal korrekt

återgivna

10-

    

  

de tre testsessionerna. Medelvärdena för de två jäm-

förelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.

    

I Patienter

EI Kontroller

       

 

  

1 2

Testsession

Figur 16 Resultatet på minnestestet via' de tre testsessionerna

I bilaga 2 (tabell 2f) redovisas utfallet av variansanalys

på de data som visas i figur 16.

Antal korrekt återgivna tal var i genomsnitt 5,0 för

patientgruppen och 7,6 för kontrollgruppen på den för-

sta sessionen samt 5,6 respektive 7,3 på den andra ses-

sionen. Vid den tredje sessionen var resultatet 5,6 för

användarna och 8,1 för kontrollgruppen. En effekt er-

hölls för patientfaktorn. Användargruppen presterade

således sämre än kontrollpersonerna på detta test.

Frånvaron av signifikanta interaktion med sessions-

faktorn visar att den påvisade skillnaden mellan patien-

ter ooh kontrollpersoner gäller vid alla tre sessionerna.

Skillnaden mellan de två grupperna var minst vid den

andra sessionen och störst vid den första. Powerana-

lysen visar vilken gruppstorlek som skulle krävas för att

påvisa en interaktion mellan patientfaktorn och session;

26 personer per grupp skulle behövas vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast

data från den första och sista testsessionen ingått; detta

för att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 1242 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 7 Poweranalys av minne:beräknat antalförsökspersoner per grupp vid

olika power (06 = 0,05)

      

Källa power power power powerpower

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 3 3 3 3

Patient x session 12 14 17 21 26
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3.3.3 Valreaktionstid antal korrekta responser är 48 st.), medan den andra

Figur 17 och 18 Visar utfallet på valreaktionstidstestet Visar reaktiOnstiden på dessa korrekta responser. I båda

colour word Vigilance vid de tre testsessionerna. Den fallen Visas medelVäfdena för de tVåj ämförelsegrupperna

första figuren Visar antalet korrekta responser (maximalt för de tre tCStSCSSiOHGma.

Antal korrekta

responser

48 -

42 -

36 -

30 q

24 -

18 -

12 -

6 -

0

  

I Patienter

El Kontroller

        

  

   

 

 

 

1 2 3

Testsession

Figur 17 Antal korrekta responser på valreaktionstidstestet

  

   

RT (8)

0,6 -

0,4 - I Patienter

El Kontroller

0,2 -

0 ' I I I

 

 

  

 

   

 

 

 

 

1 2 3

Testsession

Figur 18 Reaktionstidför korrekta responser på valreaktionstia'stestet
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Patientgruppen hade i genomsnitt 32,0 korrekta respon-

ser på den första sessionen och 38,0 på den andra, me-

dan kontrollgruppen hade 45,3 på den första och 47,3

på den andra sessionen. På den tredje sessionen var ut-

fallet 41,0 för användarna och 47,0 för kontrollpersoner-

na. Skillnaden mellan grupperna är således störst vid den

första sessionen och minst vid den tredje. Variansana-

lysen (bilaga 2, tabell 2g) visar att skillnaden mellan grup-

perna är signifikant. Frånvaron av signifikant interaktion

med sessionsfaktorn visar att skillnaden gäller för alla

tre testsessionerna.

Figur 18 visar utfallet beträffande reaktionstider.

Användargruppen hade 579 ms på den första och 591

ms på den andra sessionen, jämfört med 539 ms och

535 ms för kontrollgruppen. På den tredje sessionen

erhölls värdena 565 ms för användarna och 524 ms för

kontrollpersonerna. Skillnaden mellan grupperna är så-

ledes störst vid den andra sessionen och ungefär likvär-

dig vid den första och tredje sessionen (något större vid

den sista sessionen). Ingen påvisbar skillnad mellan grup-

perna föreligger emellertid (bilaga 2, tabell 2h).

Enligt utförd poweranalys skulle det beträffande an-

talet korrekta responser krävas nio individer per grupp

för att påvisa en signifikant interaktion mellan patient-

faktorn och sessionsfaktorn vid power = 0,90 (tabell 8).

För reaktionstider skulle det krävas 42 personer per grupp

(tabell 9).

En separat poweranalys har även gjorts beträffande

antalet korrekta responser, där endastdata från den första

och sista testsessionen ingått; detta för att få en upp-

fattning om vilken stickprovsstorlek som skulle krävas

för att den minskade skillnaden mellan grupperna man

fann mellan den första och sista sessionen ska falla ut

signifikant. Det visar sig därvid att gruppstorleken skulle

behöva uppgåtill 8 personer för att påvisa signifikans

vid power = 0,90.

Tabell 8 Poweranalys av antal korrekta responser på valreaktionstidstestet: beräknat antal

försökspersoner per grupp vid olika power (06 = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 2 2 3 3

Patient x session 5 6 7 9

     

Tabell 9 Poweranalys av reaktionstider på korrekta responser på valreaktionstidstestet:

beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika power (06 = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 5 7 8 9

Patient x session 18 22 27 33 42
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3.4 Subjektiva mått

3.4.1 Stämningsläge

a. Ångest

Figur 19 visar utfallet beträffande rapporterad ångest-

nivå (skalans maximivärde är 36 poäng). Medelvärdena

Poäng

36-

30-

24-

18-

för de två jämförelsegrupperna visas för de tre test-

sessionerna.

 

I Patienter

E] Kontroller

   

 

   

12-

0' I

1 2

Testsession

Figur 19 Stämningsläge: Resultat beträffande rapporterad ångest

Användarna skattar högst ångest vid varje tillfälle. Skill-

naden mellan grupperna är störst vid den första sessio-

nen och minst vid den andra. I bilaga 2 (tabell 2i) visas

utfallet av variansanalys på de resultat som visas i figur

19. Ingen effekt framträder.

Poweranalysen (tabell 10) visar att det skulle krävas

54 personer per grupp för att den erhållna interaktionen

mellan patientfaktorn och sessionsfaktom skulle falla ut

signifikant.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast data

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 4 personer för att på-

visa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 10 Poweranalys av ångest: beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika power

   

(a = 0,05)

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 5 6 6 7 9

Patient x session 23 28 34 42 54
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_ b. Nedsta'mdhet

Figur 20 Visar utfallet beträffande rapporterad nedstämd-

het (skalans maximivärde är 60 poäng). Medelvärdena

Poäng

60-

50-

40-

30-

20-

10-

 

för de två jämförelsegrupperna Visas för de tre test-

sessionerna.

 

1 2

Testsession

Figur 20 Stämningsla'ge: Resultat beträffande rapporterad nedstämdhet

Användarna skattar högst nedstämdhet Vid alla tre till-

fallena. Skillnaden mellan grupperna är störst Vid den sista

sessionen och minst vid den andra. Ingen påvisbar skill-

nad föreligger dock mellan de två grupperna (bilaga 2,

tabell 2j).

Den observerade powern är störst för patientfaktorn.

Poweranalysen Visar att det skulle krävas 43 personer

per grupp för att interaktionen skulle falla ut signifikant

vid power = 0,90.

  

I Patienter

Ei Kontroller

  

Tabell 11 Poweranalys av nedstämdhet: beräknat antalförsökspersoner per grupp vid olika

power (a = 0,05)

           

36

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 5 6 6 7 9

Patient x session 18 22 27 33 43
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c. Ilska jämförelsegrupperna Visas för de tre testsessionerna.

Figur 21 Visar utfallet beträffande rapporterad ilska (skal-

ans maximiv'arde är 48 poäng). Medelvärdena för de två

       

Poäng

48 -

40 -

32 - I Patienter

24 _ El Kontroller

16 -

8 -

0 __- , - , ___,

1 2 3

Testsession

Figur 21 Stämningsläge: Resultat beträffande rapporterad ilska

Användarna skattar något högre ilska 'an kontrollper- bar (bilaga 2, tabell 2k).

sonerna vid alla tre tillfallena. Skillnaden mellan grupperna Poweranalysen (tabell 12) visar att det skulle krävas

är ungefär lika stor alla tre gångerna, dock är den allra 107 personer per grupp för att den erhållna interaktionen

störst Vid den andra sessionen. Ingen skillnad förelig- skulle bli signifikant vid power = 0,90.

ger mellan session 1 och 3. Ingen effekt är dock påvis-

Tabell 12 Poweranalys av ilska: beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika

power (06 = 0,05)

   

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 8 9 11 14 18

Patient x session 42 53 65 80 107
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d. Aktivitetslust för de två jämförelsegrupperna Visas för de tre test-

Figur 22 Visar utfallet beträffande rapporterad aktivitets- sessionema,

lust (skalans maximiv'arde är 32 poäng). Medelvärdena

Poäng

32-

28-

24-

20-

16-

12-

8-

4-

o-

 

I Patienter

I] Kontroller

            

 

   

   

1 2 3

Testsession

Figur 22 Stämningsläge: Resultat betrafande rapporterad aktivitetslust

Skillnaden är liten vid den första sessionen, medan kont- träder (bilaga2, tabell 21).

rollpersonema skattar högra aktivitetslust vid den andra Den gjorda poweranalysen (tabell 13) Visar att det

sessionen. Skillnaden Vid den sista sessionen är ännu skulle krävas nio personer per grupp för att Visa att den

större. Variansanalysen Visar dock att ingen effekt fram- erhållna interaktionen 'ar signifikant vid power = 0,90.

Tabell 13 Poweranalys av aktivitetslust: beräknat antal försökspersoner per grupp vid

olika power (06 = 0,05)

   

Källa power power power power power

=0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 3 4 4 4 5

Patient x session 5 6 6 8 9
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e. Trötthet

Figur 23 visar utfallet beträffande rapporterad trötthet

(skalans maximivärde är 28 poäng). Medelvärdena för

Poäng

28-

24-

20-

16-

12-

8..

 

4-

 

 

  

Im

de två jämförelsegrupperna visas för de tre testses-

sionerna.

 

I Patienter

EI Kontroller

   

__l

  

0-
I

1 2

Testsession

3

Figur 23 Stämningsla'ge: Resultat betrafana'e rapporterad trötthet

Användarna skattar högre trötthet än kontrollpersonerna

vid de två första sessionema. Skillnaden är störst vid den

andra sessionen. Vid den tredje sessionen skattar kontroll-

personerna något högre trötthet. Ingen skillnad mellan

grupperna är emellertid påvisbar (bilaga 2, tabell 2m).

Poweranalysen (tabell 14) visar att det skulle krävas

20 personer per grupp för att påvisa den funna interak-

tionen som signifikant vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast data

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessio-

nen ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 33 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 14 Poweranalys av trötthet: beräknat antal försökspersoner per grupp vid

olika power (05 = 0,05)

 

 

  

 

 

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 4 5 6 6 8

Patient x session 9 1 1 13 16 20
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f. Förvirring

Figur 24 visar utfallet beträffande rapporterad förvirring

Poäng

28-

24-

20-

16-

12-

8-

:J .
1 2

 

 

    

Testsession

i__l

(skalans maximivärde är 28 poäng). Medelvärdena för

de två jämförelsegruppema visas för de tre testsessionema.

 

I Patienter

I] Kontroller

       

Figur 24 Stämningsläge: Resultat betrafande rapporterad förvirring

Användarna skattar högre förvirring vid samtliga tre

sessioner. Skillnaden mellan grupperna är störst vid den

andra sessionen och minst vid den tredje. Variansanalysen

(bilaga 2, tabell 2n) visar dock att ingen effekt framträ-

der.

Poweranalysen (tabell 15) visar att det skulle krävas

åtta personer per grupp för att påvisa en signifikant in-

teraktion mellan patientfaktorn och sessionsfaktorn vid

power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endastdata

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessio-

nen ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 76 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 15 Poweranalys av förvirring: beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika

power (06 = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 7 9 10 13 16

Patient x session 4 5 6 7 8
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g. Allmänt välbefinnande

Figur 25 visar utfallet beträffande rapporterat välbefin-

nande (skalans maximivärde är 200 poäng och minimi-

Poäng

192 -

160 -

128 -

96 -

64 -

32-

0-_- -

värde -32 poäng). Medelvärdena för de två jämförelse-

grupperna visas för de tre testsessionerna. Ju mindre

värde, desto bättre är välbefinnandet.

 

I Patienter

  

El Kontroller

  

1 2

 

-32 l

Testsession

I____I '

Figur 25 Stämningsläge: Resultat beträffande rapporterat allmänt välbefinnande

Kontrollpersonema skattar högst välbefinnande vid samt-

liga tre tillfällen. Skillnaden mellan grupperna är störts

vid den andra sessionen och minst vid den tredje. Ingen

skillnad är dock signifikant (bilaga 2, tabell 20).

Poweranalysen (tabell 16) visar att det skulle krävas

19 personer per grupp för att den erhållna interaktionen

skulle visa sig vara signifikant vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast

data från den första och sista testsessionen ingått; detta

för att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 30 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 16 Poweranalys av allmänt välbefinnande: beräknat antalförsökspersoner per grupp

vid olika power (06 = 0,05)

        

Källa power power power power power

= 0,50 0,60 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 4 5 6 6 8

Patient x session 9 10 12 15 19
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3.4.2 Aktivering

a. Vakenhet

Figur 26 visar utfallet beträffande vakenhet (skalans

Poäng

12-

10-

maximivärde är 12 poäng). Medelvärdena för de två

jämförelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.

      

  

 

I Patienter

EI Kontroller

      

 

    

1 2

Testsession

Figur 26 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad vakenhet

Användarna skattar högre aktivering vid alla tre tillfäl-

lena. Skillnaden är störst vid den andra sessionen och

minst vid den tredje. Ingen effekt framträder vid varians-

analysen (bilaga 2, tabell 2p).

Poweranalysen (tabell 17) visar att det skulle krävas

16 personer per grupp för att den funna interaktionen

ska bli signifikant vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast

data från den första och sista testsessionen ingått; detta

för att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 95 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 17 Powerarzalys av vaken/tet: beräknat antal försökspersonerper grupp vid olika

power (06 = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 7 9 1 1 13 1 7

Patient x session 8 9 1 1 13 16
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b. Energi

Figur 27 visar utfallet beträffande energi (skalans maxi-

mivärde är 24 poäng). Medelvärdena för de två jäm-

Poäng

24-

20-

förelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.

  

16-

12-

   

  

  

I Patie nte r

  

El Kontroller

 

 

       

1 2

Testsession

Figur 27 Aktivering: Resultat betrafande rapporterad energi

Skillnaden mellan grupperna är ungefär lika stor vid det

första och vid det andra tillfället med högst skattad en-

ergi hos kontrollpersonerna. Vid den sista sessionen,

däremot, är ordningen omkastad med högre skattad

energi bland användarna. Ingen effekt framträder dock'

vid variansanalysen (bilaga 2, tabell 2q).

Poweranalysen (tabell 18) visar att det skulle krävas

11 personer per grupp för att den funna interaktionen

skulle bli signifikant vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast data

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 20 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 18 Poweranalys av energi: beräknat antalförsökspersoner per grupp vid olika

power (05 = 0,05)

        

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 81 104 130 163 216

Patient x session 5 6 7 9 1 1
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c. Stress

Figur 28 visar utfallet beträffande stress (skalans maxi-

mivärde är 24 poäng). Medelvärdena för de två jäm-

Poäng

24-

20-

16-

12-

  

  

   

1 2

Testsession

|__|

förelsegrupperna Visas för de tre testsessionerna.

 

I Patienter

EI Kontroller

   

 

Figur 28 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad stress

Användarna skattar högre stress vid alla tre tillfällena.

Skillnaden mellan de två jämförelsegrupperna är störst

vid den första och minst vid den tredje sessionen. Ingen

skillnad är dock signifikant (bilaga 2, tabell 2r).

Poweranalysen (tabell 19) visar att det skulle krävas

81 personer per grupp för att interaktionen med session

skulle bli signifikant vid power = 0,90.

En separat poweranalys har även gjorts, där endast

data från den första och sista testsessionen ingått; detta

för att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 103 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 19 Poweranalys av stress: beräknat antal försökspersoner per grupp vid olika

power (a = 0,05)

      

Käl Ia power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 .= 0,90

Patient 9 11 13 16 20

Patient x session 33 41 51 63 81
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d. Eufori

Figur 29 visar utfallet beträffande eufori (skalans maxi-

Poäng

12-

10-

 

 

    

 

mivärde är 12 poäng). Medelvärdena för de två jäm-

förelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.

   

 

     

2

Testsession

Figur 29 Aktivering: Resultat betrajfande rapporterad eufori

Användarna skattar något högre eufori vid varje session.

Skillnaden mellan grupperna är lika stor vid den första

och andra sessionen, men något större vid den sista

sessionen. Ingen skillnad är dock signifikant (bilaga 2,

tabell 25).

  

I Patienter

 

EJ Kontroller

 

Den utförda poweranalysen (tabell 20) visar att mycket

stora jämförelsegrupper skulle krävas för att påvisa pa-

tient X session-interaktionen som signifikant (251 per-

soner per grupp vid power = 0,90).

Tabell 20 Poweranalys av eufori: beräknat antal försökspersoner per grupp

vid olika power (06 = 0,05)

  

 

 

 

   

Kä "a power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 6 6 7 9 11

Patient x session 100 125 154 192 251
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e. Irritation

Figur 30 visar utfallet beträffande irritation (skalans

Poäng

12-
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maximivärde är 12 poäng). Medelvärdena för de två

jämförelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.

 

I Patienter

El Kontroller

     

1 2

Testsession

Figur 30 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad irritation

Användarna skattar högst irritation vid samtliga tre till-

fällen. Skillnaden mellan grupperna är störst vid session

2 och minst vid session 3. Den genomsnittliga skillnad-

en dem emellan är inte signifikant.Däremot är interak-

tionen signifikant, vilket innebär att skillnaden mellan

grupperna är olika vid de tre tillfällena (bilaga 2, tabell

2t).

Poweranalysen ger vid handen att det skulle vara till-

räckligt med fyra personer per grupp för att den erhållna

interaktionen (patient x session) skulle bli signifikant med

90% sannolikhet (tabell 21).

En separat poweranalys har även gjorts, där endast data

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 33 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 21 Poweranalys av irritation: beräknat antal försökspersoner per grupp

vid olika power (oc = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 4 5 6 6 8

Patient x session 3 3 3 3 4
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f. Koncentration

Figur 31 visar utfallet beträffande koncentration (skal-
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ans maximivärde är 12 poäng). Medelvärdena för de två

jämförelsegrupperna visas för de tre testsessionerna.
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Figur 31 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad koncentration

Kontrollpersonerna rapporterar högre koncentration vid

de två första sessionerna; störst är skillnaden vid ses-

sion 2. Vid den tredje sessionen föreligger, däremot,

ingen skillnad mellan grupperna. Ingen effekt är dock

påvisad (bilaga 2, tabell 2u).

Stora jämförelsegrupper (85 individer) skulle krävas

för att kunna påvisa den erhållna interaktionen som signi-

fikanta (tabell 22).

En separat poweranalys har även gjorts, där endastdata

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 1150 personer för att

påvisa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 22 Poweranalys av koncentration: beräknat antal försökspersoner per

grupp vid olika power (06 = 0,05)

     

  

 

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 50 63 79 100 132

Patient x session 35 43 53 65 85
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3.4.3 Grad av påverkan

Figur 32 visar utfallet beträffande upplevd påverkan
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(andel av maximalt upplevd påverkan) vid de tre mät-

tillfällena.

 

I Patienter

EI Kontroller

    

Mättillfälle

Figur 32 Resultat beträffande upplevd påverkan

Vid de två första mättillfällena rapporterar användarna

högre grad av påverkan än kontrollpersonerna. Vid det

sista tillfället rapporterar, däremot, ingen person någon

upplevd påverkan. Variansanalysen visas i bilaga 2 (ta-

bell 2v).

För att interaktionen ska falla ut signifikant skulle

krävas 21 personer per grupp vid power = 0,90 (tabell

23).

En separat poweranalys har även gjorts, där endast data

från den första och sista testsessionen ingått; detta för

att få en uppfattning om vilken stickprovsstorlek som

skulle krävas för att den minskade skillnaden mellan

grupperna man fann mellan den första och sista sessionen

ska falla ut signifikant. Det visar sig därvid att grupp-

storleken skulle behöva uppgå till 8 personer för att på-

visa signifikans vid power = 0,90.

Tabell 23 Poweranalys av upplevd påverkan: beräknat antalförsökspersoner per

grupp vid olika power (06 = 0,05)

      

Källa power power power power power

= 0,50 = 0,60 = 0,70 = 0,80 = 0,90

Patient 4 5 5 6

Patient x session 9 1 1 13 16 21
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3.4.4 Körprestation två jämförelsegrupperna visas för de tre testsessioner-

Figur 33 visar utfallet beträffande upplevd körprestation na.

(andel av maximal körprestation). Medelvärdena för de
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Figur 33 Resultat beträffande upplevd körprestation

Tabell 24 Poweranalys av upplevdkörprestation: beräknat antal försökspersoner

per grupp vid olika power (06 = 0,05)
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Användarna rapporterar bättre körprestation vid samt-

liga tre tillfällen. Skillnaden mellan grupperna ärvstörst

= 0,90 skulle krävas försökspersonsgrupper uppgående

vid mättillfälle 2 och minst vid det sista tillfället. Varians-

analysen visas i bilaga 2 (tabell 2w).

För att interaktionen ska falla ut signifikant vid power
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till 22 personer (tabell 24).

3.5 Yttre symptom

Ingen av de sex medverkande försökspersonerna be-

dömdes vid något tillfälle vara påverkad av läkemedel.
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4 Diskussion

I den här genomförda pilotstudien följdes en liten grupp

bensodiazepinanvändare under nedtrappning av benso-

' diazepinanvändningen från en ganska hög nivå till noll.

Dessa personer upphörde således helt med att använda

dessa preparat. I inledningsfasen använde två av dem

diazepam (dygnsdos 20 respektive 30 mg), medan den

tredje använde lorazepam (3 mg dagligen).

Jämförelse gjordes vid tre tillfällen med en ålders-

och könsmatchad kontrollgrupp av samma storlek; före

och under nedtrappning samt en-två månader efter lyck-

ligt genomförd utsättning.

Signifikanstestning har genomförts för de olika ef-

fektmåtten i syfte att få underlag för poweranalyser.

Härvid har man, utgående från erhållna skattningar av

effektstorlekar och mätfel, gjort uppskattningar av hur

stora försökspersonsgrupper som skulle behövas för att

de skillnader mellan användare och kontrollpersoner man

fann i pilotstudien ska bli signifikanta vid olika krav på

power. Härvid har använts signifikansnivån 5% genom-

gående, dvs. sannolikheten att få ett signifikant resultat

när ingen skillnad förelåg var 5%.

Den här utförda pilotstudien är av mycket liten om-

fattning vad gäller antalet försökspersoner, vilket inne-

bär att generaliseringsmöjligheterna är mycket små. I

nästan samtliga fall har gjorda signifikansanalyser visat

icke-signifikanta utfall, men även i de två fall där si gni-

fikanta resultat erhölls (minnestestet, antal korrekta res-

ponser på valreaktionstidstestet), är det klart olämpligt

att försöka generalisera dessa resultat.

Den generella hypotesen var att skillnaden mellan

användare och kontrollpersoner skulle vara störst vid

testtillfälle 2 (på grund av förväntade abstinensbesvär

under nedtrappningsfasen) och minst vid testtillfälle 3,

när man helt upphört med att använda bensodiazepin-

preparat.

Vad gäller simulatorkömingarna, fann man att an-

vändarna hade längst bromsreaktionstid vid alla tre test-

tillfällena. Skillnaden mellan grupperna var dock obetydlig

vid det första mättillfället. Skillnaden var, såsom väntat,

störst vid det andra tillfället. Däremot var den inte minst

vid det sista testtillfället utan innan man påbörjat ned-

trappningen. Någon tendens till förbättring från situa-

tionen före nedtrappning till efter densamma kunde så-

ledes inte visas för detta effektmått.

Sidolägesvariationen var något större för kontroll-

personerna vid den första sessionen och betydligt större

vid den andra. Endast vid den sista sessionen presterade

användarna något sämre än kontrollerna. Någon tendens

till förbättrat resultat från situationen före nedtrappning

till efter densamma förelåg således ej heller för detta

effektmått hos användarna (i relation till kontrollper-

50

sonernas resultat).

Medelhastigheten var identisk hos de två jämförelse-

grupperna vid det första testtillfället. Vid de senare ses-

sionerna körde användarna snabbare, speciellt vid ses-

sion 3. Här fann man således ingen tendens till att skill-

naden mellan de två jämförelsegruppema skulle minska

över tid. Beträffande hastighetsvariation fann man, att

denna var större hos användarna vid samtliga testtill-

fällen. Skillnaden mellan grupperna var störst under ned-

trappningen och minst efter densamma. Poweranalysen

gav vid handen att för att interaktionen mellan patient-

faktorn och session ska bli signifikant skulle krävas en

gruppstorlek uppgående till 42 personer vid power =

0,90. Separat analys av data från session 1 och 3 visade

att det skulle krävas 121 personer per grupp för att

interaktionen skulle bli signifikant (återigen vid power =

0,90).

Vad gäller utfallet på laboratorietesterna presterade

användargruppen något bättre beträffande enkel reak-

tionstid än kontrollpersonerna vid det första testtillfället.

Vid de senare sessionerna hade användarna, däremot,

längre reaktionstider än kontrollpersonerna. Skillnaden

var störst vid den andra sessionen. Således förelåg ingen

tendens till förbättring från situationen före nedtrappning

till efter densamma för detta effektmått.

På minnestestet presterade användarna sämre vid

samtliga tre tillfällen. Skillnaden var störst vid det första

och minst vid det andra testtillfället. Här fanns således

en tendens till förbättring vid den tredje sessionen jäm-

fört med den första sessionen, även om denna var

mycket liten. Poweranalysen på data från alla tre ses-

sionerna gav vid handen att för att interaktionen mellan

patientfaktorn och sessionsfaktorn ska bli signifikant

skulle krävas en gruppstorlek uppgående till 26 perso-

ner vid power = 0,90. Separat analys av data från ses-

sion 1 och 3 visade att det skulle krävas hela 1242 per-

soner per grupp för att interaktionen skulle bli signifikant

(återigen vid power = 0,90).

På valreaktionstidstestet visade det sig att använda-

rna hade färre korrekta responser. Skillnaden var störst

vid den första och minst vid den tredje sessionen. För

att interaktionen mellan patientfaktorn och sessions-

faktorn ska bli signifikant beräknas att det skulle behö-

vas nio personer per grupp vid power = 0,90. Separat

analys av data från session 1 och 3 visade att det skulle

räcka med åtta personer per grupp för att interaktionen

skulle bli signifikant (återigen vid power = 0,90).

Användarna hade längre reaktionstider på valreak-

tionstidstestet vid samtliga sessioner. Skillnaden var

störst vid testsession 2 men minst vid den första ses-

sionen. Det föreligger således ingen tendens till att skill-
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naden mellan användare skulle vara mindre vid den sista

jämfört med den första sessionen.

Förutom dessa beteendemått studerades även en rad

subjektiva mått. Beträffande stämningsläge fann man att

användarna rapporterade högre grad av ångest, ned-

stämdhet, ilska, förvirring och mindre aktivitetslust och

allmänt välbefinnande vid samtliga testtillfällen. Använ-

darna rapporterade även högre grad av trötthet, men en-

dast vid de två första sessionerna; vid den sista rappor-

terade kontrollpersonerna något högre grad av trötthet.

Vid jämförelse mellan utfallet vid den första och den

andra sessionen visar det sig att användarna vid det an-

dra tillfället rapporterade lägre ångest, nedstämdhet,

aktivitetslust och allmänt välbefinnande samt högre il-

ska, trötthet och förvirring (i relation till vad kontroll-

personerna rapporterade).

Om man i ställetjämför skillnaden mellan användare

och kontrollpersoner vid den första sessionen med den

sista, var den mindre vid det sista tillfället för ångest,

trötthet, förvirring och allmänt välbefinnande. Vid power

= 0,90 beräknas att för att interaktionen mellan patient-

faktorn och sessionsfaktorn ska bli signifikant behövs

54 personer per grupp beträffande ångest. För trötthet

är detta beräknade antal 20 personer, för förvirring åtta

personer och för allmänt välbefinnande 19 personer per

grupp. Separat analys av data från session 1 och 3 vi-

sade att det för ångest skulle räcka med fyra personer

per grupp, för trötthet 33, för förvirring 76 och för all-

mänt välbefinnande 30 personer per grupp, för att inter-

aktionen skulle bli signifikant (återigen vid power = 0,90).

På aktiveringsskaloma rapporterade användarna läg-

re vakenhet samt högre stress, eufori och irritation vid

samtliga testtillfällen. Användarna rapporterade även lägre

energi och koncentration, men endast vid de två första

sessionerna. Vid den tredje sessionen rapporterade tvärt-

om användarna högre energi men samma koncentration

som kontrollpersonerna.

Vid jämförelse mellan utfallet vid den första och den

andra sessionen visar det sig att användarna vid det an-

dra tillfället rapporterade lägre vakenhet, stress och kon-

centration samt högre irritation (i relation till vad kontroll-

personerna rapporterade).

Skillnaden mellan användare och kontrollpersoner var

mindre vid den sista sessionen än vid den första för

vakenhet, stress, irritation och koncentration (för irrita-

tionsfaktorn var interaktionen signifikant). För energi

rapporterade, såsom påpekats, användarna högre vär-

den än kontrollgruppen vid den sista sessionen. Vid

power = 0,90 beräknas att för att interaktionen mellan

patientfaktorn och sessionsfaktorn ska bli signifikant

behövs 16 personer per grupp beträffande vakenhet. För

energi är detta antal 11 personer, för stress 81 personer,

för irritation fyra personer och för koncentration 85

personer per grupp. Separat analys av data från session
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1 och 3 visade att det för vakenhet skulle det behövas

95 personer per grupp, för energi 20, för stress 103,

för irritation 33 personer och för koncentration 1150

personer per grupp, för att interaktionen skulle bli sig-

nifikant (återigen vid power = 0,90).

Rapporterad påverkan var högre hos användarna vid

de två första sessionerna men inte vid den sista. Vid

power = 0,90 beräknas att för att interaktionen mellan

patientfaktorn och sessionsfaktorn ska bli signifikant

behövs 21 personer per grupp. Separat analys av data

från session 1 och 3 visade att det skulle det räcka med

8 personer per grupp för att interaktionen skulle bli si g-

nifikant (återigen vid power = 0,90).

Användarna rapporterade bättre körprestation vid

samtliga tre tillfällen. Det föreligger ingen tendens till att

dessa skulle skatta sin körprestation bättre vid det sista

testtillfället än vid det första (i relation till hur kontroll-

personerna besvarade frågan).

Förbättring över tid (jämförelse mellan det första och

tredje testtillfället) har således noterats för användarna

för följ ande beteendemått: hastighetsvariation, minne och

valreaktionstid (antal korrekta svar). För hastighets-

variation var skillnaden mellan grupperna 1,3 km/h i in-

ledningen och 0,8 km/h vid avslutningen. För minnest-

estet var skillnaden vid det första mättillfället 2,6 kor-

rekta svar och vid det sista tillfället 2,5 korrekta svar,

dvs. ett nästan identiskt resultat. För valreaktionstids-

testet var dock förbättringen större, från en ursprung-

lig skillnad uppgående till 13,3 korrekta svar till 6,0 kor-

rekta. Poweranalyserna gav vid handen att för att kunna

påvisa en förbättring över tid hos användarna i relation

till kontrollgruppen skulle krävas stora jämförelsegrupper

såväl för hastighetsvariationsmåttet som för minnes-

testet. Däremot skulle det sannolikt räcka med ett be-

tydligt mindre försök för att påvisa en förbättring på val-

reaktionstidstestet (antal korrekta svar).

För de mest centrala beteendemåtten, bromsreak-

tionstid och sidolägesvariation, föreligger överhuvudtaget

ingen tendens till att användarna skulle ha förbättrats från

situationen före nedtrappningen till efter dess slut. Här

bör noteras att användarna var mycket litet försämrade

vid den första sessionen beträffande bromsreaktionstid

och inte alls försämrade vad gäller sidolägesvariation.

På ett flertal av de subjektiva måtten erhölls tendenser

till förändring över tid som kan tolkas som förbättring-

ar, särskilt beträffande trötthet-, vakenhet- och energi-

skalorna, men även beträffande det allmänna välbe-

finnandet. De gjorda poweranalyserna pekar på att det i

dessa fall (och i ett par andra) skulle räcka med ganska

måttlig storlek hos grupperna för att finna de noterade

förändringarna över tid som signifikanta (20 eller färre

per grupp). I ett par fall beräknas att det skulle behövas

betydligt störrejämförelsegrupper. Vid jämförelse mel-

lan utfallet vid det första och vid det sista testtillfället
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beräknas att det oftast skulle krävas betydligt större

grupper.

Intressant att notera är att det knappast föreligger

några tendenser till att användarna skulle ha mått sämre

under nedtrappningen än vad man gjorde dessförinnan

(tendensen är snarare tvärtom). Några påtagligare ab-

stinensbesvär tycks alltså inte ha förelegat, åtminstone

inte vid tidpunkten för den andra testsessionen, när man

hade minskat doseringen till hälften av vad denvarit vid

inledningen, vilket kan ses som ett uttryck för att man

har gått varli gt fram vid nedtrappningen.

Ett huvudintryck av erhållna resultat är att de för-

ändringar man kan förvänta sig efter att man upphört

med att använda dessa medel är ganska måttliga, sär-

skilt vad gäller beteendemått. Det är givetvis mycket

möjligt att patientgruppen testades alltför tidigt efter

medicineringens upphörande och att förbättringar skulle

kunna uppträda längre fram i tiden. Som stöd för detta

antagande kan anföras Tönne m.fl. (1995), som fann

att prestationsförbättringar på olika neuropsykologiska

tester inträffat hos en grupp bensodiazepinanvändare när

dessa testades ett år efter medicineringens upphörande.

Det är emellertid inte självklart att man efter en längre

tid skulle prestera helti nivå med matchade friska kont-

rollpersoner. De besvär av psykologisk art som ursprung-

ligen motiverade användandet av bensodiazepiner kan

kvarstå och möjligen också ha negativa effekter presta-

tionsmässigt. Neiman, Persson & Bergman (1994) fann

att bensodiazepinberoende personer 3 mån efter avslu-

tad nedtrappning rapporterade förhöjd ångest, depres-

sion, osäkerhet, impulsivitet och sårbarhet i jämförelse

med friska köns- och åldersmatchade personer. Man

följ de dock inte upp dessa personer längre tid än så i den

studien.

Frågan beträffande prestationsnedsättning hos benso-

diazepinberoende personer har tidigare studerats med

hjälp av samma testbatteri som användes i denna studie

(Törnros m.fl. 1998). De enda beteendeskillnader som

påvisades i den studien var att bensodiazepinanvändarna

uppvisade större hastighetsvariation och sämre presta-

tion beträffande enkel reaktionstid och minne. På de

centrala måtten bromsreaktionstid och sidolägesvariation

påvisades däremot ingen skillnad mellan grupperna. Ut-

fallet för dessa två mått (uppmätta skillnader mellan

grupperna) var likartat det man erhöll i den här rappor-

terade pilotstudien. Även beträffande hastighetsvariation
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och minne är utfallet likartat i de två studierna (återigen

vad gäller storleken hos uppmätta skillnader). En skill-

nad var att man i den stora studien fann att prestationen

beträffande enkel reaktionstid var nedsatt hos användar-

na, medan ingen sådan tendens förelåg i pilotstudien.

För de beteendemått där man i den stora studien

påvisade ett försämrat resultat hos bensodiazepinan-

vändarna (hastighetsvariation, enkel reaktionstid, minne)

erhölls i pilotstudien, såsom tidigare nämnts, en tendens

till förbättring över tid endast för hastighetsvariation och

för minne; dock var tendensen mycket svag i det sista

fallet.

Med de tidsintervall som tillämpades i den här gjorda

pilotstudien från nedtrappningens slut till den avslutande

testsessionen tycks det således inte vara troligt att några

större förbättringar prestationsmässigt kan förväntas hos

bensodiazepinberoende personer som upphör med att

använda dessa medel. Det är emellertid av vikt att no-

tera att prestationsförsämringen före nedtrappningens

början tycks vara mycket måttlig (för de mått på kör-

prestation som här använts påvisades i den stora stu-

dien inte några skillnader mellan användare och kontroll-

personer).

Under nedtrappningen erhölls emellertid en klar ten-

dens till att användarna var nedsatta vad gäller broms-

reaktionstider och enkel reaktionstid. En liknande, men

svagare, tendens förelåg för reaktionstid på valreak-

tionstidstestet. Liknande tendenser till försämrad psy-

komotorisk prestation under nedtrappningsfasen er-

hölls även av Tönne m.fl. (1995). För sidolägesvaria-

tion förelåg däremot ingen tendens till nedsatt prestation

hos användarna under nedtrappningen.

Några slutsatser beträffande bensodiazepinanvända-

res funktionsnivå kan man inte dra utgående från det här

rapporterade pilotförsöket. Resultaten kan däremot an-

vändas som underlag för planering av en större studie.

Såsom framgått förefaller det inte som om man kan för-

vänta sig några större förbättringar prestationsmässigt

när relativt kort tid förflutit sedan man blivit drogfri.

Däremot är det tänkbart att större förändringar av posi-

tiv artkan inträffa efter längre tids drogfrihet. Man borde

således följa upp en användargrupp under längre tid och

testa dem när de varit drogfria under åtminstone ett år.

En annan förändring som kan föreslås är att försöka göra

testerna av körprestation mer mätkänsli ga. En rejäl för-

längning av körsträckan skulle förmodligen bidra till detta.
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Bilaga 1

Sid 1 (10)

Frågeformulär

l. Stämningsläge [Svensk pilotversion av POMS (Profile of Mood States)]

2. Aktivering (Svensk version av Thayefs Activation-Deactivation Checklist) (Kjellberg &

Bohlin, 1974; Thayer, 1967).

3. Grad av påverkan

4. Körprestation

5. Symptom på läkemedelspåverkan

VTI MEDDELANDE 841



Bilaga 1

Sid 2 (10)

STÄMNINGSLÄGE

Försöksperson nr ....... .. Betingelse ....................... .. Datum ......................... ..

 

Hur känner Du Dig just nu?

Ange Ditt svar genom att för varje ord ringa in den siffra som motsvarar det alternativ som
passar Dig bäst!

Siffrorna hänför sig till följande svar:

       

O - inte alls

1 - en smula

2 - måttligt

3 - ganska mycket

4 - intensivt

l vänlig O 1 2 3 4 15 aktiv O 1 2 3 4

2 spänd O 1 2 3 4 16 på helspänn O 1 2 3 4

3 arg O 2 3 4 17 vresig O 2 3 4

4 utsliten O 1 2 3 4 18 melankolisk O 1 2 3 4

5 olycklig O 1 2 3 4 19 energisk O 1 2 3 4

6 klartänkt O 1 2 3 4 20 panikslagen O 1 2 3 4

7 livlig O 1 2 3 4 21 pessimistisk O 1 2 3 4

8 förvirrad O 1 2 3 4 22 avspänd O 1 2 3 4

9 ångerfull O 1 2 3 4 23 ovärdig O 1 2 3 4

10 darrig 0 2 3 4 24 hatfull 0 1 2 3 4

11 initiativlös O 1 2 3 4 25 medkännande O 1 2 3 4

12 retlig O 1 2 3 4 26 orolig O 1 2 3 4

13 omtänksam O 2 3 4 27 rastlös O 2 3 4

14 sorgsen O 1 2 3 4 28 koncentrations- O 1 2 3 4

svårigheter
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Sid 3 (10)

0 - inte alls

1 - en smula

2 - måttligt

3 - ganska mycket

4 - intensivt

29 uttröttad O 1 2 3 4 47 upprorisk O 2 3 4

30 hjälpsam O 1 2 3 4 48 hjälplös 0 2 3 4

31 förargad 0 l 2 3 4 49 utled O 2 3 4

32 modfälld 0 l 2 3 4 50 villrådig O 2 3 4

33 harmsen O 2 3 4 51 alert O 2 3 4

34 nervös 0 2 3 4 52 lurad O 2 3 4

35 ensam 0 2 3 4 53 rasande O 2 3 4

36 eländig O 1 2 3 4 54 effektiv O 2 3 4

37 virrig O 2 3 4 55 tillitsfull O 2 3 4

38 gladlynt O 2 3 4 56 pigg O 2 3 4

39 bitter O 2 3 4 57 misslynt 0 2 3 4

40 utmattad O 2 3 4 58 värdelös O 2 3 4

41 ängslig O 1 2 3 4 59 glömsk O 2 3 4

42 stridslysten O 1 2 3 4 60 sorglös O 2 3 4

43 godmodig 0 2 3 4 61 skräckslagen O 2 3 4

44 dyster O 1 2 3 4 62 skuldmedveten 0 2 3 4

45 desperat O 1 2 3 4 63 kraftfull 0 2 3 4

46 trög O 1 2 3 4 64 osäker på saker 0 2 3 4

65 överhopad av saker 0 2 3 4

 

KONTROLLERA ATTDU HAR BESVARATALLA FRÅGOR!
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Bilaga 1

Sid 4 (10)

Poängen på de sex delskalornä beräknas enligt följande:

Ångests2+10+16+20-22+26+27+34+41

Nedstämdhets5+9+14+18+21+23+32+35+36+44+45+48+58+61+62

Ilskä.°3+12+17+24+31+33+39+42+47+52+53+57

Aktivitetslust: 7+ 15 +19+38+51+56+60+63

Trätthet:4+11+29+40+46+49+65

Förvirring: 8 + 28 + 37 + 50 - 54 + 59 + 64

Totalpoäng (välbefinnande):

Ångest + Nedstämdhet + Ilska - Aktivitetslust + Trötthet + Förvirring
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Sid 5 (10)

AKTIVERING

Försöksperson nr ........... .. Betingelse ............................. .. Datum ............................ ..

 

Hur känner Du Dig just nu?

Ange Ditt svar genom att för varje 0rd ringa in den siffra som motsvarar det alternativ som

passar Dig bäst!

Svara snabbt och fundera inte så mycket!

             

               

mycket ganska inte särskilt inte alls

'irriterad 3 2 1 0|

Isömnig 3 2 1 0]

| orkeslös 3 2 1 0]

Iklar 3 2 1 0|

[energisk 3 2 1 0|

Ivaken 3 2 1 0]

[uppspelt 3 2 1 0]

[upprörd 3 2 1 0|

Iklarvaken 3 2 1 0|

Ilivlig 3 2 1 0|

I trött 3 2 1 0 |

[intensiv 3 2 1 0|

Lvresig 3 2 1 0]

Eppfymd 3 2 1 0 I
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Sid 6 (10)

mycket ganska inte särskilt inte alls

|avslappnad 3 2 l 0|

I Uppåt 3 2 1 0 |

lhetsig 3 2 l 0|

| slö 3 2 l 0]

Ikoncenrrerad 3 2 l 0]

[stressad 3 2 l 0]

[nervös 3 2 l 0|

I samlad 3 2 l 0|

| orolig 3 2 l 0]

Iapatisk 3 2 l 0]

[passiv 3 2 l 0|

Ispand 3 2 l 0|

Iaktiverad 3 2 l 0|

luppl'agad 3 2 l 0|

[avspänd 3 2 l 0|

[ oföretagsam 3 2 1 0 |

[pressad 3 2 l 0|

lokoncentrerad 3 2 l 0]
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Sid 7 (10)

Poängen på de sex delskalorna beräknas enligt följande:

Vakenhet: Sömnig (omkastade värden) + vaken + klarvaken + trött (omkastade värden)

Energi: orkeslös (omkastade värden) + energisk + intensiv + slö (omkastade värden) + apatisk

(omkastade värden) + passiv (omkastade värden) + aktiverad + oföretagsam (omkastade

värden)

Stress: avslappnad (omkastade värden) + stressad + nervös + orolig + spänd + uppjagad +

avspänd (omkastade värden) + pressad

Eufori: uppspelt + livlig + upprymd + uppåt

Irritation: irriterad + upprörd + vresig + hetsig

Koncentration: klar + koncentrerad + samlad + okoncentrerad (omkastade värden)
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Sid 8 (10)

Grad av påverkan Försöksperson nr ........ ..

Betingelse ................. ..

Datum ........................ ..

Var god ange hur påverkad (av läkemedel eller alkohol) Du känner Dig just nu.

Ange som procent av den maximala påverkan Du någonsin upplevt.

O = Helt opåverkad

100 = Kraftigaste påverkan någonsin

Din aktuella påverkan
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Sid 9 (10)

Körprestation Försöksperson nr ......... ..

Betingelse ........... ..

Datum .............. ..

Var god gör en bedömning av Din körprestation under testkörningen.

Ange som procent av Din maximala förmåga.

0 = Jag körde mycket, mycket dåligt

100 = Jag körde mycket, mycket bra

Din aktuella körprestation

VTI MEDDELANDE 841



Bilaga 1

Sid 10 (10)

Symptom på läkemedelspåverkan Försöksperson nr.......... ..

Datum och tid........... .Plats för undersökningen ................. ..

Ansikte: utan anmärkning CI högrött EI blekt EI slappt EI

Ögon: utan anmärkning EI blanka EI dimmiga EI matta CI blodsprängda EI

Pupillernas storlek vid varierande belysning: stora EI normala CI små EI

Blind: nej EI ja EI vänster öga CI höger öga EI Glasögon EI Kontaktlinser EI

Nystagmus: vertikal nystagmus EJ horisontal CI

Konvergens: höger öga EI vänster öga EI ingen konvergens EI

Allmänt uppträdande: naturligt EI lugnt EI slött CJ överlägset EI upprymt EI pratsam E'J
surmulen CI avvisande EI uppriven CI

Balansförmåga: Gång rakt fram: säker EI osäker EI försiktig CI vacklande EI bredbent CI

Vändning under gång: säker CI osäkerEI

Vändning på stället: säker El osäker CI

Bakfot-tå prov (9 steg bakfot till tå och vändning): säker CI osäker E] stoppar CI

höjer armarna för att hålla balansen E'J avviker från linjen EI klarar provet EI

Rombergs skärpta prov: säker CI osäker CI

Stå på ett ben: vacklar EI använder armarna för att hålla balansen EI hoppar CI ställer ner foten EI

Finger-näsa (slutna ögon) : säker EI osäker EI

Finger-finger (slutna ögon) säker CI osäkerEI

Baklängsräkning (minst 30) .................................................................................................................. ..

Spritlukt eller av annat ämne: nej EI ja EI vilket...................................................... ..

Andra symtom: ....................................................................................................................................... ..

Slutsatser om

påverkan: ................................................................................................................................ ..
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Sid 1 (5)

Variansanalyser

Tabell 2a Variansanalys av bromsreaktionstid

Källa Frihets grader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (oc=0,05)

Patient 1,2 0,90 0,44 0,09

Patient x session 2,4 2,14 0,23 0,23

Patient x körsträcka 3,6 0,41 0,75 0,09

Patient X session x körsträcka 6,12 1,31 0,32 0,33

Tabell 2b Variansanalys av sidolägesvariation

Källa Frihets grader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (a=0,05)

Patient 1,2 0,25 0,67 0,06

Patient X session 2,4 4,32 0,10 0,42

Patient x körsträcka 3,6 1,48 0,31 0,23

Patient x session X körsträcka 6,12 2,66 0,07 0,64

Tabell 20 Variansanalys av hastighet

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (oc=0,05)

Patient 1,2 0,1 1 0,78 0,06

Patient X session 2,4 0,23 0,81 0,07

Patient x körsträcka 3,6 1,08 0,43 0,18

Patient x session x körsträcka 6,12 1,52 0,25 0,39
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Tabell 2d Variansanalys av hastighetsvariation

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (oc=0,05)

Patient 1,2 6,89 0,12 0,32

Patient X session 2,4 0,47 0,66 0,09

Patient X körsträcka 3,6 4,67 0,052 0,61

Patient X session X körsträcka 6,12 0,45 0,84 0,13

Tabell 2e Variansanalys av enkel reaktionstid

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå Observerad

power (0t=0,05)

Patient 1,2 1,33 0,37 0,11

Patient X session 2,4 6,16 0,06 0,55

Patient X tid på uppgiften 4,8 0,57 0,69 0,13

Patient X session X tid på 8,16 0,38 0,92 0,13

uppgiften

Tabell 2f Variansanalys av minne

Källa Frihets grader F-V'arde Signifikansnivå Observerad

power (0t=0,05)

Patient 1,2 47,51 0,02 0,91

Patient X session 2,4 0,77 0,52 0,11

Tabell 2g Variansanalys av antal korrekta responserpå valreaktiOnstia'stestet

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (oc=0,05)

Patient 1,2 264,14 0,004 1,00

Patient X session 2,4 2,65 0,19 0,28

Tabell 2h Variansanalys av reaktionstider på korrekta responser på valreaktionstidstestet

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå Observerad

power (oc=0,05)

Patient 1,2 4,51 0,17 0,24

Patient X session 2,4 0,47 0,66 0,09
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Tabell 2i Variansanalys av ångest

Källa Frihets grader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 5 ,02 0,15

Patient X session 2,4 0,36 0,72

Tabell 2j Variansanalys av nedstämdhet

Källa Frihets grader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 4,96 0,16

Patient X session 2,4 0,46 0,66

Tabell 2k Variansanalys av ilska

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 1,84 0,31

Patient X session 2,4 0,18 0,84

Tabell 2l Variansanalys av aktivitetslust

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 17,29 0,053

Patient X session 2,4 2,62 0,19

Tabell 2m Variansanalys av trötthet

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 6,20 0,13

Patient X session 2,4 1,02 0,44
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Observerad

power (oc=0,05)

0,26

0,08

Observerad

power (OL=0,05)

0,25

0,09

Observerad

power (oc=0,05)

0,13

0,06

Observerad

power (oc=0,05)

0,59

0,27

Observerad

power (0L=0,05)

0,30

0,13
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Tabell 2n Variansanalys av förvirring

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 2,33 0,27

Patient X session 2,4 3,16 0,15

Tabell 20 Variansanalys av allmänt välbefinnande

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 6,27 0,13

Patient x session 2,4 1,11 0,42

Tabell Zp Variansanalys av vakenhet

Källa Frihets grader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 1,00 0,42

Patient x session 2,4 1,32 0,36

Tabell 2q Variansanalys av energi

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 0,15 0,74

Patient x session 2,4 2,18 0,23

Tabell 2r Variansanalys av stress

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 1,75 0,32

Patient X session 2,4 0,24 0,80

Observerad

power (oc=0,05)

0,15

0,32

Observerad

power (0L=0,05)

0,30

0,14

Observerad

power (oc=0,05)

0,10

0,16

Observerad

power (oc=0,05)

0,06

0,24

Observerad

power (oc=0,05)

0,13

0,07
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Tabell 2s Variansanalys av eufori

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 3 ,90 0,19

Patient X session 2,4 0,08 0,93

Tabell 2t Variansanalys av irritation

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 6,37 0,13

Patient x session 2,4 13,00 0,018

Tabell 2a Variansanalys av koncentration

Källa Frihets grader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 0,24 0,67

Patient x session 2,4 0,23 0,81

Tabell 2v Variansanalys av upplevdpåverkan

Källa Frihetsgrader F-V'arde Signifikansnivå

Patient 1,2 9,76 0,09

Patient x session 2,4 1,00 0,44

Tabell 2w Variansanalys av upplevd körprestation

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Patient 1,2 3 ,92 0,19

Patient X session 2,4 0,95 0,46
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Observerad

power (oc=0,05)

0,22

0,06

Observerad

power (oc=0,05)

0,30

0,85

Observerad

power (a=0,05)

0,06

0,07

Observerad

power (oc=0,05)

0,41

0,13

Observerad

power (a=0,05)

0,22

0,13




