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Titel

Lugnande medel och sömnmedel. Försök med läkemedelsanvändare och friska personer i simulerad

bilkörning och laboratorietester

 

Referat

Jämförelse har gjorts mellan tjugo bensodiazepinanvändare och en individuellt ålders- och könsmatchad kon-

trollgrupp vad gäller simulerad bilkörning (sidolägesvariation, bromsreaktionstid), enkel reaktionstid, val-

reaktionstid och korttidsminne. Man fann att användargruppen uppvisade större inompersonsvariation vad gäller

hastighet vid simulatorkörningen och försämrad prestation beträffande enkel reaktionstid och minne. I övrigt

påvisades inga beteendeskillnader mellan de två grupperna. Inga effekter kunde påvisas av ett litet alkoholintag

(0,40 g ren alkohol per kg kroppsvikt hos män och 0,36 g ren alkohol per kg kroppsvikt hos kvinnor) beträf-

fande körbeteende eller annat beteende. BAK var något under 0,4 promille vid laboratorietesterna och omkring

0,25 promille vid simulatorkörningen.

Upplevelsemässigt påvisades vissa skillnader mellan de två grupperna. Användargruppen rapporterade hö-

gre ångest och större nedstämdhet, lägre vakenhet samt lägre välbefinnande. Upplevelsemässigt erhölls en del

effekter av alkohol; högre grad av förvirring, trötthet och nedstämdhet samt lägre välbefinnande. Vad gäller

trötthet, föreföll användargruppen bli något mer påverkad av alkohol än kontrollgruppen.

Före alkoholintaget bedömdes fyra användare och två kontrollpersoner, utgående från yttre tecken beträf-

fande påverkan, vara påverkade.

Sambandet mellan dosering och prestation har analyserats. Inget påtagligt samband förelåg. För sido-

lägesvariationsmåttet erhölls dock en tendens till att prestationsnedsättningen tilltog med stigande dosering. För

bromsreaktionstid, korttidsminne och valreaktionstid förelåg liknande tendenser, även om dessa var betydligt

mindre uttalade.

Vad gäller upplevelser, fann man att känslan av nedstämdhet och av förvirring tilltog märkbart vid stigande

dosering.

Det samlade resultatet ger inte några tydliga indikationer på att personer som står på regelbunden, kontrol-

lerad medicinering med bensodiazepinpreparat skulle utgöra något påtagligt trafiksäkerhetsproblem.

En engångsdos diazepam 5 mg hade inga påtagliga effekter på kontrollgruppen, vare sig beträffande bete-

enden eller upplevelser. .
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Abstract (background, aims, methods, result)

Comparisons were made between outpatients using various benzodiazepines and an individually age and sex

matched control group regarding Simulated driving (lateral position variation, brake reaction time), simple re-

action time, choice reaction time and short term memory. The patients exhibited greater intraindividual speed

variation in Simulated driving, and impaired performance on simple reaction time and memory. No other differ-

ences were found regarding behaviour. No effects were found of a small alcohol dose (0.40 g pure alcohol/kg

body weight in men and 0.36 g pure alcohol/kg body weight in women) on behaviour. BAC was just below

40 mg% at the laboratory tests and about 25 mg% at the simulator runs.

Subjectively, a number of differences appeared between the two comparison groups. The patients reported

higher levels of anxiety and depression, and lower wakefulness and well-being. Certain effects of alcohol ap-

peared with regard to subjective measures; a higher degree of confusion, fatigue and depression and lower

well-being. Regarding fatigue, the patients seemed to be somewhat more influenced by alcohol than the control

group.

Before the alcohol intake, four benzodiazepine users and two control subjects were judged, according to

outward signs of drug influence, to be affected by medicines or alcohol.

No relationship between dosage and performance was detected in an analysis. There was, however, a ten-

dency for lateral position variation to increase with increased dosage. For brake reaction time, short term memory

and choice reaction time, there were similar tendencies, but weaker.

Reported feelings of depression and confusion increased with increasing dosage.

The results do not give any clear indication that persons who use prescribed medication with benzodiazepines

would constitute a significant traffic safety problem.

A single dose of diazepam 5 mg had no clear effects on the control subjects, regarding either behaviour or

subjective measures.
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Förord

Denna studie har utförts på uppdrag av Brottsförebygg-

ande rädet (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. Hon har även medverkat i planeringen av försöket

samt bidragit till skrivningen av rapporten. Johan Ahlner,

docent vid Avdelningen för Klinisk farmakologi, Hälso-

universitetet i Linköping, och Kjell-Åke Jönsson, läkare

vid GE-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, har

medverkat i planeringen av studien. Wayne Jones och
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Arne Eklund, Rättsmedicinalverket i Linköping, har sva-

rat för koncentrationsbestämningar beträffande läkeme-

del ooh alkohol i tagna blodprover. Christina Graffner,

Gunnel Liliequist, Christina Överström och Gunilla
Graffner 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

yttre påverkan.

Ekonomiskt stöd till studien lämnades av Skyltfon-

den.
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Lugnande medel och sömnmedel. Försök med läkemedelsanvändare och friska personer i simulerad

bilkörning och laboratorietester

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

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

Johan Ahlner, Avdelningen för Klinisk farmakologi, Hälsouniversitetet, Linköping

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

Sammanfattning

Jämförelse har gjorts mellan tjugo bensodiazepinan-

vändare, som alla utvecklat ett beroende av denna typ

av läkemedel, och en individuellt ålders- och könsmatch-

ad kontrollgrupp vad gäller prestation/beteende vid simu-

lerad bilkörning. Körsträckan var 12 mil.

Registrerade effektmått var bromsreaktionstid vid

plötslig inbromsning hos framförvarande bil, sidoläge

(medelvärde, intraindividuell variation) och hastighet

(medelvärde, intraindividuell variation). Vidare jämför-

des de två grupperna vad gäller prestation på tre labo-

ratorietester, enkel reaktionstid, valreaktionstid och kort-

tidsminne.

Samtliga försökspersoner deltog i två försöksses-

sioner under en och samma dag. Vid den andra sessio-

nen intog tio av bensodiazepinanvändarna och lika många

av kontrollpersonerna en liten mängd alkohol (0,40 g ren

alkohol per kg kroppsvikt hos män och 0,36 g ren alko-

hol per kg kroppsvikt hos kvinnor). Övriga deltagare

intog juice. Samtliga försökspersoner visste vad de

drack.

Det visade sig att användargruppen körde med större

hastighetsvariation än kontrollgruppen.

Beträffande enkel reaktionstid och minne presterade

användargruppen sämre än kontrollgruppen. I övrigt på-

visades inga beteendeskillnader mellan de två grupperna.

Inga effekter kunde påvisas av alkoholintaget vare

sig beträffande körbeteende eller annat beteende. BAK

vid laboratorietestema var något under 0,40 promille och

omkring 0,25 promille vid simulatorkörningarna.

Förutom körsimulatortester och laboratorieteser stu-

derades även deltagarnas upplevelser. Här påvisades

vissa skillnader mellan de två grupperna. Användar-

gruppen rapporterade högre ångest och större nedstämd-

het, lägre vakenhet samt lägre välbefinnande. Upplevelse-

mässigt erhölls en del effekter av alkohol; högre grad

av förvirring, trötthet och nedstämdhet samt lägre väl-

befinnande. Vad gäller trötthet, föreföll användargruppen

bli något mer påverkad avalkoholen än kontrollgruppen.

Utgående från yttre tecken gjordes bedömningar

beträffande påverkan av medicin eller alkohol. Före alko-

holintaget bedömdes fyra användare och två kontroll-

personer vara påverkade. Efter alkoholintaget bedöm-
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des 5 av 10 användare och en av 10 kontrollpersoner

vara påverkade, medan 3 av 10 användare och 2 av 10

kontrollpersoner som intagit alkoholfri dryck bedömdes

vara påverkade.

Beträffande upplevd påverkan av medicin eller alko-

hol, rapporterade användarna större påverkan än kont-

rollgruppen. Även en effekt av alkohol förelåg.

På en fråga om man kunde tänka sig att köra bil vid

tillfället i fråga påvisades ingen skillnad mellan användar-

na och kontrollpersonerna. En effekt av alkoholintaget

var dock tydlig.

Vad gäller uppfattningen om den egna körprestationen

i simulatorn förelåg ingen skillnad mellan de två jäm-

förelsegrupperna. Ingen effekt av alkohol kunde heller

påvisas.

Sambandet mellan dosering och prestation vid den

första testsessionen har analyserats. Inget påtagligt sam-

band förelåg. För sidolägesvariationsmåttet erhölls dock

en tendens till att prestationsnedsättningen tilltog med sti-

gande dosering. Även för bromsreaktionstid, korttids-

minne och valreaktionstid förelåg liknande tendenser,

även om dessa var betydligt mindre uttalade.

Vad gäller upplevelser fann man att känslan av ned-

stämdhet och förvirring tilltog märkbart vid stigande do-

sering. För vissa andra mått förelåg en tendens till sam-

band med dosering; upplevd trötthet, ilska och irritation

tenderade att öka, medan det allmänna välbefinnandet ten-

derade att minska vid stigande dosering.

Det samlade resultatet ger inga tydliga indikationer

på att personer som står på regelbunden, kontrollerad

medicinering med bensodiazepinpreparat skulle utgöra

något påtagligt trañksäkerhetsproblem, även om an-

vändargruppens nedsatta prestation beträffande enkel

reaktionstid kan tänkas ha viss relevans ur trafiksäker-

hetssynpunkt.

För att testa effekter av diazepam i låg dosering med-

verkade kontrollpersonerna i ytterligare en testsession

några dagar senare. Halva gruppen intog ett farmako-

logiskt preparat, diazepam 5 mg. Övriga intog ett place-

bopreparat. Administreringen skedde dubbelblint. Inga

effekter kunde påvisas av drogintaget, vare sig beträf-

fande beteende eller upplevelser.
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Tranquillisers and hypnotics - Simulated driving and laboratory test performance ofusers and healthy persons

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

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

Stockholm

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

Kjell-Åke Jönsson, Department of Medicosurgical Gastroenterology, Endocrinology & Metabolism, University

Hospital, Linköping

Summary

Comparisons were made between twenty outpatients

using various benzodiazepines, all of whom had devel-

oped dependence on this type of medication, and an in-

dividually age and sex matched control group regarding

simulated driving. Driving distance was 120 km. Effect

measures were brake reaction time when a car ahead

suddenly braked, lateral position (mean, intraindividual

variation), and speed (mean, intraindividual variation).

The two groups were further compared in three labo-

ratory tests of simple reaction time, choice reaction time

and short-term memory.

The subjects were tested twice during the same day.

At the second session, ten of the patients and ten of the

control subjects ingested a small amount ofalcohol (0.40

g pure alcohol/kg body weight in men and 0.36 g pure

alcohol/kg body weight in women). The remaining par-

ticipants instead ingested juice. They were all aware of

what they were drinking.

It was found that speed variation was higher for the

patient group. They also exhibited impaired performance

on simple reaction time and memory. No other effects

were found regarding behaviour.

No effects of the alcohol intake were found on be-

haviour. BAC was just below 40 mg% at the laboratory

tests and about 25 mg% at the simulator runs.

Apart from behavioural measures, subjective effects

were also studied. Here, certain differences appeared

between the two comparison groups. The patients re-

ported higher levels of anxiety and depression, and lower

wakefulness and well-being. Certain effects of alcohol

appeared with regard to subjective measures; a higher

degree of confusion, fatigue and depression and lower

well-being. Regarding fatigue, the patients seemed to be

somewhat more influenced by alcohol than the control

group.

Assessments were made of probable drug or alcohol

effects, according to outward signs of drug influence.

Before the alcohol intake, four patients and two control

subjects were judged to be affected by medicines or
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alcohol. After the alcohol intake, five of the ten users

and one of ten control subjects were judged to be ef-

fected, whereas three of ten users and two of ten con-

trol subjects who had taken juice (no alcohol) were

judged to be affected.

Regarding subjective drug or alcohol effects, the

users reported more such effects than the control group.

There was also an effect of the alcohol intake.

A question was asked whether the subject felt fit to

drive. No difference appeared between the users and the

control group. An alcohol effect appeared though.

Self-estimated driving performance in the simulator

did not differ between users and control subjects. No

alcohol effect appeared either.

No relationship between dosage and performance at

the first session was detected in a further analysis. There

was, however, a tendency for lateral position variation

to increase with increasing dosage. For brake reaction

time, short term memory and choice reaction time, there

were similar tendencies, but weaker.

Reported feelings of depression and confusion in-

creased with increasing dosage. For other measures,

only tendencies were found; reported fatigue, anger and

irritation tended to increase with, increasing dosage,

whereas the opposite tendency was found for reported

well-being.

The results do not give any clear indication that per-

sons who use prescribed medication with benzodia-

zepines would constitute a significant traffic safety prob-

lem, even though their performance decrement regard-

ing simple reaction time might have some relevance from

a traffic safety point of view.

In order to study the effects of a small dose of diazepam,

the control subjects returned a few days later for an-

other test session. Half of the subjects were given di-

azepam 5 mg and the other subjects received a placebo

dose. Administration was performed double blind. No

effects were found of the drug intake on behaviour or

on subjective measures.
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1 Inledning

1.1 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, 1996) genomföra intervjuunder-

sökningar bland ett representativt urval ur befolkningen

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

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 i stor-

leksordningen 25%, varför erhållna procenttal är osäkra.

De är sannolikt för låga. Om man omräknar erhållna

procenttal till antal individer i populationen, kommerman

emellertid fram till att omkring 625 000 svenskar årli-

gen använder sömnmedel eller lugnande medel. Vidare

beräknas omkring 125 000 personer ha en stor och lång-

varig konsumtion av dessa medel (Alkohol- och narko-

tikautvecklingen 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 1995 till 57,2

(Nordenstam, Wennberg & Kristoferson, 1994).

Bensodiazepiner har sedan introduktionen 1960 (Lib-

rium) kommit att dominera kraftigt bland lugnande medel

och sömnmedel. 1993 stod bensodiazepiner för 89 %

av försäljningen bland lugnande medel och 66 % bland

sömnmedel. De förekommer på recept vid över 3 mil-

joner recepttillfällen per år. Denna grupp av läkemedel

ordineras som ångestdämpande, lugnande, muskelav-

slappnande och kramplösande medicin samt som sömn-

medel. De förskrivs ofta vid neuroser där symptom som

ängslan, ångest, rastlöshet, sömnsvårigheter ofta fram-

träder. Vid depressionssjukdom där inslag av nämnda

symptom förekommer förskrivs likaså bensodiazepiner

ibland som tillägg till antidepressiva medel.

Till denna grupp läkemedel hör Sobril, Valium, Apo-

zepam, Stesolid, Temesta, Mogadon mfl. Dessa medel

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

der NOSB, lugnande medel, ataraktika samt N05C,

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

VTI RAPPORT 425

Max.konc.
Generiskt namn Handelsnamn (tim) T 'b (tim)

Alprazolam Xanor® 1-2 1042

Apozepam®

Diazepam Stesolid® O,5-1,5 20-35
Valium®

Flunitrazepam Rohypnol® 0,5-2 15-20

Klonazepam Iktoviril® 1-3 2649

Klorazepat Tranxilen® 1-6 50-100

. . Librium® 5-20
KlordlazepOXId Librax® 1-2

Lorazepam Temesta® 1-2 7-35

Midazolam Dormicum® 0,5-1 15-3

. Apodorm® 18-36
NItrazepam Mogadon® 1-2

Serepax® 6-12
Oxazepam Sobm® 2-4

Triazolam Halcion® 1-2 2'4

tills halva dosen brutits ned) för de vanligaste benso-

diazepinpreparaten.

Effekten av dessa läkemedel sker via samverkan med

den kroppsegna transmittorsubstansen GABA. Den har

en bromsande och hämmande effekt i (CNS) centrala

nervsystemet. Den initiala verkan är stark men effekten

kan avklinga med tiden. Några bensodiazpinpreparat

bryts ned till metaboliter med liknande verkan som mo-

dersubstansen, vilket ger en komplex farmakologi. Medel

med aktiva metaboliter ger vid upprepad tillförsel en

ackumulering av metaboliter som kan komma att domi-

nera 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-effek-

ter. Vid daganvändning innebär sedationseffekten en

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

dra förekommande biverkningar är yrsel och huvudvärk.

Mindre vanligt förekommande biverkningar (i storleks-

ordningen 1/1000) som finns rapporterade är förvirring-

stillstånd och synstörningar (FASS 1995).

Vid längre tids användning föreligger dessutom en

risk för att man ska utveckla ett läkemedelsberoende.
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Läkemedelsberoende definieras enligt DSM-IV (Diag-

nostic criteria from DSM-IV (1994). Minst två av föl-

jande kriterier skall vara uppfyllda för att läkemedels-

beroende 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

(eller 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 för att anskaffa medlet,

använda medlet eller återhämta sig från medlets

effekter

(6) Viktiga sociala, yrkesmässiga aktiviteter eller fritid-

sintressen ges upp eller begränsas på grund av

användandet 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

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.

1.2 Effekt på olycksrisk

Vad gäller trafiksäkerhetseffekter, finns epidemiologiska

studier i ämnet som tyder på att trafiksäkerheten kan vara

nedsatt under påverkan av bensodiazepiner. Exempelvis

har en norsk och en finsk studie publicerats, där man

använt denna metod (Bø m.fl., 1974; Honkanen m.fl.,

1980). I den förstnämnda studien analyserades diaze-

pam- och alkoholförekomst hos förare som skadats i

trafikolyckor. Bland dessa var det 10 ggr vanligare att

man fann diazepam i blodplasman än hosslumpmässigt

valda kontrollpersoner i det icke olycksdrabbade trafik-

flödet. I den finska studien fann man att psykofarmaka
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var dubbelt så vanligt förekommande hos skadade

olycksförare jämfört med kontrollpersoner; denna skill-

nad var dock inte statistiskt signifikant.

I allmänhet har man i dessa riskstudier inte företagit

någon matchning mellan de grupper som jämförts, var-

för det är mycket svårt att tolka utfallet avjämförelserna.

En engelsk studie har dock gjorts (Skegg, Richards &

Doll, 1979), där man matchat de två grupperna; match-

ningsvariabler var ålder, kön och besök vid samma läkar-

praktik. Här jämfördes receptuttag hos olycksdrabbade

med en matchad kontrollgrupp av icke olycksinblandade

personer. Man fann att uttagna recept för lugnande medel

var 5 ggr vanligare hos olycksgruppen. Författarna är

dock försiktiga när man försöker tolka resultatet, då

kontroll över viktiga faktorer såsom trafikarbete (for-

donskm.) och alkoholpåverkan saknades. Vidare vet man

inte om personerna var påverkade av läkemedlet vid

olyckstillfället. Författarna skriver att det lika gärna kun-

de vara en effekt av de bakomliggande problem för vilka

man medicinerade som en effekt av läkemedelspåverkan.

Ytterligare en omständighet som försvårar tolkningen är

det mycket begränsade olycksmaterial som analysera-

des. Det uppgick till 5 olycksdrabbade personer bland

dem som använde lugnande medel och 32 olyckor hos

kontrollpersonerna.

En liknande studie har utförts av Oster m.fl. (1990)

i USA. Här har man även följt bensodiazepinanvändarna

och kontrollpersonerna över tid och gjort jämförelser

mellan månader då recept skrivits ut med andra måna-

der vad gäller olycksinblandning. Man beräknade att när

man kontrollerade för kön, ålder och tidigare använd-

ning, var olycksinblandningen i stort sett dubblerad som

en effekt av receptuttagen. Även här är man av natur-

liga skäl försiktig då det gäller tolkningen av resultatet.

Med tanke på de olösta kontrollproblemen är det

således inte möjligt att ur tillgängliga epidemiologiska

studier dra några rimligt säkra slutsatser beträffande

effekter av bensodiazepinanvändning på trafiksäkerheten

(Sabey, 1988; Smiley & Brookhuis, 1987; Törnros,

1990)

1.3 Tidigare resultat i experimentella

studier

Ett nödvändigt komplement till epidemilogiska studier är

att använda sig av experimentell metodik, där man ger

det studerade läkemedlet till, ett antal försökspersoner un-

der strikt experimentell kontroll och mäter effekter på

prestation.

En mängd bensodiazepinpreparat har studerats med

olika varianter av experimentell metodik; laboratoriet-

ester, verklig bilkörning eller simulerad bilkörning.

De s.k. laboratorietesterna studerar funktioner eller

delprestationer som man menar är av betydelse för trafik-
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säkerheten. Detta är den traditionella undersökningsme-

toden 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 sum-

merat kunskapsläget. Prestationsförsämrande akuteffek-

ter är relativt väl dokumenterade på en mängd olika

prestationstester för enkeldoser från 10 mg och uppåt

(Seppälä m.fl., 1980; Lisper, Törnros & van Loon, 1981;

Palva m.fl., 1982; Starmer m.fl., 1992). För lägre do-

ser är läget mera oklart (Nicholson & Stone, 1984; Star-

mer, 1992). Beträffande upprepad behandling med dia-

zepam har prestationsnedsättande effekter noterats i ett

flertal fall (McLeod m.fl., 1988; Beneke m.fl., 1993;

Moskowitz & Smiley, 1982).

Interaktion mellan diazepam och alkohol har även

studerats. I två studier med enkeldosen 10 mg (Seppälä

m.fl., 1986; Palva m.fl., 1982) kunde man inte påvisa

någon sådan interaktion. Inte heller i ett försök med

upprepad behandling - 3 x 5 mg dagligen under tre da-

gar - fann man någon sådan interaktion (Beneke m.fl.,

1993). I dessa tre försök var blodalkoholkoncentrationen

omkring 0,5 promille. I ett annat försök med den högre

promillenivån 0,8 (Starmer m.fl., 1992) fann man emel-

lertid en interaktion med diazepam för doser från 5mg

och uppåt.

Bensodiazepiner som framför allt är avsedda att an-

vändas som sömnmedel har studerats i en mängd fall

med användande av laboratorietester:

Dagen-efter-effekter har påvisats för nitrazepam,

som bl.a. ingår i Mogadon, i enkeldosen 10 mg (Seppälä

m.fl., 1980; Tedeschi m.fl., 1985). För den lägre dosen

5 mg är resultatet mer oklart (Hindmarch, 1986;

Wheatley, 1983). Upprepad behandling med nitrazepam

har gett ett blandat resultat; såväl prestationsförsämring

som frånvaro av effekt har rapporterats (Mattila m.fl.,

1984; Tedeschi m.fl., 1985).

Det korttidsverkande insomningsmedlet triazolam

0,25 mg som bl.a. ingår i Halcion, har enligt ett fåtal

gjorda studier inte gett några dagen-efter-effekter (Hill

m.fl., 1982; Harrison, 1985). För den högre dosen 0,5

mg är läget mer oklart vad gäller dagen-efter-effekter

(Mitler m.fl., 1984; Dye m.fl., 1989). Hill m.fl. (1982)

undersökte även interaktion mellan triazolam och alko-

hol. En sådan effekt kunde påvisas, dock bara för akut

påverkan (triazolamdos 0,25 mg, alkoholdos 0,8 g/kg).

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
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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

inte vid försök på allmän väg.

Bensodiazepiner har studerats i liten omfattning i

bilkörningsförsök på inhägnad bana. Mortimer & Howat

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

undanmanöver på ett bra sätt försämrades av diazepam

10 mg. I den studien undersökte man dessutom inter-

aktionseffekter mellan diazepam och alkohol (0,8 pro-

mille); ingen sådan effekt erhölls dock. Dagen-efter-ef-

fekter har visats för nitrazepam 5 mg vid slalomkörning

(Betts m.fl., 1986). Det finns emellertid studier (undan-

manöver) där man inte funnit liknande dagen-efter-ef-

fekter av nitrazepam 5 mg (Laurell & Törnros, 1986).

Bilkörningsförsök på allmän väg finns rapporterade

i betydligt större utsträckning. Här har O°Hanlon m.fl.,

(1982) och Brookhuis, Volkerts & O°Hanlon (1987) do-

kumenterat akuteffekter när det gäller sidolägesvariation

av diazepam enkeldos 10 mg . I en svensk studie fann

man kraftiga effekter på auditiv reaktionstid (lj udstimuli)

av samma 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 reaktions-

tid på hastighetssänkning hos framförvarande fordon vid

följning, dvs. car-following , där uppgiften består i att

följa ett framförvarande fordon på ett sådant sätt att va-

riationen beträffande avståndet mellan det egna och det

framförvarande 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).

Sömnmedel har studerats i viss utsträckning i bilkör-

ning på allmän väg med effektmåttet sidolägesvariation.

Dagen-efter-effekter har därvid visats för nitrazepam 10

mg. För flunitrazepam 2 mg, som bl.a. ingår i Rohypnol,

föreligger såväl rapporterade effekter som frånvaro av

visade effekter. I enstaka studier har man inte funnit

några dagen-efter-effekter av nitrazepam 5 mg. Perso-

ner med sömnproblem behandlades i en studie med flunit-

razepam 2 mg vid sänggåendet; ingen effekt var märk-

bar dagen därpå (Vermeeren & O°Hanlon, 1991).

En tredje typ av testmetod strävar efter att efterlikna

trafiksituationer med hjälp av körsimulaiorer. I litteratu-

ren finns flera konstruktioner beskrivna som man gett

denna benämning. Det stora flertalet är dock av förhål-

landevis enkelt slag och klarar inte av att efterlikna bil-
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körning 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 trafiksituationen Här

är den experimentella kontrollen mycket god. En mängd

effektvariabler kan mätas med mycket godnoggrann-

het. Man kan dessutom utsätta försökspersonerna för

helt andra trafiksituationer än vad man kan göra i verk-

lig 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 mfl., 1984). I den studien erhöll man inte

heller någon interaktion med alkohol (0,6 g/kg). Inte heller

i en mycket avancerad körsimulator - Daimler-Benz kör-

simulator i Berlin - kunde man påvisa några akuteffekter

av diazepam, vare sig av dosen 0,11 mg/kg eller av den

dubbla dosen (Friedel m.fl., 1990). Upprepad behand-

ling med diazepam (15 mg per dag under 8 dagar) hade

däremot en prestationsnedsättande effekt i en relativt

enkel körsimulator (Moskowitz, 1986).

Dagen-efter-effekter har studerats i en del fall. För

nitrazepam 5 mg föreligger såväl rapporterade effekter

(reaktionstid på en auditiv/visuell biuppgift) (Laurell &

Törnros, 1986) som frånvaro av effekt (reaktionstid på

en auditiv biuppgift under långkörning) (Laurell & Törn-

ros,1989; Törnros & Laurell, 1990), i samtliga tre fall i

VTI:s körsimulator. I det sistnämnda fallet fann man

dock en mycket klar akuteffekt av såväl nitrazepam 5

mg som brotizolam 0,25 mg.

För oxazepam 25 mg har man i ett annat försök i

VTI:s körsimulator inte funnit några dagen-efter-effek-

ter på en monoton köruppgift med effektmått i form av

reaktionstid på en biuppgift. På en krävande köruppgift

- rallykörning på tid - kunde heller inga dagen-efter-ef-

fekter påvisas för triazolam 0,5 mg eller flunitrazepam

2 mg. Ej heller erhölls någon interaktion med alkohol (0,5

promille) (Laurell & Törnros, 1991).

Sammanfattningsvis har prestationsnedsättande ef-

fekter, såväl akuteffekter som residualeffekter, av ben-

sodiazepinpreparat påvisats i många fall. Friedel och

Staak sammanfattar i sin litteraturgenomgång från 1992,

att försämring oftast erhållits efter intag av enkeldos eller

vid början av enmedicineringsperiod med multipla do-

ser. Man finner även visst stöd för att när försämring

erhållits, är denna dosrelaterad eller sker vid en tidpunkt

när plasmakoncentrationen är i stigande, snarare än när

steady-state uppnåtts. Författarna betonar dock att den

stora majoriteten av studier uppvisar oklara resultat.
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Oftast har man i dessa studier använt sig av unga, friska

försökspersoner som ej varit användare av det stude-

rade läkemedlet, medan mycket få studier finns gjorda

med den egentligen intressantaste gruppen, de som är

användare av det studerade preparatet. Det är långt ifrån

självklart att resultat från den ena gruppen är överför-

bara till den andra. Det är svårt att ur den tillgängliga lit-

teraturen på området dra några slutsatser om prestation-

snedsättande effekter av bensodiazepiner hos användar-

grupper. 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 studiejämfördes 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 signifi-

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 den 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)
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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-

hetskrav, som avsåg att efterlikna de uppmärksamhets-

krav som föreligger vid långköming på tomma landsorts-

vägar, var patientgruppen försämrad, däremot ej på ett

test med högt uppmärksamhetskrav, som avsåg att efter-

likna de uppmärksamhetskrav som föreligger vid stads-

körning.

1.4 Föreliggande studie

Med tanke på de bristfälliga kunskaperna vad gäller kör-

förmågan hos bensodiazepinanvändare var avsikten att

studera denna grupp. Jämförelse skulle göras med en

individuellt matchad kontrollgrupp bestående av perso-

ner som inte använde dessa medel eller andra receptbe-

lagda mediciner. Även om denna design inte medger

några egentliga slutsatser beträffande effekter av benso-

diazepiner, ger den information beträffande eventuell

prestationsnedsättning hos användargruppen.

Den användargrupp som valdes ut utgjordes av per-

soner som sedan lång tid använt bensodiazepiner dagli-

gen.

Vidare var avsikten att studera effekter av ett litet intag

av ett bensodiazepinpreparat i form av diazepam 5 mg

hos kontrollgruppen.

I en del tidigare studier har man erhållit en interak-

tionseffekt mellan bensodiazepinpreparat och alkohol

(summerat av Törnros, 1997). Oftast har man härvid

använt sig av relativt kraftig alkoholpåverkan. Vid lägre

alkoholdosering tycks det vara betydligt svårare att på-

visa några interaktionseffekter. I föreliggande studie av-

såg man därför att studera eventuella effekter av låg

alkoholdosering, under 0,5 promille. Avsikten var att jäm-

föra effekterna hos användargruppen - där det således

rör sig om samverkan mellan alkohol och använt benso-

diazepinpreparat - och hos kontrollgruppen, där det en-

bart rör sig om en ren alkoholeffekt.

I föreliggande studie studerades körprestation i en

avancerad körsimulator. Då sedation utgör en påtaglig

biverkning för bensodiazepinpreparat, valdes en kör-

uppgift som anses vara känslig för denna typ av påver-

kan. Den gjordes därför relativt monoton och av rela-

tivt 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
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kan ha relevans ur trafiksäkerhetssynpunkt stöds bl.a.

av ett påvisat samband mellan reaktionstid och upp-

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

det gäller sidoläge beräknades standardavvikelsen, ett

inom läkemedelsforskningen ofta använt och mätkänsligt

mått (se ovan). O Hanlon m.fl. (1986) har i en rad stu-

dier funnit att sidolägesvariationen ökar i stort sett expo-

nentiellt vid stigande alkoholpåverkan, vilket man ser som

ett indirekt stöd för testmetodens validitet.

Dessutom mättes hastighetsvariation, uttryckt i stan-

dardavvikelse, även detta ett mått som använts vid ett

flertal tillfällen vid studiet av läkemedelseffekter

(O°Hanlon mfl., 1982; van Laar mfl., 1992; Volkerts

mfl., 1992).

Slutligen registrerades medelhastighet och genom-

snittligt sidoläge.

Testmetoden beskrivs närmare under avsnitt 2.2 Kör-

uppgift i körsimulator.

Förutom här nämnda mått beträffande körpresta-

tioner och körbeteenden studerades även prestation på

laboratorietester. Resultat från sådana tester kan vara

svårare att generalisera till en verklig bilkörningssituation

än vad fallet är beträffande resultat från försök i avan-

cerade körsimulatorer. De kan dock ge värdefull infor-

mation om funktioner eller enskilda prestationer som kan

vara av betydelse, förmodligen också i trafiksamman-

hang. Här valdes enkel reaktionstid, valreaktionstid och

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

batteriet, SPES = Swedish Performance Evalutation Sys-

tem (Gamberale, Iregren & Kjellberg, 1989). Olika ty-

per av reaktionstidsuppgifter används ofta inom läkeme-

delsforskningen, och speciellt valreaktionstidsuppgifter

tycks ha hög mätkänslighet för påverkan av läkemedel

eller alkohol (McLeod m.fl., 1988; Beneke mfl., 1993;

Moskowitz & Robinson, 1988). Även uppgifter med

enkel reaktionstid kan vara mycket mätkänsliga, men det

tycks krävas att testuppgiften är av viss varaktighet; i

den ovan nämnda studien av Lisper, Tömros & van Loon

(1981), där man påvisade prestationsnedsättning under

bilkörning av diazepam 10 mg, fann man även klara ef-

fekter av den dosen på enkel reaktionstid där testet va-

rade i 10 min. Minnesfunktioner tycks kunna påverkas

negativt av bensodiazepinpreparat (Liljequist, Linnoila &

Mattila, 1978; Dye mfl., 1989; Vermeeren & O Hanlon,

1991), varför även detta effektmått inkluderades i stu-

dien, även om det i det fallet förmodligen krävs mycket

stora effekter för att ha relevans ur trafiksäkerhets-

synpunkt. Testbatteriet beskrivs närmare under avsnitt

2.3 Laboratorietester.

Vidare gjordes subjektiva bedömningar, framför allt

av stämningsläge och aktivering (se avsnitt 2.4 Fråge-

formulär). Även om det är mycket vanskligt att försöka

tolka utfallet av subjektiva bedömningar i termer av tra-
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fiksäkerhetseffekter, kan sådana data vara av intresse

som komplement till prestationsdata och beteendedata,

framför allt vid tolkningen av erhållna resultat.

Det gjordes även bedömningar av yttre tecken på

påverkan (se avsnitt 2.5 Bedömningar av yttre symp-

tom). Metoden att låta en annan person utifrån yttre

tecken göra en bedömning av drogpåverkan, benämnd

Drug Recognition, härrör från Kalifornien. Metoden

praktiseras av specialutbildade polismän som utifrån yttre

symptom försöker sluta sigtill drogpåverkan (NHTSA,

1988)

18

1.5 Forskningsetisk granskning

Studien har granskats och. godkänts av forskningsetik-

kommittén vid Hälsouniversitet i Linköping, av Karolin-

ska institutets regionala forskningsetikkommitté i Stock-

holm samt av Läkemedelsverket.
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2 Metod

2.1 Försökspersoner

Tjugo personer, som dagligen under flera års tid använt

av läkare förskrivet bensodiazepinpreparat för behand-

ling av ångest, oro eller sömnstörning, medverkade i

studien. Samtliga hade sökt till Psykiatriska beroendekli-

niken, S:t Görans sjukhus - via remiss eller självanmälan - för

att få hjälp med att sluta använda dessa medel. Där finns

sedan 1984 en, behandlingsenhet för personer som ut-

vecklat ett beroende av lugnande medel/sömnmedel, den

sk. TUB-mottagningen (Terapi, Utvärdering av Benso-

diazepiner/beroendeframkallande läkemedel).

Samtliga 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, specialisti allmän

psykiatri med särskild inriktning på beroendesj ukdomar.

Undersökningen skedde i öppen vård på mottagning.

Därvid utreddes bruket, duration samt art och grad av

läkemedelsberoende. Patienter som ej bedömdes vara

lämpliga för att deltaga uteslöts enligt de uteslutnings-

kriterier som tillämpades (se nedan).

Ingen patient undersöktes i abstinens eller intoxika-

tionsfas. Samtliga patienter stabiliserades minst tre veckor

på dosen innan de deltog i försöket.

Följande substanser av bensodiazepintyp förekom i

användargruppen: Diazepam, flunitrazepam, oxazepam,

nitrazepam, lorazepam, alprazolam. Även andra typer av

substanser förekom. I två fall användes antidepressiva

medel; citalopram och klomipramin; doseringarna var

emellertid låga och preparaten hade använts under lång

tid, varför påtagliga biverkningar kan uteslutas.

Patientgruppen bestod av 15 män och 5 kvinnor i

åldern 28 till 55 år med en genomsnittlig ålder på 42 år.
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Samtliga var normalseende (med eller utan korrektion),

hade haft körkort i minst tre år och i genomsnitt kört

omkring 5300 mil (400-12 000 mil) under de senaste tre

åren. Muntligt och skriftligt medgivande erhölls.

Uteslutningskriterier:

Patienter som vårdades på institution,

Symptom på psykos,

Förekomst av parallellt beroende eller missbruk av an-

dra narkotiska preparat (cannabis, centralstimulantia,

opiater eller hallucinogener),

Somatisk sjukdom som krävde pågående medicinering

som kunde påverka eller komplicera avgiftningssymptom

och duration,

Pågående eller tidigare alkoholberoende eller -missbruk

(definierat enligt DSM-IV),

Tecken på allvarlig hjärnskada,

Kvinnor som ammade, var havande, eller ej använde

godtagbart antikonceptionsmedel,

Storrökare; för att undvika nikotinabstinens.

Tjugo individuellt matchade friska personer deltog som

kontrollpersoner. Samtliga var normalseende - med el-

ler utan korrektion - hade haft körkort i minst tre år och

i genomsnitt kört omkring 3600 mil (900-6000 mil) un-

der de tre senaste åren. Muntligt och skriftligt medgi-

vande erhölls. Matchningsvariabler var kön och ålder

(i 5 år).

Uteslutningskriterier:

Aktuellt eller tidigare missbruk eller beroende av droger

inklusive läkemedel eller alkohol. Kvinnor som ammade,

var havande eller ej använde godtagbart antikoneptions-

medel. Storrökare.
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2.2 Köruppgift i körsimulator

VTI:s körsimulator, se figur 1, användes i försöket. Kör-

simulatorn är en avancerad konstruktion som har ett

rörelsesystem, ett vidvinkligt (120 °) visuellt system, ett

vibrationsgenererande system, ett ljudsystem samt ett

temperaturreglterande system (Nilsson, 1989, 1993;

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

verka på ett sådant sätt att föraren får en upplevelse som

nåra påminner om verklig bilkörning.

Körsimulatorns förarkabin var en SAAB 9000 med

automatisk växellåda. Fordonsmodellen var anpassad till

Volvo 700-serien.

Försökspersonen hade att framföra fordonet på en re-

lativt rak tvåfältsväg med något varierande kurvatur.

Körfaltsbredden var 3,5 m. Vågrenen hade bredden

1,2 m. Körstr'ackan var 12mil. Hastighetsbegränsningen

var genomgående 90 km/h. Försökspersonen instruera-

des att hålla en hastighet som han/hon brukar hålla på

en 90-väg. Instruktion gavs också att vingla så litet som

möjligt under körningen.

 

Figur 1 VTIs körsimulator 6010: BengtArne Ignell)
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Vid 16 slumpvis valda tillfällen kom försökspersonen ifatt

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

för. Där låg den kvar i maximalt 45 5. Vid fyra av dessa

tillfällen gjorde det framförvarande fordonet inget sär-

skilt, utan när 45 s gått Ökade det farten och försvann i

fjärran. Vid åtta tillfällen gjorde den framförvarande bi-

len en relativt svag inbromsning; dess bromsljus tändes

och släcktes igen efter max 5 5. Vid dessa tillfällen skulle

försökspersonen trycka till på bromspedalen så snabbt

'som möjligt. Härvid släcktes bromsljusen på framför-

varande bil, vilken accelererade och försvann i fjärran.

Om ingen bromsreaktion förekom inom 5 s, registrera-

des en missad reaktionstid. Vid resterande fyra tillfällen

signalerade den andra bilen i stället högersväng varefter

den svängde ut på sidan av vägen och stannade. Här

skulle försökspersonen signalera vänstersväng. Ord-

ningsföljden mellan de olika episoderna var slumpmäs-

sig. Två sådana slumpordningar användes i försöket.

Under körningen registrerades hastighet och sidoläge

med samplingsfrekvensen 10 Hz. Sidoläget mättes som

avståndet mellan bilens mittpunkt och mitten på vägens

mittlinje.

Bromsreaktionstid och sidolägesvariation registrera-

des. Före analys delades körsträckan in i fyra lika stora

avsnitt om 3 mil vardera. För varje sådant avsnitt be-

räknades medelvärden för såväl bromsreaktionstid som

sidolägesvariation.

Dessutom registrerades avåkningar, definierade som

något hjulpar vid sidan av vägbeläggningen.

Förutom de nämnda prestationsmåtten registrerades

även beteendemåtten genomsnittligt sidoläge, medelhas-

tighet, hastighetsvariation.

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 observera om försökspersonen nickade till

eller somnade in.

2.3 Laboratorietester

Tre testuppgifter användes, samtliga ingående i SPES-

batteriet:

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

fyrkant presenteras upprepade gånger på en dators

bildskärm. Uppgiften är att varje gång detta sker så

snabbt som möjligt trycka ned mellanslagstangenten

på tangentbordet. Interstimulusintervallet är i genom-

snitt 3,75 sek (2,5 - 5 sek). Testets duration är 5 min.

2. Korttidsminne ( Digit span ).Sifferserier presente-

ras på bildskärmen. Varje siffra visas under 1 sek
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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 möjligt

trycka ned mellanslagstangenten. Interstimulusinter-

vallet är 2,2 sek. Proportionen stimuli som kräver en

respons är 25 %. Testets duration är 8 min.

2.4 Subjektiva mått

l. Stämningsläge [Svensk pilotversion av POMS (Pro-

file ofMood States)] Weiman, Persson & Bergman,

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

skalor ingår; ångest ( tension-anxiety ), nedstämd-

het ( depression-dej ection ), ilska ( anger-hostility ),

aktivitetslust ( vigor-activity ), trötthet ( fatigue-

inertia ) samt förvirring (° confusion-bewilderment ).

Dessutom beräknas ett totalvärde som ett mått på väl-

befinnande.

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 alkohol- eller läkemedels-

påverkan. Försökspersonen skattade upplevd påver-

kan i procent av maximal upplevd påverkan någon-

sin.

4. Bilköming - fråga huruvida man kan tänka sig att köra

bil. Fem olika svarsalternativ förekom, från Ja, utan

tvekan till Nej, utan tvekan .

5. Körprestation - bedömning av den egna körpresta-

tionen. Försökspersonen skattade sin körprestation

i procent av sin maximala förmåga.

6. Kört påverkad av läkemedel - fråga huruvida man

någonsin kört bil under påverkan av läkemedel. Fyra

svarsalternativ förekom, från Nej, aldrig till Ja,

många gånger .

Samtliga dessa frågeformulär återfinns i bilaga 2.

2.5 Bedömningar av yttre symptom

Dessa bedömningar gjordes av polismän med erfaren-

het av sådana bedömningar.Använt frågeschema åter-

finns i bilaga 2 (Symptom på läkemedelspåverkan). Vad

som iakttogs var framför allt försökspersonens ögon

(nystagmus, konvergens, pupillstorlek) och balansför-

måga.
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2.6 Bestämningar av plasmadrogkoncentra-
tioner och blodalkoholkoncentrationer

Venprover togs för bestämning av koncentrationer av

läkemedel och alkohol, i det förstnämnda fallet i blodse-

rum och i det andra fallet i helblod.

Alkoholbestämningama gjordes med en gaskromato-

grafisk metod (Jones & Schubert, 1989).

Övriga koncentrationsbestämningar gjordes med gas-

kromatograñska eller vätskekromatograñska analys-

metoder, utarbetade vid Rättskemiska avdelningen vid

Rättsmedicinalverket i Linköping. Såväl huvudsubstanser

som viktiga metaboliter analyserades.

2.7 Övrigt
Puls och blodtryck mättes.

2.8 Försöksdesign och procedur

2.8.1 Huvudförsök

Designen var blandad med mellangruppsjämförelse för

alkoholvariabeln (hälften av försökspersonerna intog

alkohol) och upprepad mätning för övriga variabler.

En träningssession inledde någon dag före testses-

sionerna. Vid detta tillfälle inhämtades personuppgifter.

Försökspersonen fick skriva under en försäkran att han/

hon uppfyller villkoren för deltagande samt skriva un-

der en försäkran att deltagandet var helt frivilligt.

Proceduren visas i bilaga 3 (Jämförelse mellan läke-

medelsanvändare och kontrollgrupp: Procedur).

Försökspersonerna genomgick samma tester vid två

tillfällen under en och samma dag med början kl 8 på

morgonen. Användarna var instruerade att inta dagens

första medicindos kl 7 på morgonen, medan kontroll-

personerna inte intog något preparat. Alla skulle inta en

normal frukost, Vilken skulle avslutas senast kl 7.

Före det andra testtillfållet intog hälften av bensodia-

zepinanvändarna och hälften av kontrollpersonerna al-

kohol (åtta män, två kvinnor), medan övriga intog lik-

nande mängd alkoholfri dryck (saft). Valet av vilka som

fick alkohol gjordes slumpmässigt. Alkoholdosen var

0,40 g/kg kroppsvikt hos män och 0,36 g/kg kropps-

vikt hos kvinnor. Avsikten var att ge en BAK uppgående

till 0,3 - 0,4 promille. Alkoholen intogs i form av vitt lättvin

(volymsprocent 11,5).
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Ingen mat serverades under testsessionerna. Först när

testandet avslutats för dagen (kl 14) fick försöksperso-

nerna en smörgås med kaffe eller té.

De ingående testerna och skattningsskalorna presen-

terades i följande ordning (samma ordning vid de två

testsessionerna):

l. Skattningsskalor: Stämningsläge, Aktivering, Grad av

påverkan, Bilkörning.

2. Laboratorietester: a. Enkel reaktionstid, b. Korttids-

minne, c. Valreaktionstid

3. Simulatorkörning

4. Skattningsskalor: Körprestation, Grad av påverkan

5. Bedömning av yttre symptom

Vid den första testsessionen togs venprover vid ett till-

fälle, före laboratorietesterna (ett för analys av alkohol,

ett för analys av läkemedel). Vid den andra testsessionen

togs venprover vid två tillfällen; före simulatorkörningen

samt före bedömningen av yttre symptom. Medelvär-

det av dessa två värden togs som en approximation av

värdet under den andra simulatorkörningen.

Försökspersonerna instruerades att komma till test-

'sessionen utvilade. Ingen alkohol fick intas under 48 tim-

mar före testsession. Försöksdesignen visas i figur 2.

2.8.2 Effekt av diazepam hos kontrollgruppen

Kontrollpersonerna återvände ytterligare en gång och

genomgick ytterligare en testsession. Det gick minst fem

dagar mellan de två testtillfällena. Halva gruppen ñck inta

det studerade läkemedlet (diazepam 5 mg) en timme före

testsessionen. Övriga fick ett placebopreparat vid samma

tillfälle. Administreringen skedde dubbelblint.

Samma frågeformulär och tester gicks igenom som

vid de tidigare testsessionerna (dock ej Kört påverkad

av läkemedel - frågan huruvida man någonsin kört bil

under påverkan av läkemedel).

Ett venprov togs under sessionen för bensodiazepin-

analys.

Proceduren visas i bilaga 4 (Effekt av läkemedel hos

kontrollgruppen: Procedur). Försöksdesignen visas i

figur 2.
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Session 1 /Dag 1

20 bensodiazepinanvändare

Session l / Dag 1

20 köns- och åldersmatchade kontrollpersoner

 

Session 2 / Dag 1

10 bensodiazepinanvändare

Ej alkohol

Session 2 / Dag 1

10 bensodiazepinanvändare

Alkohol

   

Session 2 / Dag 1

10 matchade kontrollpersoner

Ej alkohol

Session 2 / Dag 1

10 matchade kontrollpersoner

Alkohol

Session 3 / Dag 5+

10 kontrollpersoner

Diazepam 5 mg (dubbelblint)

Session 3 / Dag 5+

10 kontrollpersoner

Placebo (dubbelblint)

   

Figur 2 Försöksdesignen

2.9 Statistiska metoder vid analys av data

Variansanalys har använts i de flesta fall. Härigenom

möjliggörs testning av såväl huvudeffekter av olika fak-

torer som interaktioner mellan dessa.

Denna analysmetod användes för följande data:

bromsreaktionstid, sidoläge, hastighet, enkel reaktions-

tid, korttidsminne, valreaktionstid, stämningsläge, ak-

tivering, grad av påverkan, körprestation, puls samt

blodtryck.

I huvudförsöket analyserades genomgående effek-

ter av följande faktorer, såväl huvudeffekter som inte-

raktioner: grupp (bensodiazepinanvändare - matchade

kontrollpersoner), session (alt. mättillfälle). I vissa fall

ingick även körsträcka (simulatordata) eller tid på upp-

giften (enkel reaktionstid) i analysen.

På grund av att alkohol intogs först före den andra

testsessionen analyserades effekter av alkoholintaget

medelst interaktioner där alkohol X session (alt. mät-

tillfälle) ingick.

För att få en uppfattning om doseringarnas betydelse

gjordes för samtliga beteendemått och upplevelsemått

samt för puls och. blodtryck korrelationsberäkningar

och, i de fall dessa gett ett signifikant utfall, regressions-

analyser.

I det delförsök där effekter av diazepam hos friska

försökspersoner studerades, analyserades effekter av

diazepam samt, i vissa fall, effekter av körsträcka (simu-
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latordata) eller tid på uppgiften (enkel reaktionstid). I

något fall analyseras även effekter av mättillfälle. Såväl

huvudeffekter som interaktioner mellan faktorer analy-

serades.

I de fall någon av huvudfaktorerna i variansanalyserna

(gruppfaktorn, alkohol eller diazepam) visat sig ha en ef-

fekt, har även beräknats effektens storlek. Härvid har

112 (etaz) använts. Denna används för att visa hur stor

andel av den totala variansen som förklaras av den ak-

tuella faktorn. Ett värde nära ett tyder på att nästan hela

variansen förklaras av faktorn, medan ett värde nära noll

tyder på att faktorn endast förklarar en mycket liten del

av den totala variansen. Formeln är följ ande:

+SS
effekt

n2=SS /
effekt

(SS
mätfel

I de fall variansanalyserna påvisat signifikanta interaktio-

ner, där någon av huvudfaktorerna (grupp, alkohol, dia-

zepam) ingått, har analys gjorts av sk. enkla effekter.

Härvid har, i syfte att kontrollera alfa-nivån, signifikans-

nivåerna skärpts i enlighet med Kirks (1968) rekommen-

dationer.

Icke-parametriska testmetoder (teckentest, Fisher

exact test eller ;(2) har använts för analyser av missade

reaktionstider, avåkningar, kört påverkad av läkemedel,

bilkörning samt bedömningar av yttre symptom.
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3 Resultat

3_1 Jämförelse mena" användargrupp och plasmadrogkoncentrationer av farmakologiskt aktiva

kontrollgrupp preparat ingående i dessa medel. Även plasmakoncentra-

tioner av viktiga metaboliter redovisas.

3_1_ 1 P|asmadrogkoncentrationer och med. För att få jämförbarhet mellan olika preparat har en

s.k. ekvivalenslista använts (Vikander, 1993), där man

för olika bensodiazepinpreparat kan utläsa vilken dia-

zepamdos som ger liknande effekter som den använda

dygnsdosen.

alkoholkoncentrationer

Tabell 1 visar dygnsdosen beträffande använda psyko-

farmaka för varje försöksperson. Vidare visas uppmätta

Tabell 1 Uppmätta koncentrationer av läkemedel hos bensodiazepinanvändarna (mikrogram/ml) neg: negativt utfall

(ej påvisbar förekomst) -.' provresultat saknas

 

Dygns- Diazepam- .. . .. . .. .

Läkemedel dos Substans ekvivalent Analys' "latt"- N!.att"" latt .-
mg mg metod falle 1 falle 2 falle 3

Patient 1 Rohypnol 4-5 flunitrazepam 40-50 G5 0,008 0,007 0,003

aminoflunitrazepam G5 0,033 0,029 0,021

Patient 2 Stesolid 15 diazepam G2 0,7 0,6 -

nordiazepam G2 1,5 1,5 -

Patient 3 Stesolid 10 diazepam G2 0,3 0,2 0,2

nordiazepam G2 0,2 0,2 0,2

Patient 4 Valium 11 diazepam G2 0,3 0,2 0,2

nordiazepam G2 0,2 0,2 0,2

Patient 5 Stesolid 25 diazepam G2 1,6 1,2 1,2

nordiazepam G2 1,7 1,6 1,6

Patient 6 Sobril 7,5 oxazepam 2,5 V1 0,14 neg neg

Patient 7 Sobril 30 oxazepam 10 V1 0,6 - 0,3

Patient 8 Mogadon 10 nitrazepam 10 G5 0,06 0,05 0,05

aminonitrazepam G5 0,05 0,06 0,05

Patient 9 Stesolid 15 diazepam G2 0,3 0,3 0,3

nordiazepam G2 0,3 0,4 0,4

Patient 10 Sobril 20 oxazepam 7,5 V1 0,14 0,16 0,08

Anafranil 50 klomipramin G1 0,03 0,02 0,02

Patient 11 Sobril 10-15 oxazepam 5-7,5 V1 0,12 0,12 0,16

Patient 12 Temesta 5 Iorazepam 50 G5 0,09 0,07 0,07

Cipramil 20 Citalopram G1 0,1 0,1 0,1

Patient 13 Xanor 3 alprazolam 30 G5 0,015 0,012 0,011

Patient 14 Rohypnol flunitrazepam 60 G5 0,026 0,020 0,021

aminoflunitrazepam G5 0,026 0,021 0,026

Patient 15 Temesta 2,5 Iorazepam 25 G5 0,03 0,04 0,04

Patient 16 Stesolid 30 diazepam G2 1,1 1,2 0,96

nordiazepam G2 3,7 4,1 2,7

Mogadon 5 nitrazepam 5 G2 0,038 0,032 0,018

aminonitrazepam G2 0,047 0,048 0,034

Patient 17 Apozepam 20 diazepam G2 0,3 0,2 0,2

nordiazepam G2 0,4 0,2 0,2

Patient 18 Valium 50 diazepam G2 3,1 3,6 2,9

nordiazepam G2 3,4 4,0 3,5

Rohypnol 2 flunitazepam 20 G5 0,013 0,008 0,009

aminoflunitrazepam G5 0,014 0,011 0,015

Sobril 60 oxazepam 20 V1 1,8 1,6 1,3

Patient 19 Stesolid 30 diazepam G1 0,8 0,7 0,5

nordiazepam G1 0,9 1,0 0,8

Patient 20 Rohypnol 1 flunitrazepam 10 G5 0,027 - -

aminoflunitrazepam G5 0, 28 - -

Xanor 1-2 alprazolam 10-20 G5 neg. - -

diazepam G2 0,06 - -

nordiazepam G2 0,1 - -

Anm: Gl = gaskromatograflsk metod: enkel vätskeextraktion - alkallsk

G2 = gaskromatograñsk metod: enkel vätskeextraktion - neutral

G5 = gaskromatograñsk metod: fastfas (sohd phase) extrakt1on

V1 = vätskekromatograñsk metod
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Vad gäller läkemedel, analyserades för kontrollpersonema

endast blodprover från den första blodprovstagningen

på morgonen. Analyserna gav genomgående ett nega-

tivt resultat.

Tabell 2 visar de genomsnittliga blodalkoholkoncen-

trationsvärdena för de två jämförelsegrupperna vid de

tre mättillfällena.

Tabell 2 Uppmätta koncentrationer av alkohol (mg/g)

Mättlllfälle 1 Mättlllfälle 2 Mättlllfälle 3

Användargrupp 0,00 promille 0,35 promille 0,11 promille

Kontrollgrupp 0,00 promille 0,34 promille 0,21 promille

Mättillfålle 2 inföll vid den andra testsessionen omedel-

bart efter laboratorietesterna men före simulatorkör-

ningen och mättillfälle 3 omedelbart efter densamma.

Den genomsnittliga BAK-nivån under simulatorkörningen

kan antas vara medelvärdet av uppmätt värde vid mät-

tillfälle 2 och uppmätt värde vid mättillfälle 3. För an-

vändargruppen blir den på detta sätt beräknade BAK-

nivån 0,23 promille och för kontrollgruppen 0,28 pro-

mille.

För att kunna beräkna den genomsnittliga promille-

nivån under laboratorietesterna kontrollerades alkohol-

RT (3)

1,5 -

1,25 -

0,75 -

0,5 -

0,25 -

 

koncentrationen i utandningsluften medelst en Siemens

Alkomat såväl före som efter dessa tester. Det framkom

därvid att promillenivån i genomsnitt gick ned ca 0,09

promille hos användargruppen och 0,08 promille hos

kontrollgruppen under laboratorietesterna, vilket innebär

att den sanna promillenivån under dessa tester i genom-

snitt kan antas ha varit ungefär 0,40 promille för an-

vändarna och 0,38 för kontrollgruppen.

Tester i körsimulator

Bromsreaktionstider

3.1.2

3.1.2.1

Figur 3 visar utfallet beträffande bromsreaktionstider

(RT i sekunder) på de två simulatorkörningarna. Medel-

värdena för de två jämförelsegrupperna visas för varje

delsträcka på de två testsessionerna. Figur 4 visar alko-

holeffekterna. De värden som redovisas i figuren har

beräknats enligt följande. För varje bensodiazepinan-

vändare har för varje delsträcka beräknats differensen

mellan det genomsnittliga värdet vidsession 2 och ses-

sion 1. Därefter har medelvärdet beräknats för denna

differens dels för dem som fick alkohol före session 2,

dels för dem som ej fick alkohol. Skillnaden mellan dessa

två grupper har slutligen beräknats. Samma beräkningar

gjordes för kontrollpersonerna. Utfallet av dessa beräk-

ningar, som visar alkoholeffektema, visas i figuren. Posi-

tiva värden innebär prestationsförsämring.

Missade reaktionstider ingår ej i denna analys utan

redovisas separat.
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Figur 4 Bromsreaktionstider (s): Effekt av alkohol

I bilaga 6 (tabell 6a) redovisas utfallet av en variansana-

lys av deresultat som visas i figur 3 och 4. Effekter av

följande faktorer analyseras, såväl huvudeffekter som

interaktioner: grupp, session (session 1 - session 2), kör-

sträcka (1-30, 30-60, 60-90, 90-120 km).

Alkoholfaktorn analyseras med avseende på inte-

raktioner där sessionsfaktorn ingår, detta på grund av

att alkohol intogs först vid den andra testsessionen.

Reaktionstiden på den första körningen var 1,17 5

för användargruppen och 1,04 5 för kontrollgruppen.

Motsvarande värden vid den andra körningen var 1,14

s för användargruppen och 1,10 s för kontrollgruppen.

Av variansanalysen framgår, emellertid, att ingen effekt

av gruppfaktorn erhålles, vare sig isolerat eller i interak-

tion med andra faktorer. Ingen effekt av alkoholintaget

kan påvisas.

Den enda effekt som framträder är interaktion mellan

session och körsträcka. Utvecklingen över tid är olika

vid de två testsessionerna.

Doseringarna varierade påtagligt inom användar-

gruppen (se tabell 1). För att få en uppfattning om be-

tydelsen av denna variation har differensen beräknats

mellan varje användare och den individuellt matchade

kontrollpersonen vad gäller den genomsnittliga presta-

tionen under den första testsessionen, där ingen alkohol

förekom. På detta sätt kontrolleras för ålder och kön.

Figur 5 visar sambandet mellan dosering och prestation

på det här studerade måttet, bromsreaktionstid. Dose-

ringen uttrycks i dygnsdoser beträffande diazepam el-

ler diazepamekvivalenta doser för andra bensodiazepin-

preparat.
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Figur 5 Bromsreaktionstider (s) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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I figur 5 kan man skönja ett samband; reaktionstiden

ökar med stigande dosering. Utfallet för de två indivi-

derna med de högsta doseringarna drar dock ned sam-

bandet till r = 0,24, vilket ej är ett signifikant samband.

Vad gäller missade reaktionstider, förekom sådana vid

det första körtillfället hos två bensodiazepinanvändare

och en kontrollperson. Skillnaden är ej signifikant

(p > 0,05 ; teckentest). Vid det andra körtillfället hade

återigen dessa tre personer missade reaktionstider. Här

'tillkom ytterligare en användare som missade en reak-

tionstid. En av de tre bensodiazepinanvändarna hade

intagit alkohol före den andra körningen. Kontrollper-

sonen intog ingen alkohol. Inte heller vid den andra ses-

sionen var skillnaden mellan användare och kontroll-

personer signifikant (p > 0,05; teckentest). Samma för-

hållande gäller vid jämförelse mellan dem som intog al-

kohol och övriga vid den andra testsessionen (p > 0,05;

Fisher exact test).

Missade reaktionstider vid den första testsessionen

som funktion av dosering framgår av figur 6. Differen-

sen mellan varje bensodiazepinanvändare och den match-

ade kontrollpersonen visas i ñguren. De två användare

som hade missar hade båda måttlig dosering.

3. 1.2.2 Sidolägesvariation och avåkningar

Figur 7 visar utfallet beträffande Sidolägesvariation på

de två simulatorkörningarna. Medelvärdena för de två

jämförelsegrupperna visas för varje delsträcka på de två

testsessionerna. Alkoholeffekterna, som visas i figur 8,

har beräknats på samma sätt som för bromsreaktions-

tider. Positiva värden innebär försämrad prestation som

effekt av alkohol.
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Figur 8 Sidolägesvariation (m): Effekt av alkohol

I bilaga 6 (tabell 6b) visas resultatet av en samlad vari-

ansanalys på de resultat som visas i figur 7 och 8. Ef-

fekter av samma faktorer som tidigare analyseras.

Alkoholeffekter visas återigen av de jämförelser där

interaktion alkohol X session ingår.

Den genomsnittliga Sidolägesvariationen på den för-

sta simulatorkörningen var 26 cm för användargruppen

och 25 cm för kontrollgruppen. På den andra körningen

var variationen 28 cm för användargruppen medan den

uppgick till 30 cm för kontrollgruppen. Av variansana-

lysen framgår dock att ingen av dessa skillnader är sig-

niflkant.

Ingen effekt är märkbar som resultat av alkoholinta-

get.

Däremot erhölls en effekt av såväl session som kör-

sträcka. Sidolägesvariationen var större vid den andra

körningen än vid den första. En generell ökning erhölls

även som funktion av körsträcka. En interaktion erhölls

även mellan dessa två faktorer. Sidolägesvariationen

hade en något kraftigare ökning över tid vid den andra

testsessionen.

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda

doseringarna har, liksom för bromsreaktionstider, dif-

ferensen beräknats mellan varje användare och den in-

dividuellt matchade kontrollpersonen vad gäller den ge-

nomsnittliga prestationen under den första testsessionen.

Figur 9 visar sambandet mellan dosering och prestation

på det här studerade måttet, sidolägesvariation.
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Figur 9 Sidolägesvariation (m) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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I figur 9 kan man, återigen, skönja ett samband; sido-

lägesvariationen ökar med stigande dosering. Korrela-

tionskoefficienten är emellertid endast r = 0,40, vilket ej

är ett signifikant samband.

Avåkningar skedde. Vid den första simulatorkör-

ningen körde fyra bensodiazepinanvändare av vägen (se

nedan), men ingen av kontrollpersonema. Skillnaden är

dock ej signifikant (p > 0,05; teckentest). En av dessa

användare körde aväven vid den andra sessionen. Dess-

förinnan hade den personen intagit alkohol. Ytterligare

två användare körde av vägen under den sessionen. En

av dessa hade intagit alkohol. Dessutom körde två kont-

rollpersoner av vid den andra sessionen; den ena hade

intagit alkohol.

Skillnaden mellan användare och kontrollpersoner var

ej signifikant, vare sig vid den första eller andra test-

sessionen (p > 0,05; teckentest vid båda tillfällena). Vid

den andra sessionen signifikanstestades även skillnaden

mellan dem som fick alkohol och övriga; denna var ej

signifikant (p > 0,05; Fisher exact test).

De avåkningar som ägde rum var sannolikt resultat

av att försökspersonen somnade eller nickade till. Dessa

iakttagelser, gjorda via intern-TV av försöksledaren, be-

kräftades av försökspersonerna efter avslutad körning.

Avåkningar vid den första testsessionen som funk-

tion av dosering framgår av figur 10. Differensen mel-

lan varje bensodiazepinanvändare och den matchade

kontrollpersonen visas i figuren. Den person som hade

den högsta doseringen samt tre personer med mera

måttlig dosering körde av vägen. Dygnsdosen hos de an-

vändare som körde av vid den andra sessionen var

90 mg, 7,5 mg och 6,25 mg. Den med högsta och läg-

sta dosen av dessa tre intog alkohol vid det tillfället.
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Figur 10 Avåkningar som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

Övriga beteendemått (sidoläge, hastighet,

hastighetsvariation)

Figur 11 visar utfallet beträffande genomsnittligt sido-

läge (avståndet mellan bilens mittpunkt och vägens mitt-

linje) i de två simulatorkörningarna. Medelvärdena för

3.1.2.3
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de två jämförelsegruppema visas för varje delsträcka på

de två testsessionerna. Alkoholeffekterna, som visas i

figur 12, har beräknats på samma sätt som tidigare. Po-

sitiva värden i figuren innebär att man kört närmare väg-

kanten som effekt av alkohol.
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Figur 12 Sidoläge (m): Effekt av alkohol

Figur 11 visar att det genomsnittliga sidoläget på den för-

sta körningen var 1,94 m för användargruppen och 1,90 m

för kontrollgruppen. På den andra körningen var mot-

svarande värden 1,91 m för användargruppen och 1,89 m för

kontrollgruppen. Dessa, och övriga, data som visas i

figur 11 och 12 har variansanalyserats på samma sätt

som sidolägesvariationsdata. Det visar sig då att ingen

effekt av gruppfaktorn framträder.

Ingen effekt är heller märkbar som resultat av alko-

holförtäringen.

30

Endast en effekt erhålls; av körsträcka [F(3,54) = 7,46;

p < 0,001], vilket innebär att man något närmade sig

vägens mittlinje under körningens gång.

Figur 13 visar sambandet mellan dosering och sidoläge.

Differensen mellan varje bensodiazepinanvändare och

den matchade kontrollpersonen visas i figuren. Samban-

det är mycket svagt: r = -0,06, ett långt ifrån signifikant

resultat.
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Figur 13 Sidoläge (m) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

Figur 14 visar utfallet beträffande genomsnittlig hastig- som tidigare, visas i figur 15. Positiva värden i figuren

het i de två simulatorkörningarna. Medelvärdena för de innebär att man kört snabbare som effekt av alkohol-

tvåjämförelsegrupperna visas för varje delsträcka på de intaget.

två testsessionerna. Alkoholeffekterna, som beräknats i
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Figur 15 Hastighet (km/h): Effekt av alkohol

Figur 14 visar att skillnaden mellan användargruppen och

kontrollgruppen var mycket liten. På den första kör-

ningen var genomsnittshastigheten 100,7 km/h jämfört

med 98,2 km/h för kontrollgruppen. På den andra kör-

ningen erhölls medelhastigheten 101,5 km/h för använ-

dargruppen och 99,6 km/h för kontrollgruppen. Dessa,

och övriga, data som visas i figur 14 och 15 har varians-

analyserats på samma sätt som sidolägesdata. Det fram-

går då, att ingen effekt av gruppfaktorn kan påvisas, vare

sig isolerat eller i interaktion med andra faktorer.

Ingen effekt är märkbar som resultat av alkoholinta-

get. Ingen annan effekt framträder heller i övrigt.

Figur 16 visar sambandet mellan dosering och has-

tighet. Differensen mellan varje bensodiazepinanvändare

och den matchade kontrollpersonen visas i figuren. Sam-

bandet är mycket svagt: r = -0,04, ett långt ifrån signi-

fikant resultat.
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Figur 16 Hastighet (km/h) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 18 Hastighetsvariation (km/h): Effekt av alkohol

Figur 17 visar utfallet beträffande hastighetsvariation i

de två simulatorkörningarna. Medelvärdena för de två

jämförelsegrupperna visas för varje delsträcka på de två

testsessionerna. De i f1gur 18 visade alkoholeffekterna

har beräknats såsom tidigare. Positiva värden innebär att

hastighetsvariationen gått upp som effekt av alkohol.

De data som visas i figur 17 och 18 har variansana-

lyserats på samma sätt som tidigare. Tre effekter är

märkbara, för det första en effekt av körsträcka [F(3,54)

= 4,61; p < 0,01]; hastighetsvariationen tilltar med ökan-

de körsträcka. Vidare är en effekt av testsession märk-

bar [F(l, 18) = 5,27; p < 0,05]; hastighetsvariationen var

större vid den andra testsessionen.

Slutligen fås en skillnad mellan användare och kont-

rollpersoner [F(1,18) = 17,02; p < 0,001]. Användar-

gruppens hastighetsvariation var störst. Effekten av

VTI RAPPORT 425

gruppfaktorn är av måttlig storlek; 112 = 0,49.

På den första körningen hade användargruppen i

genomsnitt hastighetsvariationen 4,6 km/h och 3,4

km/ 11 för kontrollgruppen. På den andra körningen var

variationen 5,1 km/h för användargruppen och 3,8

km/h för kontrollgruppen.

Den visade skillnaden mellan användare och kontroll-

personer gäller generellt.

Ingen effekt av alkoholintaget kan påvisas för hastig-

hetsvariationsmåttet.

Figur 19 visar sambandet mellan dosering och hastig-

hetsvariation. Differensen mellan varje bensodiazepin-

användare och den matchade kontrollpersonen visas i

figuren. Sambandet är mycket svagt: r = 0,02, ett långt

ifrån signifikant resultat.
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Figur 19 Hastighetsvariation (km/h) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

3.1.3 Laboratorietester

3. l .3. l Enkel reaktionstid

Figur 20 visar utfallet beträffande enkel reaktionstid vid

de två testsessionerna. Medelvärdena för de två jäm-

förelsegrupperna visas för varje minut på det 5 min långa

testet på de två testsessionerna. De i figur 21 visade

alkoholeffekterna har beräknats enligt följ ande. För varje

användare har för varje minut på testet differensen mel-
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lan det genomsnittliga värdet vid session 2 och session l be-

räknats. Därefter har medelvärdet beräknats för denna

differens dels för dem som fick alkohol före session 2,

dels för dem som ej fick alkohol. Skillnaden mellan dessa

två grupper har slutligen beräknats. Samma beräkningar

gjordes för kontrollpersonerna. Utfallet av dessa beräk-

ningar visas i figuren. Positiva värden innebär att reak-

tionstiden förlängts som effekt av alkohol.

 

+Användare, session 1

-ä-Användare, session 2

Kontroller, session 1

  

Kontroller, session 2

  

Tid på uppgiften (min)

Figur 20 Enkel reaktionstid (s)
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Figur 21 Enkel reaktionstid (s): Effekt av alkohol

I bilaga 6 (tabell 60) visas utfallet av en variansanalys

på de resultat som visas i figur 20 och 21. Effekter av

följande faktorer analyserades, såväl huvudeffekter som

interaktioner: grupp (användare - kontroll), session (ses-

sion l - session 2), tid på uppgiften (l - 5 min).

Beträffande alkoholfaktorn analyserades, liksom ti-

digare, endast interaktioner där alkohol X session-inter-

aktion ingick.

En effekt erhölls för sessionsfaktorn. Reaktionstiden

var något längre på den andra sessionen än på den för-

sta. En ökning erhölls även som funktion av tid på upp-

giften med viss återhämtning under testets sista minut.

Medelreaktionstiden på den första sessionen var 270

ms för användargruppen och 248 ms för kontrollgrup-

pen. På den andra testsessionen var motsvarande vär-

den 292 ms för användargruppen och 255 ms för kont-

rollpersonema.

Reaktionstiden var påvisbart längre för användar-

gruppen än för kontrollpersonerna. Effekten av grupp-

faktorn är dock ganska liten; n2 = 0,21.

Inga övriga effekter erhölls för det här studerade

effektmåttet.

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda

doseringarna har, liksom tidigare, differensen beräknats

mellan varje användare och den individuellt matchade

kontrollpersonen vad gäller den genomsnittliga presta-

tionen under den första testsessionen. Figur 22 visar sam-

bandet mellan dosering och prestation på det här stude-

rade måttet, enkel reaktionstid.
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Figur 22 Enkel reaktionstid (s) som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Sambandet mellan dosering och prestation är mycket

svagt; r = -0,02, ett icke signifikant resultat.

3. 1.3.2 Korttidsminne

Figur 23 visar utfallet på minnestestet digit span vid

de två testsessionerna. Medelvärdena för de två jäm-

förelsegrupperna visas för de två testsessionerna. De i

figur 24 visade alkoholeffekterna har beräknats enligt

följ ande. För varje användare har differensen beräknats

mellan erhållet värde vid session 2 och session 1. Där-

Antal korrekt

åte rgivna

10-

    

 

efter har medelvärdet beräknats för denna differens dels

för dem som fick alkohol före session 2, dels för dem

som ej fick alkohol. Skillnaden mellan dessa två grup-

per har slutligen beräknats. Samma beräkningar gjordes

för kontrollpersonerna. Utfallet av dessa beräkningar

visas i figuren. Positiva värden innebär att reaktionstiden

förlängts som effekt av alkohol.

Beträffande alkoholeffekter, innebär negativa värden

i figur 24 att prestationen försämrats som effekt av al-

kohoL
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Testsession

Figur 23 Resultatet på minnestestet via' de två testsessionerna
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Figur 24 Minnestestet: Efekt av alkohol
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Figur 25 Minne som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

I bilaga 6 (tabell 6d) redovisas utfallet av variansanalys

på de data som visas i figur 23 och 24. En effekt erhölls

för gruppfaktorn.

Antal korrekt återgivna tal var i genomsnitt 6,1 för

användargruppen och 7,0 för kontrollgruppen på denför-

sta sessionen samt 6,4 respektive 7,5 på den andra ses-

sionen. Frånvaron av signifikanta interaktioner där

gruppfaktom ingår visar att den påvisade skillnaden mel-

lan användare och kontrollpersoner gäller generellt.

Effektstorleken är: 112 = 0,32. Inga Övriga effekter fram-

träder.

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda

doseringarna har, liksom tidigare, differensen beräknats

mellan varje användare och den individuellt matchade

kontrollpersonen vad gäller prestationen vid den första

testsessionen. Figur 25 visar sambandet mellan dosering

och prestation på det här studerade måttet.
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Sambandet mellan dosering och prestation är svagt r =

-0,23, ett icke signifikant resultat.

3.1.3.3 Valreaktionstid

Figur 26-29 visar utfallet på valreaktionstidstestet co-

lour word vigilance vid de två testsessionerna. De två

första figurerna visar antalet korrekta responser, medan

de övriga två visar reaktionstiden på dessa korrekta res-

ponser. I båda fallen visas medelvärdena för de två jäm-

förelsegrupperna för de två testsessionerna.

Alkoholeffekterna, som visas i figur 27 och 29, har

beräknats som för minnestestet. Vad gäller antalet kor-

rekta responser, innebär negativa värden i figur 27 att

prestationen försämrats som effekt av alkohol. I figur

28 innebär positiva värden försämrad prestation som ef-

fekt av alkohol.
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Figur 26 Antal korrekta responser på valreaktionstidstestet
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Figur 27 Antal korrekta responser: Efekt av alkohol

RT(s)

0,6 -

 

0,4 -

0,2 4

   

  
    

.Användare

El Kontroller

 

 

  

 

Testsession

Figur 28 Reaktionstia'för korrekta responser på valreaktionstidstestet
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Figur 29 Reaktionstia'för korrekta responser: Effekt av alkohol

Figur 26 tyder på att det genomsnittliga resultatet för

kontrollgruppen var något bättre än för användargrup-

pen. Användargruppen hade i genomsnitt 39,8 korrekta

responser på den första sessionen och 42,3 på den an-

dra, medan kontrollgruppen hade 43,0 på den första och

44,1 på den andra sessionen. Variansanalysen (se bilaga

6; tabell 6e) visar dock att ingen effekt av gruppfaktorn

är påvisbar.

Figur 28 visar utfallet beträffande reaktionstider. Skill-

naden mellan användargrupp och kontrollgrupp är

mycket liten; användargruppen hade 546 ms på denförsta

och 534 ms på den andra sessionen, jämfört med 542

ms och 528 ms för kontrollgruppen. Variansanalysen (se

bilaga 6, tabell 6f) visar att skillnaden mellan användare

och kontrollpersoner inte i något fall är signifikant.

För båda effektmåtten erhölls emellertid en effekt av

session. Man avger således ett större antal korrekta

responser på den andra sessionen. Dessutom är reak-

tionstiden kortare vid denna andra session.

Däremot hade alkoholintaget, återigen, ingen effekt.

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda

doseringarna har differensen beräknats mellan varje an-

vändare och den individuellt matchade kontrollpersonen

vad gäller prestationen på den första testsessionen. Figur 30

visar sambandet mellan dosering och prestation för an-

talet korrekta responser. Figur 31visar sambandet med

genomsnittlig reaktionstid på korrekta responser.

Sambandet mellan dosering och antalet korrekta res-

ponser är svagt; r = -0,22, ett icke signifikant resultat.

Sambandet mellan dosering och reaktionstider är li-

kaledes svagt; r = -0,16, ett icke signifikant resultat. De

tre personerna med de högsta doseringarna drar ned ett

i övrigt positivt samband kraftigt.
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Figur 30 Antal korrekta responser som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 31 Reaktionstia'för korrekta responser som funktion av dosering (diazepam

eller a'iazepamekvivalent)
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Figur 32 Stämningsla'ge: Resultat beträffande rapporterad ångest

3.1.4 Subjektiva mått

3. 1 .4.1 Stämningsläge

a. Ångest
Figur 32 och 33 Visar utfallet beträffande rapporterad

ångestnivå. Medelvärdena för de två jämförelsegruppe-

rna Visas för de två testsessionerna. Alkoholeffekterna,

som Visas i figur 33, har beräknats som för minnest-

estet. Positiva Värden innebär att ängestnivån ökat som

effekt av alkohol.

40

I bilaga 6 (tabell 6g) visas utfallet av variansanalys på de

resultat som Visas i figur 32 och 33.

Ångestnivån var påtagligt lägre Vid den andra test-

sessionen än vid den första.

Användargruppen rapporterade vidare högre skattade

Värden beträffande ångestnivå än kontrollpersonerna.

Effektstorleken är: n2 = 0,32. Emellertid finns även en

interaktion mellan gruppfaktorn och sessionsfaktorn.

Effektstorleken hos denna interaktion är: 112 = 0,27. Ana-
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lys av enkla huvudeffekter visar att vid den första ses-

sionen var skillnaden mellan användare och kontroll-

personer uppenbar [F(1,18) = 31,84; p < 0,001], medan

detta ej var fallet vid den andra sessionen [F( l , 1 8) = 4,00;

p2>ODSI

Av figur 33 tycks det som om användarna blev mer

ångestladdade av alkoholintaget än kontrollpersonerna.

Variansanalysen visar dock att ingen alkoholeffekt före-

ligger.

Poäng

18-

12-

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda do-

seringarna har differensen beräknats mellan varje an-

vändare och den individuellt matchade kontrollpersonen

vad gäller skattad ångestnivå vid den första testsessionen

Sambandet mellan dosering och prestation beträffande

antalet korrekta responser är svagt; r = -0,03, ett långt

ifrån signifikant resultat.
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Figur 33 Ångest: Effekt av alkohol
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Figur 34 Rapporteraa' ångest som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 35 Stämningslage: Resultat beträffande rapporterad nedstämdhet
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Figur 36 Nedsta'ma'het: Efekt av alkohol

b. Nedstämdhet

Figur 35 och 36 visar utfallet beträffande rapporterad

nedstämdhet. Medelvärdena för de två jämförelsegrup-

perna visas för de två testsessionerna. Alkoholeffekter,

som visas i figur 36, har beräknats som för ångestnivå.

Positiva värden innebär att nedstämdheten ökat som ef-

fekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 6h) visas utfallet av variansanalys

på det resultat som visas i figur 35 och 36.

Man skattade i genomsnitt betydligt mindre ned-

stämdhet vid den andra testsessionen än vid den första.

Användargruppen rapporterade högre skattade vär-

den än kontrollgruppen för nedstämdhet. Effektstorleken

är: n2 = 0,27. Emellertid föreligger även en interaktion

med testsession. Effektstorleken för denna interaktion

är: 112 = 0,29. Vid analys av enkla huvudeffekter fram-

kommer att vid den första testsessionen är nedstämd-

heten märkbart högre för bensodiazepinanvändarna än

för kontrollpersonerna. Erhållet F-värde är där F(1,18)
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EI Kontroller

   

= 53,54 (p < 0,001), men även vid testsession 2 är den

rapporterade nedstämdheten större för användarna:

F(1,18) = 12,22 (p < 0,01).

Även en interaktion mellan testsession och alkohol-

faktorn framträder, vilket tyder på att alkoholen haft ef-

fekt. Effektstorleken är: 112 = 0,23. Analys av enkla hu-

vudeffekter ger vid handen att vid den första sessionen

är, såsom väntat, skillnaden mellan dem som senare får

dricka alkohol och övriga ej signifikant [F(1, 18) = 2,04;

p > 0,025]. Emellertid är inte heller vid testsession 2 skill-

naden mellan dem som dricker alkohol och övriga tyd-

lig [F(1,18) = 1,04; p > 0,025].

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda

doseringarna har differensen beräknats mellan varje an-

vändare och den individuellt matchade kontrollpersonen

vad gäller den skattade nedstämdheten vid den första

testsessionen. Figur 37 visar sambandet mellan dosering

och skattad nedstämdhet.
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Sambandet mellan dosering och rapporterad nedstämd-

het är påtagligt; r = 0,53 (p < 0,05). Anpassning av en

rät linje enligt minsta-kvadrat-metoden ger följ ande funk-

tion:

NEDSTÄMDHET = 0,69 + 0,274 x DYGNSDOS

Den erhållna funktionen visar att den rapporterade ned-

stämdheten ökade med stigande dosering.

c. Ilska

Figur 38 och 39 visar utfallet beträffande rapporterad

ilska. Medelvärdena för de två jämförelsegrupperna vi-

sas fÖr de två testsessionerna. Effekter av alkohol visas

i figur 39. Dessa har beräknats som tidigare. Positiva

värden innebär att ilskan ökat som effekt av alkohol.
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Figur 3 7 Rapporteraa' nedstämdhet som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

Poäng

48-

40-

32-

24-

16-

0-_-r--w
1

  

I Användare

E] Kontroller

    

Testsession

Figur 38 Stämningsläge: Resultat beträffande rapporterad ilska
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Figur 39 Ilska: Efeki av alkohol
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Figur 40 Rapporterad ilska som funktion av dosering (diazepam eller a'iazepamekvivalent)

I bilaga 6 (tabell 6i) visas utfallet av variansanalys på det

resultat som visas i figur 38 och 39.

Inga effekter, med ett undantag, framträder för skat-

tad ilska; de skattade värdena är lägre vid session 2 än

vid session l.

Sambandet mellan dosering och skattad ilska visas i

44

figur 40. Differensen mellan varje användare och den

individuellt matchade kontrollpersonen på den första test-

sessionen visas i figuren.

Sambandet mellan rapporterad ilska och dosering är

ej signifikant: r = 0,44.
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d. Aktivitetslust

Figur 41 och 42 visar utfallet beträffande rapporterad

aktivitetslust. Medelvärdena för de två jämförelsegrup-

perna visas för de två testsessionema. Alkoholeffekterna,

som visas i figur 42, har beräknats som tidigare. Nega-

tiva värden innebär att aktivitetslusten minskat som ef-

fekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 6j) visas utfallet av variansanalys på
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det resultat som visas i figur 41 och 42. Inga effekter

framträder.

Sambandet mellan dosering och rapporterad aktivitets-

lust visas i figur 43. De presenterade data har tagits fram

såsom tidigare.

Sambandet mellan dosering och skattad aktivitetslust

är icke signifikant (r = 0,22).
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Figur 41 Stämningsla'ge: Resultat beträffande rapporterad aktivitetslust
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Figur 42 Aktivitetslust: Effekt av alkohol
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Figur 43 Rapporteraa' aktivitetslust som funktion av dosering (diazepam eller a'iazepamekvivalent)

e. Trötthet

Figur 44 och 45 visar utfallet beträffande rapporterad

trötthet. Medelvärdena för de två jämförelsegrupperna

visas för de två testsessionerna. Alkoholeffekter visas i

figur 45. Dessa har beräknats som tidigare. Positiva vär-

den innebär att tröttheten ökat som effekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 6k) visas utfallet av variansanalys

på det resultat som visas i figur 44 och 45.

En effekt av session framträder. Man påstår sig i

genomsnitt ha känt sig något mindre trött vid den andra

sessionen.

Även en alkoholeffekt föreligger. Effektstorleken är:

n2 = 0,21. Analys av enkla huvudeffekter visar att skill-

naden mellan dem som senare får intaalkohol och de
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övriga ej är signifikant [F(1 , 1 8) = 5,97; p > 0,025]. Emel-

lertid är inte heller skillnaden vid den andra sessionen

signifikant [F(1,18 < l].

Slutligen erhölls en trippelinteraktion. Effektstorleken

är 112 = 0,23. Analys av enkla interaktionseffekter visar

att på den första testsessionen var interaktionen alkohol

x grupp ej signifikant [F(1,18) < 1], vilket den däremot

var vidden andra sessionen [F(l,18) = 6,53; p < 0,025].

Analys av enkla huvudeffekter vid denna sista session

visar att skillnaden mellan användare och kontrollperso-

ner som ej fick alkohol ej är signifikant [F(1,18) < 1],

vilket den däremot är för dem som intog alkohol [F(1,18)

= 8,11; p < 0,0l]; användarna upplevde sig som tröt-

tare efter alkoholintaget än kontrollpersonerna.
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Figur 44 Stämningsla'ge: Resultat beträffande rapporterad trötthet
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Figur 45 Trötthet: Efekt av alkohol
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Figur 46 Rapporteraa' trötthet som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

För att få en uppfattning om betydelsen av de skilda do- sessionen. Figur 46 visar sambandet mellan dosering och

seringarna har differensen beräknats mellan varje an- skattad nedstämdhet.

vändare och den individuellt matchade kontrollpersonen Sambandet mellan rapporterad trötthet och dosering

vad gäller den skattade tröttheten vid den första test- är ej signifikant (r = 0,34).
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f. Förvirring

Figur 47 och 48 visar utfallet beträffande rapporterad

förvirring. Medelvärdena för de två jämförelsegruppe-

rna visas för de två testsessionerna. Alkoholeffekterna

har beräknats som tidigare. Positiva värden innebär att

förvirringen ökat som effekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 61) visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i figur 47 och 48.

Man rapporterar i genomsnitt lägre grad av förvir-

ring vid den andra sessionen.

Det föreligger vidare en interaktion mellan testsession

och alkoholfaktom, dvs. alkoholintaget hade effekt. Ef-
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fekten av ganska stor: 112 = 0,61. Vid analys av enkla

huvudeffekter framkommer, som väntat, att ingen skill-

nad föreligger vid den första testsessionen mellan dem

som senare intog alkohol och de övriga [F(l,18) < l].

Vid den andra sessionen är dock skillnaden tydlig mel-

lan dem som intog alkohol och de övriga [F(1,18) =

49,05; p < 0,001], de som drack alkohol skattar högre

grad av förvirring.

Sambandet med dosering vid den första testsessionen

visas i figur 49. Värdena har beräknats i enlighet med

tidigare.
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Figur 47 Stämningsläge: Resultat beträffande rapporteradförvirring

  

Figur 48 Förvirring: Effekt av alkohol
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Sambandet mellan skattad förvirring och dosering är g. Allmänt välbefinnande

    

signifikant: r = 0,56 (p < 0,05). Den anpassade räta lin- Figur 50 och 51 visar utfallet beträffande rapporterat väl-

jen får följande utseende: befinnande. Medelvärdena för de två jämförelsegrup-

perna visas för de två testsessionerna. Ju lägre värde,

FÖRVIRR = -0,84 + 0,13 x DYGNSDOS desto bättre är välbefinnandet. Alkoholeffektema har be-

räknats som tidigare. Positiva värden innebär att väl-

Den skattade förvirringen ökar med stigande dosering. beñnnandet minskat som effekt av alkohol.
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Figur 49 Rapporteraa'förvirring som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 50 Stämningsla'ge: Resultat beträffande rapporterat allmänt välbeñnnana'e
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I bilaga 6 (tabell 6m) visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i figur 50 och 51.

Figur 50 visar att användargruppen rapporterade lägre

allmänt välbefinnande än kontrollgruppen. Denna skill-

nad är signifikant. Effektstorleken är: 112 = 0,24.

Man rapporterar högre välbefinnande vid den andra

testsessionen än vid den första.

En interaktion föreligger mellan sessionsfaktorn och

alkoholfaktorn (vilket innebär att alkoholen haft effekt).

Effektstorleken är: 112 = 0,35. Vid analys av enkla huvud-

effekter framkommer, som väntat, att ingen skillnad fö-

Poäng

84-

63-

42-

21-

0
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-84l

 

religger vid den första testsessionen mellan dem som

senare intog alkohol och de övriga [F(1 , l 8) = 2,90; p >

0,025]. Vid den andra sessionen är välbefmnandet nå-

got högre hos dem som inte intog alkohol [F(1,18) =

7,02; p < 0,025].

Figur 52 visar sambandetmellan dosering och skattat

allmänt välbefinnande vid den första testsessionen. Vär-

dena i figuren har beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet mellan rapporterat välbefinnande och dose-

ring är icke signifikant (r = 0,40).
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Figur 51 Allmänt välbeftnnande: Efekt av alkohol
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Figur 52 Rapporterat allmänt välbefznnande som funktion av dosering(diazepam eller a'iazepam-

ekvivalent)
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I bilaga 6 (tabell 6n) visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i figur 53 och 54.

Användargruppen rapporterar lägre vakenhet än

kontrollgruppen. Effektstorleken är: n2 = 0,36. Inga öv-

riga effekter framträder.

3. 1 .4.2 Aktivering

a. Vakenhet

Figur 53 och 54 visar utfallet beträffande vakenhet. Me-

delvärdena för de två jämförelsegrupperna visas för de

två testsessionerna. Alkoholeffekterna har beräknats som

tidigare. Negativa värden innebär att vakenheten gått ned

som effekt av alkohol.
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Figur 53 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad vakenhet
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Figur 54 Vakenhet: Effekt av alkohol
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Figur 55 visar sambandet mellan dosering och skattad

vakenhet vid den första testsessionen. Värdena i figu-

ren har beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet med dosering är svagt (r = -O,3 1), ett icke

signifikant utfall.

b. Energi

Figur 56 och 57 visar utfallet beträffande energi. Medel-

värdena för de två jämförelsegrupperna visas för de två

testsessionerna. Alkoholeffektema har beräknats som ti-

digare. Negativa värden innebär att den upplevda ener-

gin minskat som effekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 60) visas utfallet av variansanalys

på det resultat som visas i figur 56 och 57.

Endast en effekt framträder; en interaktion mellan

alkohol och testsession, dvs. alkoholen hade effekt. Ef-

fektstorleken är: 112 = 0,25. Analys avenkla huvudeffekter

visar att ingen skillnad föreligger vid den första sessio-

nen mellan dem som senare får alkohol och de andra

[F(l,18) < l]. Däremot finns en skillnad vid testsession

2; de som druckit alkohol skattar sig som mindre

energiska än de Övriga [F(l,18) = 8,81; p < 0,0l].
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Figur 55 Rapporterad vakenhet som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalenz)
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Figur 56 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad energi
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Figur 57 Energi: Effekt av alkohol
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Figur 58 Rapporterad energi som funktion av dosering (a'iazepam eller diazepamekvivaleni)

Figur 58 visar sambandet mellan dosering och skattad svagt (r = 0,10), ett icke signifikant resultat_

energi Vid den första testsessionen. Värdenai figuren har Den skattade energin tenderade ej att minska med

beräknats i analogi med tidigare. stigande dosering.

Sambandet mellan skattad energi och dosering är
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c. Stress

Figur 59 och 60 visar utfallet beträffande stress. Medel-

värdena för de tvåjämförelsegrupperna visas för de två

testsessionerna. Alkoholeffekter har beräknats som ti-

digare. Negativa värden innebär att stressnivån minskat

som effekt av alkohol.
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I bilaga 6 (tabell 6p) visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i ñgur 59 och 60.

En effekt erhålles av sessionsfaktorn. Man rappor-

terar lägre stressnivâ vid den andra sessionen. Inga an-

dra effekter framträder.
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Figur 59 Aktivering: Resultat betrafande rapporterad stress
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Figur 60 Stress: Effekt av alkohol
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Figur 61 visar sambandet mellan dosering och skattad d. Eufori

stressnivå vid den första testsessionen. Värdena i flgu- Figur 62 och 63 visar utfallet beträffande eufori. Medel-

ren har beräknats i analogi med tidigare. värdena för de två jämförelsegrupperna visas för de två

Sambandet med dosering är svagt; r = -0,17 och ej testsessionerna. Alkoholeffekter visas i ñgur 63. Dessa

signifikant. har beräknats som tidigare. Positiva värden innebär att

euforin ökat som effekt av alkohol.
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Figur 61 Rapporterad stress som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 62 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad eufori
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Figur 63 Eufori: Effekt av alkohol

I bilaga 6 (tabell 6q) visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i figur 62 och 63.

FÖr euforifaktorn framträder en interaktion mellan

alkohol och testsession, dvs. en alkoholeffekt. Effekt-

storleken är: 112 = 0,25. Analys av enkla huvudeffekter

visar att ingen skillnad föreligger vid den första test-

sessionen mellan dem som senare får dricka alkohol och

de Övriga [F(l,l8) = 2,92; p > 0,025]. Emellertid före-

ligger inte heller någon påtaglig skillnad mellan dem som

intagit alkohol och Övriga vid den andra testsessionen

[F(1,18) = 2,92; p > 0,025].

Inga Övriga effekter framträder.

Figur 64 visar sambandet mellan dosering och skattad

eufori vid den första testsessionen. Värdena i figuren har

beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet mellan skattad eufori och dosering är

svagt; r = 0,12 (ej sign).
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Figur 64 Rapporterad eufori som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 65 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad irritation
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Figur 66 lrritation: Ejfekt av alkohol

e. Irritation

Figur 65 och 66 visar utfallet beträffande irritation. Me-

delvärdena för de två jämförelsegrupperna visas för de

två testsessionerna. Alkoholeffekter har beräknats som

tidigare. Positiva värden innebär att irritationen Ökat som

effekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 6r) visas utfallet av variansanalys

på det resultat som visas i figur 65 och 66.
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För irritationsfaktorn rapporteras lägre värden vid den

andra sessionen än vid den första. Inga andra effekter

föreligger.

Figur 67 visar sambandet mellan dosering och skattad

irritation vid den första testsessionen. Värdena i figuren

har beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet mellan rapporterad irritation och dosering

är ej signifikant: r = 0,43.

57



 

12

10'

IR
RI

T

   

0 20 40

DYGNSDOS

60 80 160

Figur 67 Rapporterad irritation som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 68 Aktivering: Resultat beträffande rapporterad koncentration

f. Koncentration

Figur 68 och 69 visar utfallet beträffande koncentration.,

Medelvärdena för de två jämförelsegrupperna visas för

de två testsessionerna. Alkoholeffekter har beräknats som

tidigare. Negativa värden innebär att koncentrationen

minskat som effekt av alkohol.

I bilaga 6 (tabell 6s) visas utfallet av variansanalys

på det resultat som visas i figur 68 och 69.
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En interaktion mellan alkoholfaktorn och session fram-

träder. Alkoholen hade således effekt (se figur 69).

Effektstorleken är: n2 = 0,41. Analys av enkla huvud-

effekter visar att ingen påtaglig skillnad föreligger vid den

första sessionen [F(l,l8) < l], medan de som intagit

alkohol vid den andra testsessionen skattar sig som min-

dre koncentrerade än de Övriga [F(l,l8) = 21,88;

p < 0,001].
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Figur 70 Visar sambandet mellan dosering och skattad
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Figur 69 Koncentration: Effekt av alkohol
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Figur 70 Rapporterad koncentration som funktion av dosering (diazepam eller a'iazepamekvivalent)

koncentration vid den första testsessionen. Värdena i f1- niñkant.

guren har beräknats i analogi med tidigare.
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80 160

Sambandet med dosering är svagt: r = -O,19 och ej sig-
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3.1.4.3

Figur 71visar utfallet beträffande upplevd påverkan vid

de fem mättillfällena.

Figur 72 visar alkoholeffekterna. Dessa har beräk-

nats enligt följande. För varje användare har för mät-

tillfälle 3-5 differensen beräknats mellan det genomsnitt-

liga värdet vid sessionen i fråga och session 2 (där ingen

dryck ännu intagits). Därefter har medelvärdena beräk-

nats för var och en av dessa tre differenser dels för dem

som fick alkohol före session 2, dels för dem som ej

fick alkohol. Skillnaden mellan dessa två grupper har slut-

ligen beräknats. Samma beräkningar gjordes för kont-

rollpersonerna. Utfallet av dessa beräkningar, som visar

alkoholeffekterna, framgår av figuren. Positiva värden

innebär upplevd påverkan av alkohol.
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Mättillfälle

I bilaga 6 (tabell 6t) visas utfallet av variansanalys på det

resultat som visas i figur 71 och 72.

Användargruppen rapporterar högre grad av påver-

kan än kontrollpersonerna. Effektstorleken är: 112 = 0,57.

Det föreligger vidare en skillnad mellan mättillfällen.

Det föreligger dessutom en interaktion mellan alkohol-

faktorn och mättillfälle, dvs. en alkoholeffekt. Effekt-

storleken är: 112 = 0,38. Vid mättillfälle 1 och 2 förelig-

ger, såsom väntat, ingen påtaglig skillnad mellan dem som

ska få alkohol och de övriga [F(1,72) = 1,01 i det första

fallet och F (1,72) < 1 i det andra fallet]. Vid mättillfälle

3 rapporterar de som intagit alkohol större påverkan än

övriga [F(1 ,72) = 48,25; p < 0,001]. Samma förhållande

råder vid mättillfälle 4 [F(1,72) = 29,68; p < 0,001]. Vid

det sista mättillfället är skillnaden ej längre signifikant

[F(1,72) = 5,23; p > 0,0l].
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Figur 71 Resultat betrafana'e upplevdpåverkan
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Figur 72 Uppleva' påverkan: Effekt av alkohol
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Figur 73 Uppleva'påverkan som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalent)

Figur 73 visar sambandet mellan dosering och skattat

påverkan vid det första måttillfallet. Vårdena i figuren

har beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet mellan dosering och rapporterad påver-

kan är mycket svagt; r = -O,ll (ej signifikant).

Upplevd påverkan tenderade ej att stiga med stigande

dosering. Emellertid visar figur 73 att de två med de hög-

sta doseringarna (rapporterar ingen påverkan alls) avvi-

ker från ett mönster med stigande påverkan med Ökande

dosering.

3.1.4.4 Bilköming

Tabell 3 och 4 visar utfallet på frågan Skulle Du kunna

tänka Dig att köra bil just nu?

Tabell 3 Resultat beträffande frågan Skulle Du kunna

tänka Dig att köra biljust nu? Testsession 1

lämförel- la, utan la, med Tveksamt Nel, med Nel, utan

segrupp tvekan viss viss tvekan

tvekan tvekan

Användare 17 2 1

Kontroller 20

VTI RAPPORT 425

Utfallet som visas i tabell 3 är likartat för användar-

gruppen och kontrollgruppen (har ej signifikanstestats).

Tabell 4 Resultat beträffande frågan Skulle Du kunna

tänka Dig att köra biljust nu? Testsession 2

Ja, utan la, med

tvekan viss viss

tvekan tvekan

Tveksamt Nej, med Nej, utan

tvekan

Jämförel-

segrupp

Användare

med alko- 1 pers.

hol

2 pers. 2 pers. 3 pers.

Användare

utan alko-

hol

9 pers. 1 pers

Kontroller

med alko- 1 pers.

hol

9 pers.

Kontroller

utan alko- 9 pers 1 pers.

hol
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Resultatet som visas i tabell 4 är även i detta fall relativt

likartat för användare och kontrollpersoner. Dock ger

signifikanstestning med teckentest en signifikant skill-

nad (p < 0,05); kontrollpersonerna är något mera avvi-

sande till att köra bil i det aktuella tillståndet.

Jämförelse mellan dem som intagit alkohol och öv-

riga har gjorts efter sammanslagning av svarskatego-

rierna Ja, med viss tvekan och Tveksamt till en

kategori och övriga svarsalternativ till en kategori. Test-

ning med ;(2 ger härvid ett signifikant utfall (p < 0,001).

Även jämförelse mellan användare som fått alkohol och

kontrollpersoner som fått alkohol utfaller signifikant (p

< 0,05; teckentest); användare som intagit alkohol är nå-

got mindre avvisande till tanken att köra bil i det aktuella

tillståndet.

Svarsmönstret vid den första testsessionen som funk-

tion av dosering visas i figur 74. Svarsalternativen har

getts värden från 1 ( Ja, utan tvekan ) till 5 ( Nej, utan

tvekan ). Värdena i figuren har beräknats i analogi med

tidigare. De tre användare som skulle tveka att köra bil

i det aktuella tillståndet hade måttliga doseringar.

3.1.4.5 Körprestation

Figur 75 och 76 visar utfallet beträffande upplevd kör-

prestation. Medelvärdena för de två jämförelsegruppe-

rna visas för de två testsessionerna. Alkoholeffekterna

har beräknats enligt tidigare (tex. minnestestet). Nega-

tiva värden innebär att man upplever att körprestationen

försämrats som effekt av alkohol.
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Figur 74 Svar på frågan Skulle Du kunna tänka Dig att köra bil just nu? som funktion av dose-

ring (diazepam eller diazepamekvivalent)
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Figur 75 Resultat beträffande upplevd körprestation
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Figur 76 Upplevd körprestation: Eje/ct av alkohol

I bilaga 6 (tabell 6u) Visas utfallet av variansanalys på

det resultat som visas i figur 75 och 76.

Man rapporterar sämre körprestation på den andra

körningen än på denförsta.

Ingen annan effekt föreligger.
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Sambandet mellan dosering och självrapporterad kör-

prestation Vid den första testsessionen visas i figur 77.

Värdena har beräknats i analogi med tidigare.

Sambandet med dosering är svagt:r = 0,22 (ej sign).
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Figur 77 Skattad kÖrprestation som funktion av dosering (diazepam eller a'z'azepamekvivalent)

3.1.5 Yttre symptom

Tabell 5 och 6 Visar utfallet beträffande bedömd yttre

påverkan.

Tabell 5 Resultat betra'fandeyttre påverkan: Testsession I

Jämförelsegrupp Trollg påverkan E] påverkan

Användare 4 pers. 16 pers.

Kontroller 2 pers. 18 pers.

Resultatet som visas i tabell 5 (fyra användare och två

kontrollpersoner troligen påverkade) har ej signifikans-

testats.

Tabell 6 Resultat beträfana'e yttrepåverkan: Testsession 2

Jämförelsegrupp Trolig påverkan Ej påverkan

Användare med alkohol 5 pers. 5 pers.

Användare utan alkohol 3 pers. 7 pers.

Kontroller med alkohol 1 pers. 9 pers.

Kontroller utan alkohol 2 pers. 8 pers.

64

Resultatet som Visas i tabell 6 har signifikanstestats (tec-

kentest). Jämförelse mellan användare och kontrollper-

SOner utfaller ej signifikant (p > 0,05). Jämförelse mel-

lan dem som intagit alkohol och övriga (96) ger ett icke-

signifikant utfall (p > 0,05). Inte heller jämförelse mel-

lan användare som intagit alkohol och kontrollpersoner

som gjort detsamma ger ett signifikant resultat (p > 0,05;

teckentest).

Sambandet med dosering vid den första testsessionen

visas i figur 78. Bedömningen är antingen 0 ( Ej påver-

kan ) eller 1 ( Trolig påverkan ). Värdena har beräk-

nats i analogi med tidigare. Den användare som hade näst

högsta doseringen bedömdes vara påverkad. De tre öv-

riga användarna som bedömdes vara påverkade hade

endast måttlig dosering. För en av dessa tre personer

bedömdes även den matchade kontrollpersonen vara på-

verkad.
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Figur 78 Bedöma' yttre påverkan som funktion av dosering (diazepam eller diazepamekvivalenü

3.1.6 övrigt

Tabell 7 och 8 visar resultatet beträffande hjärtfrekvens

och blodtryck. Medelvärdena för de tvåjämförelsegrup-

perna visas för de tre mättillfällena. Alkoholeffekterna

har beräknats enligt följ ande: För varje användare har för

mättillfälle 2 och 3 beräknats differensen mellan det

genomsnittlia värdet vidsessionen i fråga och session 1

(där ingen dryck ännu intagits). Därefter har medel-

värdena för var och en av dessa två differenser beräk-

nats, dels för dem som fick alkohol före session 2, dels

för dem som ej flck alkohol. Skillnaden mellan dessa två

grupper har slutligen beräknats. Samma beräkningar

gjordes för kontrollpersonerna. Utfallet av dessa beräk-

ningar visar alkoholeffektema. Negativa värden innebär

att hjärtfrekvensen eller blodtrycket gick ned som ef-

fekt av alkohol.

Tabell 7 Resultat beträffande hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt blodtryck.

Effektmått Session 1

Användare Kontroller

Hjärtfrekvens (slag/min) 69,4 72,2

Systoliskt bloctryck (mm) 125,7 125,8

Diastoliskt blodtryck (mm) 77,7 76,0
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Session 2 Session 3

Användare Kontroller Användare Kontroller

65,1 59,0 62,7 59,2

120,9 119,4 123,4 121,2

79,4 76,3 78,9 78,4
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Tabell 8 Hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt blodtryck: Efekt av alkohol.

Effektmått Session 2 Session 3

Användare Kontroller Användare Kontroller

Hjärtfrekvens (slag/min) -3,5 -1,9 -5,1 0,4

Systoliskt blodtryck (mm) -4,7 -3,0 -5,1 , -2,6

Diastoliskt blodtryck (mm) -2,9 0,6 1,0 -2,1

Ufallet av variansanalyser på dessa data visas i bilaga 6 3.2 Effekt av diazepam hos friska försöks-

(tabell 6v-y).

Hjärtfrekvensen sjunker över tid. Dessutom framträ-

der en interaktion mellan gruppfaktorn och mättillfälle.

Effektstorleken är: n2 = 0,26. Analys av enkla huvud-

effekter visar ingen skillnad vid mättillfälle 1 [F(1,36)

< 1]. Vid mättillfalle 2 är, däremot, hjärtfrekvensen lägre

hos kontrollpersonerna [F(1,36) = 20,95; p < 0,001].

Samma förhållande gäller vid det sista mättillfället

[F(1,36) = 9,91; p < 0,01]. Ingen effekt av alkohol är

märkbar.

Det systoliska blodtrycket sjunker något över tid.

Inga andra effekter framträder.

Inga effekter föreligger för det diastoliska blod-

trycket.

Sambandet med dosering vid det första mättillfället

har analyserats. Värdena har beräknats i analogi med

tidigare. För hjärtfrekvens erhålls r = 0,16, för systoliskt

blodtryck r = -0, 12 och för diastoliskt blodtryck r = -0,27.

Inget av dessa samband är signifikant.

d. Kört påverkad av läkemedel

Tabell 9 visar utfallet på frågan Har Du någon gång känt

Dig påverkad av läkemedel när Du kört bil?

Tabell 9 Kort påverkad av läkemedel

Jämförelse- Nej, Ja, Ja, flera Ja,

grupp aldrig någon gånger många

gång gånger

Användare 8 pers. 8 pers. 3 pers. 1 pers.

Kontroller 19 pers. 1 pers.

Skillnaden mellan användare och kontrollpersoner som

visas i tabell 9 har signifikanstestats med teckentestet.

Resultatet är signifikant (p < 0,01). Användargruppen

påstår sig alltså i större utsträckning än kontrollgruppen

ha kört bil under påverkan av läkemedel.

66

personer

3.2.1 Plasmadrogkoncentrationer

Tabell 10 visar det genomsnittliga utfallet för de tvåjäm-

förelsegrupperna beträffande uppmätta koncentrationer

av diazepam i blodplasma.

Tabell 10 Uppmätta koncentrationer av diazepam

Försöksgrupp 0,07 mikrogram/ml

Kontrollgrupp 0,00 mikrogram/ml

Tester i körsimulator

Bromsreaktionstider

3.2.2

3.2.2.1

Figur 79 visar effekterna av diazepamintaget på broms-

reaktionstider.

De värden som redovisas i figuren har beräknats

enligt följ ande. För varje försöksperson har för varje del-

sträcka beräknats differensen mellan det genomsnittliga

värdet vid session 1 och session 3. Därefter har medel-

värdet beräknats för denna differens, dels för dem som

fick inta diazepam 5 mg före session 3, dels för de öv-

riga. Skillnaden mellan dessa två grupper har slutligen

beräknats. Utfallet av dessa beräkningar visas i figuren.

Positiva värden innebär prestationsförsämring som

effekt av diazepam.

Missade reaktionstider ingår ej i denna analys.
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Figur 79 Bromsreaktionstider (s): E/fekt av diazepam
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Figur 80 Sidolägesvariation (m): Effekt av diazepam

Endast effekter av diazepam har analyserats. På grund

av att diazepam intogs först vid den tredje testsessionen

analyseras härvid endast interaktioner där diazepam x

session-interaktion ingår.

Figur 79 visar att den beräknade diazepameffekten

under första halvtimmen uppgick till negativa 0,05 5.

Under den därpå följande halvtimmen uppgick den till

0,35 5, för att på de två sista delsträckorna uppgå till

negativa 0,11 samt 0,13 5. Variansanalysen visar, emel-

lertid, att ingen effekt av diazepamintaget kan påvisas

[diazepam x session: F(l,18) < 1; diazepam xsession X

körsträcka: F(3,54) = 2,05; p > 0,05].

Vad gäller missade reaktionstider, förekom sådana hos

en enda person; två missar vid den första och tre mis-

sar vid den tredje sessionen. Denna person intog placebo

vid den tredje sessionen.

3.2.2 .2 Sidolägesvariation och avåkningar

Figur 80 visar effekterna av diazepamintaget beträffande

Sidolägesvariation.

De värden som redovisas i figuren har beräknats på

samma sätt som för bromsreaktionstid.

Positiva värden i figuren innebär prestationsförsäm-
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ring som effekt av diazepamintaget.

Den beräknade diazepameffekten under första halv-

timmen uppgick till 2 cm. Under den därpå följande halv-

timmen uppgick den till 3 cm, för att på de två sista dels-

träckorna uppgå till 4 respektive 1 cm. Ingen effekt av

diazepamintaget kan dock påvisas enligt den gjorda va-

riansanalysen [diazepam x session: F(l, 18) < 1; diazepam

x session X körsträcka: F(3,54) = 1,34; p > 0,05].

Avåkningar skedde. På den första simulatorkörningen

körde ingen av. På den andra körningen körde, däremot,

fyra personer av; tre av dessa hade intagit diazepam. Skill-

naden mellan dem som intagit diazepam och placebo var

dock ej signifikant (p > 0,05; Fisher exact test).

3 .2.2.3 Övriga beteendemått (sidoläge, hastighet,

hastighetsvariation)

Figur 81 visar effekterna av diazepamintaget beträffande

genomsnittligt sidoläge.

De värden som redovisas i figuren har beräknats på

samma sätt som för bromsreaktionstid.

Positiva värden innebär att man kört närmare väg-

kanten som effekt av diazepam.
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Figur 82 Hastighet (km/h): Efekt av diazepam

Figur 81 visar att det under den första timmen förelåg

en svag tendens till att man lade sig något närmare vä-

gens mitt som effekt av diazepamintaget, medan ten-

densen var den motsatta under den återstående kör-

ningen. Under den därpå följande halvtimmen uppgick

skillnaden till 3 om, för att på de två sista delsträckorna

uppgå till 4 respektive 1 cm. Av genomförd variansana-

lys framgår dock att ingen effekt av diazepamintaget kan

påvisas [diazepam X session: F(1,18) < 1; diazepam x

session x körsträcka: F(3,54) = 2,02; p > 0,05].

Figur 82 visar effekterna av diazepamintaget beträf-

fande genomsnittlig hastighet.

De värden som redovisas i figuren har beräknats på

samma sätt som för bromsreaktionstid.

Positiva värden innebär att man kört snabbare som

effekt av diazepam.
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Figur 82 visar att det knappast ens förelåg en tendens

till diazepameffekt. Under den första halvtimmen upp-

gick dock den beräknade effekten till 0,7 km/h för att

under den följande delsträckan uppgå till 0,1, samt ne-

gativa 1,2 km/h på de två sista delsträckorna. Genom-

förd variansanalys visar, mycket riktigt, att ingen effekt

av diazepamintaget är påvisbar [diazepam X session:

F(1,18) < 1; diazepam x session X körsträcka: F(3,54)

= 1,14; p > 0,05].

Figur 83 visar effekterna av diazepamintaget beträf-

fande hastighetsvariation.

De värden som redovisas i figuren har beräknats på

samma sätt som för bromsreaktionstid.

Positiva värden innebär att hastighetsvariationen ökat

som effekt av diazepam.
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Figur 84 Enkel reaktionstid (s): E/fekt av diazepam

Figur 83 visar att för den andra delsträckan uppgick den

beräknade effekten av diazepamintaget till 0,3 km/h. För

den tredje delsträckan beräknades effekten uppgå till 1,6

km/h. För övriga delsträckor föreligger ingen egentlig

tendens. Genomförd variansanalysen visar, emellertid,

att ingen effekt av diazepamintaget kan påvisas [diazepam

X session: F(1,18) = 1,04; p > 0,05; diazepam x session

x körsträcka: F(3,54) = 1,39; p > 0,05].

3.2.3 Laboratorietester

3 .2.3 . 1 Enkel reaktionstid

Figur 84 visar den beräknade effekten av diazepam.

De värden som redovisas i figuren har beräknats

enligt följande. För varje försöksperson har för varje

minut på testet beräknats differensen mellan det genom-

snittliga värdet vid session 1 och session 3. Därefter har

medelvärdet beräknats för denna differens, dels för dem

som fick inta diazepam 5 mg före session 3, dels för de
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övriga. Skillnaden mellan dessa två grupper har slutli-

gen beräknats Utfallet av dessa beräkningar visas i fi-

guren.

Positiva värden innebär prestationsförsämring som

effekt av diazepam.

Endast effekter av diazepam har analyserats. På grund

av att diazepam intogs först vid den tredje testsessionen

analyseras, återigen, endast interaktioner där diazepam

x session-interaktion ingår.

Figur 84 visar att ytterst små effekter beräknats. För

minut l uppgår den beräknade effekten till - 1 ms. För

testets andra minut uppgick den beräknade effekten av

diazepamintaget till - 12 ms. För den tredje minuten be-

räknades effekten uppgå till 5 ms, och på den sista 2

ms. Den gjorda variansanalysen visar, mycket riktigt,

att ingen effekt av diazepamintaget kan påvisas [dia-

zepam x session: F(l,l8) = 1,00; p > 0,05; diazepam x

session X körsträcka: F(3,54) = 1,11; p > 0,05].
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Figur 86 Antal korrekta responser på valreaktionstidstestet: Ejfekt av a'z'azepam
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Figur 87 Reaktiorzstia'för korrekta responser på valreaktionstidstestet: Effekt av a'iazepam

3.2.3 .2 Korttidsminne 3.2.3 .3 Valreaktionstid

Figur 85 Visar utfallet på minnestestet digit span . Figur 86 och 87 Visar utfallet på valreaktionstidstestet

Den beräknade diazepameffekten uppgår till 0,4 färre colour word Vigilance vid de två testsessionerna. Den

korrekt återgivna tal, Vilket variansanalysen Visar är ett första figuren Visar antalet korrekta responser, medan

icke-signifikant resultat [diazepam x session: F(1,18) den andra Visar reaktionstiden på dessa korrekta res-

< l]. ponser.
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Den beräknade diazepameffekten, vad gäller antalet kor-

rekta responser, som visas i figur 86, uppgår till 1,3 färre

korrekta responser, vilket är ett icke-signifikant utfall

[diazepam X session: F( 1,18) < 1].

Vad beträffar reaktionstiden, beräknades diazepam-

effekten uppgå till 15 ms (se figur 87). Detta utfall är,

emellertid, ej signifikant [diazepam X session: F(l,18)

< l].

3.2.4

3.2.4.1

I tabell 11 visas utfallet för de ingående faktorerna i

POMS-formuläret.

Inga effekter av diazepam föreligger. Tendensen var

dock att man skattade något högregrad av ångest, ned-

stämdhet, trötthet och förvirring samt något lägre grad

av ilska, aktivitetslust och allmänt välbefinnande som

effekt av diazepamintaget. Den uppmätta effekten var

mycket nära 0 för nedstämdhet och ilska.

Subjektiva mått

Stämningsläge

Tabell 11 Stämningsläge: Utfallför de ingående fakto-

rerna

Faktor Effekt Fnhets Hårde Signlflkans-

grader mva

Ångest 1 9 1 18 1,43 Ej sign.

Nedstämdhet 0,7 1,18 <1 Ej sign.

Ilska -0,4 1,18 <1 Ej sign.

Aktivitetslust -3,1 1,18 3,27 Ej sign.

Trötthet 2,4 1,18 3,52 Ej sign.

Förvirring 1,3 1,18 3,04 Ej sign.

Allmänt väl- . .
befinnande 9,0 1,18 2,60 EJ Sign.

Skattad påverkan

(%)

60 -

40-

20-

 

3.2.4.2 Aktivering

I tabell 12 visas utfallet för de i aktiveringsformuläret

ingående faktorerna.

Inga effekter av diazepam föreligger. Tendensen var

dock att man skattade något högre vakenhet, stress, och

eufori samt något lägre energi, irritation och koncentra-

tion som effekt av diazepamintaget. Den uppmätta ef-

fekten var mycket nära 0 för stressfaktorn.

Tabell 12 Aktivering: Utfallför de ingående faktorerna

Faktor Effekt F-värde :i'å'f'kans'

Vakenhet 0,8 1,18 < 1 Ej sign.

Energi -1,4 1,18 < 1 Ej sign.

Stress 0,1 1,18 < 1 Ej sign.

Eufori 0,6 1,18 < 1 Ej sign.

Irritation -0,4 1,18 < 1 Ej sign.

Koncentration -0,5 1,18 < 1 Ej sign.

3.2.4.3 Grad av påverkan

Figur 88 visar utfallet beträffande upplevd påverkan.

Diazepameffekten vid mättillfälle 6 och 7 visas i figu-

ren. Hänsyn har tagits till utfallet vid mättillfälle 2, då

ingen påverkan förelåg.

 

 

0-

-20 -

-40 .

 

-60 .4

Mättillfälle

Figur 88 Uppleva' påverkan: Effekt av diazepam
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Figur 88 visar, att de som intog diazepam rapporterade

något större upplevd påverkan än de som intog placebo.

Vid testtillfälle 6 var den genomsnittliga skillnaden 10,3%

och vid det sista tillfället 11,5%.

Såväl vid mättillfålle 6 som vid mättillfålle 7 rappor-

terade hälften av dem som fått diazepam åtminstone

någon upplevd påverkan. Bland dem som fick placebo

var denna andel 20%.

Emellertid föreligger ingen diazepameffekt [F(l,18)

= 1,55; p > 0,05].

3 .2.4.4 Bilkörning

Tabell 13 visar utfallet på frågan Skulle Du kunna tänka

Dig att köra bil just nu?

Tabell 13 Resultat beträffandefrågan Skulle Du

kunna tänka Dig att köra bil just nu? s

Jämförel- Ja, utan li" med NFL med Nej, utan
se ru tvekan 55 Tveksamt 58 tvekan
g pp tvekan tvekan

Session 1

Diazepam 10pers.

Placebo 10 pers.

Session 3

Diazepam 5 pers. 5 pers.

Placebo 8pers. 1pers. 1pers.

Av tabell 13 framgår att samtliga personer vid den för-

sta sessionen, som väntat, uppger att man utan tvekan

skulle kunna tänka sig att köra bil. Vid session 3 är läget

annorlunda. Endast fem av dem som intagit diazepam

och åtta av dem som fått placebo avger detta svar.

Upplevd

körprestation(%)

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

0

-10 _

_20 -

-30 _

-40 -

-50 .

  

Resultatet från session 3 har signiñkanstestats efter sam-

manslagning av svarskategoriema Ja, med viss tvekan

och Tveksamt (Fisher exact test). Skillnaden mellan

de två jämförelsegrupperna är ej signifikant (p > 0,05).

3.2.4.5 Körprestation

Figur 89 visar utfallet beträffande sj älvrapporterad kör-

prestation.

Den beräknade diazepameffekten uppgick till 17%

försämring. Emellertid är detta ett icke-signifikant utfall

[F(1,18) = 2,36; p > 0,05].

3.2.5 Yttre symptom

Tabell 14 visar utfallet beträffande bedömd yttre påver-

kan. På den första testsessionen redovisas insamlade

data för dem som senare får diazepam respektive pla-

cebo.

Resultatet som visas i tabell 14 har signiñkanstestats

(Fisher exact test). Skillnaden mellan diazepamgruppen

och placebogruppen är ej signifikant, vare sig vid ses-

sion 1 eller session 3 (p > 0,05).

Tabell 14 Resultat beträffande yttre påverkan

Jämförelsegrupp Trollg påverkan EJ påverkan

Session 1

Diazepam 0pers. 10 pers.

Placebo 2 pers. 8 pers.

Session 3

Diazepam 2 pers. 8 pers.

Placebo 0 pers. 10 pers.

 

 

Figur 89 Upplevd körprestation: Effekt av diazepam
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4 Diskussion

Föreliggande studie är relativt omfattande vad gäller an-

talet effektmått. För vart och ett av dessa mått har gjorts

ett antal signifikanstestningar, var och en på signifikans-

nivån 95%. Ju fler signifikanstestningar som görs, de-

sto större blir risken att erhålla falska signifikanser. Det

är således helt uppenbart att det i denna studie förelig-

ger ett massignifikansproblem.

Den mest intressanta jämförelsen i huvudförsöket

gäller användargruppen kontra kontrollgruppen. Även

effekten av alkohol är av intresse, samt frågan om denna

effekt är olika hos de två jämförda grupperna.

Upplevelsemässigt erhölls en del skillnader mellan

användare och kontrollpersoner. Användargruppen rap-

porterade högre ångest än kontrollgruppen vid den för-

sta testsessionen - däremot ej vid den andra sessionen.

Användargruppen rapporterade även högre grad av ned-

stämdhet, lägre välbefinnande och lägre vakenhet - detta

befanns vara fallet vid båda testsessionerna.

På frågan angående upplevd påverkan av läkemedel

eller alkohol, visade det sig att användargruppen skattade

sin påverkan högre än kontrollgruppen. På frågan om

man kunde tänka sig att köra bil vid det aktuella tillfället

framkom dock inte någon tydlig skillnad mellan de två

grupperna. 17 av användarna och samtliga kontroll-

personer uppgav att man inte skulle tveka att köra bil i

det aktuella tillståndet. Ingen skillnad mellan de två grup-

perna kunde heller påvisas vad gäller bedömningen av

den egna körprestationen.

De bedömningar som gjordes av yttre symptom på

påverkan visade heller ingen klar skillnad mellan använ-

dare och kontrollpersoner. Endast 4 av 20 användare

misstänktes vara påverkade av läkemedel eller alkohol

vid det första undersökningstillfället - jämfört med 2 av

20 kontrollpersoner (tillförlitligheten hos dessa bedöm-

ningar förefaller dock tveksam, då ingen av kontroll-

personerna var påverkad).

För att bedöma om körprestationen kan tänkas vara

nedsatt hos användarna bör resultaten frånbeteende-

mätningarna tillmätas större betydelse än upplevda ef-

fekter. Resultaten från simulatorkörningarna visar ingen

påtaglig skillnad mellan användargruppen och kontroll-

gruppen vare sig beträffande bromsreaktionstider eller

sidolägesvariation. Visserligen körde fler användare än

kontrollpersoner av vägen, men skillnaden var ej signi-

fikant.

Även annat körbeteende studerades. Ingen skillnad

förelåg mellan de två grupperna vad gäller genomsnitt-

ligt sidoläge eller hastighet. Däremot uppvisade använ-

dargruppen större hastighetsvariation. Om detta resul-

tat kan generaliseras till den verkliga trafiken, skulle det
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kunna innebära vissa problem ur trafiksäkerhetssyn-

punkt.

Resultaten på laboratorietesterna visade att användar-

gruppen presterade sämre än kontrollgruppen beträf-

fande korttidsminne och enkel reaktionstid, medan ingen

klar skillnad noterades för valreaktionstid. Den uppmätta

skillnaden på minnestestet var mycket liten och kan

svårligen tänkas ha någon betydelse ur trafiksäkerhets-

synpunkt. För enkel reaktionstid uppmättes skillnaden

mellan användare och kontrollpersoner till 30 ms i ge-

nomsnitt. Denna effekt kan förefalla liten. Dock kan

påpekas att man i ett tidigare försök med enkel reaktions-

tid - dock auditiv reaktionstid i det fallet - fann att ef-

fekten av diazepam 10 mg hos drognaiva personer upp-

gick till mellan 35 och 40 ms, en signifikant skillnad.

Denna diazepamdos hade i samma studie mycket påtag-

liga effekter på reaktionstid under efterföljande långkör-

ning med bil (Lisper, Törnros & van Loon, 1981). Detta

tyder på att även den i det aktuella försöket uppmätta

skillnaden på 30ms skulle kunna ha relevans med avse-

ende på bilkörning.

Frånvaron av påvisad skillnad mellan användare och

kontrollpersoner beträffande reaktionstid under simula-

torkörningen tyder emellertid på att det förmodligen inte

heller skulle föreligga någon tydlig prestationsnedsättning

beträffande reaktionstid av liknande typ i en liknande

körsituation i verklig bilkörning.

Anledningen till varför användargruppen presterade

sämre på det mycket korta reaktionstidstestet men ej

under den förhållandevis långa simulatorkörningen, vare

sig beträffande reaktionstid eller sidolägesvariation, är

oklar. Det är dock rimligt att tänka sig att användar-

gruppen kan ha varit mer motiverad än kontrollperso-

nerna att uppvisa god prestation på det simulerade kört-

estet, som har förhållandevis stor likhet med verklig bil-

körning, medan motivationen att prestera bra kan ha varit

mer likvärdig på laboratorietestet. Detta skulle kunna

utgöra åtminstone en delförklaring till erhållna resultat.

En annan bidragande orsak kan vara att testsituationen

var mycket mer renodlad i det första fallet - enkel reak-

tionstid på tätt kommande visuella signaler där försöks-

personerna hade mycket hög beredskap, medan den var

betydligt mer komplicerad vid den simulerade bilkör-

ningen; där skulle försökspersonen hålla uppsikt över

framförvarande fordon, och, om detta bromsade, snabbt

reagera med fotbromsning. Dessutom ingick i körupp-

giften att kontrollera sidoläge och hastighet. Dessa för-

hållanden innebär att mätfelet med nödvändighet blir

betydligt större i det senare fallet, vilket i sig gör det

svårare att påvisa tydliga skillnader.
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Det är emellertid möjligt att man med betydligt längre

körsträcka hade kunnat påvisa skillnader mellan använ-

dare och kontrollpersoner vid den simulerade körningen.

I en studie från ett annat, men näraliggande forsknings-

område, redovisas resultat, som tyder på att lång kör-

sträcka/körtid kan krävas för att en effekt ska kunna

urskiljas. Lisper, Laurell & Stening (1973) fann, vid jäm-

förelse av reaktionstiden på en auditiv biuppgift hos er-

farna och oerfarna bilförare under långkörning med bil,

att först efter ca en timmes körning började skillnader

uppträda, som sedan förstärktes under det omkring tre

timmar långa körpasset. Det är också möjligt att man

med en mer monoton försökssituation, t.ex. bilkörning

på väghelt utan annan trafik - vilket förmodligen kan

förstärka effekterna av sederande medicinering - hade

haft lättare att påvisa skillnadermellan de två jämförelse-

grupperna.

Även om således vissa invändningar kan göras be-

träffande den använda köruppgiften, kan det emellertid

inte ses som troligt att man har missat några betydande

skillnader mellan användarna och kontrollgruppen vad

gäller körprestation vid långkörning av den typ som stu-

derats i detta försök.

Resultaten beträffande de olika prestationsmåtten kan

jämföras med de Gier m.fl. (1981) som också stude-

rade körprestation hos en grupp bensodiazepinanvän-

dare. Köruppgiften var dock en annan; stadskörning vid

normal trafikbelastning. Det visade sig att användarnas

körprestation, i jämförelse med kontrollgrupp, var ned-

satt enligt bedömningar gjorda av medåkande observa-

törer. Resulteten från den studien är emellertid något

svårtolkade. Man kan t.ex. inte utläsa om dessa perso-

ner stått på sina preparat en längre tid eller ej, vilket skulle

kunna ha betydelse vad gäller toleransutveckling. Den

aktuella körvanan framgår inte heller av beskrivningen.

Dessutom kan man framhålla det vanskliga i att låta en

medåkande bedömare sluta sig till huruvida nedsatt kör-

prestation föreligger eller ej; den trafiksäkerhetsmässiga

validiteten beträffande sådana bedömningar kan disku-

teras. I det här aktuella fallet kan man heller inte helt

bortse från möjligheten att bensodiazepinanvändarna i

större utsträckning än kontrollpersonerna kan ha påver-

kats negativt av att ha en observatör åkande med i bilen

(förhöjd stressnivå) och av den anledningen kört sämre

än vad man gör normalt (även om man försökte mini-

mera sådana effekter genom att försökspersonerna fick

träna på köruppgiften i förväg).

Även om samtliga användare som ingick i studien

använde lugnande medel eller sömnmedel av bensodia-

zepintyp, förelåg emellertidbetydande variationer vad

gäller typ av bensodiazepinpreparat, doseringar och upp-

mätta serumdrogkoncentrationer. Det kan antas att va-

rierande grader av drogpåverkan förekom. Även om
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användargruppen som helhet inte uppvisar några större

skillnader prestationsmässigt jämfört med kontroll-

gruppen, kan det inte uteslutas att medicineringen i vissa

fall kan ha medfört en påtaglig prestationsförsämring.

Visserligen är det med den använda försöksdesignen

inte är möjligt att besvara denna fråga på ett tillfred-

ställande sätt, men man kan ändå få vissa indikationer

genom att studera sambandet mellan dosering och ut-

fall. I syfte att få en uppfattning om hur det förhåller sig

med detta, har för olika effektmåtten detta samband

beräknats för de data som erhölls vid den första test-

sessionen (där endast påverkan av läkemedel förelåg).

För upplevelsedata fann man vissa tydliga samband

med dosering. Rapporterad nedstämdhet och förvirring

tilltog märkbart vid stigande dosering. För vissa andra

mått förelåg en tendens till samband med dosering; trött-

het, ilska och irritation tenderade att öka, medan det all-

männa välbefinnandet tenderade att gå ned vid stigande

dosering.

För beteendedata har emellertid inga tydliga samband

med dosering erhållits. Det förelåg dock en tendens till

att sidolägesvariationen ökade med stigande dosering.

Även för bromsreaktionstider förelåg en liknande, men

svagare, tendens.

Den person som hade den högsta bensodiazepin-

doseringen körde av vägen vid ett flertal tillfällen under

den första testsessionen. Orsaken var uppenbarligen att

personen i fråga somnade eller nickade till under den

långa, ganska monotona körningen. Ytterligare tre an-

vändare, dock med mera måttlig dosering, körde av

under denna session, uppenbarligen av samma anledning.

Intressant att notera är emellertid att det även inträffade

att en kontrollperson - som varken intagit läkemedel el-

ler alkohol - körde av; detta skedde vid den andra kör-

ningen. Anledningen var sannolikt densamma som för

användarna, insomning. Skillnaden mellan användare och

kontrollpersoner vad gäller avåkningar är dock inte sig-

niflkant.

Även beträffande korttidsminne och antalet korrekta

responser på valreaktionstestet förelåg en tendens till för-

sämrad prestation vid stigande dosering. För reaktions-

tider på korrekta responser på valreaktionstestet var ten-

densen svagare och i stort sett obefintlig för enkel reak-

tionstid.

Den tendens som således i flera fall framkom till att

personer med höga doser uppvisade sämre resultat än

andra - särskilt beträffande sidolägesvariation under si-

mulatorkörning - kan tolkas som att doseringen skulle

kunna ha betydelse ur prestationssynpunkt. Det är dock

ej visat i detta försök att så är fallet.

Vad gäller alkohol, erhölls vissa effekter upplevelse-

mässigt. En sådan effekt påvisades för nedstämdhet,

trötthet, förvirring, och allmänt välbefinnande men även

VTI RAPPORT 425



för energi, koncentration och eufori. I ett fall, trötthet,

tycktes användargruppen bli mer påverkad av alkohol-

intaget än kontrollpersonerna

En effekt av alkohol var tydlig även påfrågan rörande

upplevd påverkan av läkemedel eller alkohol. På frågan

om man kunde tänka sig att köra bil i det aktuella till-

ståndet framkom vid det andra testtillfället, när hälften

av försökspersonerna intagit alkohol, en skillnad mellan

dessa och övriga som ej fick alkohol. Någon skillnad

mellan bensodiazepinanvändare som intagit alkohol och

kontrollpersoner som gjort detsamma kunde dock ej

påvisas.

Alkoholförtäringen ledde dock ej till att man skattade

sin körprestation märkbart sämre än vad de övriga för-

sökspersonerna gjorde. Inte heller förelåg någon klar

skillnad mellan dem som druckit alkohol och övriga vad

gäller bedömningarna av yttre symptom.

Någon alkoholeffekt kunde inte påvisas beteende-

mässigt för vare sig användargruppen eller för kontroll-

gruppen, och resultatet stöder inte heller hypotesen att

användarna skulle påverkas prestationsmässigt på ett

mer påtagligt sätt av en låg alkoholdos än personer som

inte använder bensodiazepiner. Frånvaro av effekt av

alkohol är inte särskilt förvånande med tanke på dels de

förhållandevis låga promillenivåer som förelåg (något

under 0,4 promille vid laboratorietestningarna och om-

kring 0,25 promille vid simulatorkörningarna), dels att

testningarna utfördes när blodalkoholkurvan hade nått

sitt maximum och var i den nedåtgående fasen, vilket

innebär minskade effekter (Krüger, 1990).

Vid tolkningen av erhållna resultat är det av vikt att

observera att påvisade skillnader mellan användargruppen

och kontrollpersonerna inte nödvändigtvis beror på an-

vändningen av bensodiazepiner. Det enda man med sä-

kerhet kan säga är att erhållna skillnader inte beror på

ålders- eller könsskillnader, då dessa två faktorer var

kontrollerade genom matchningsförfarandet. Eftersom

kontroll över användarnas funktionsnivån när man inte

använder mediciner saknas, går det inte att hålla isär

effekterna av denna bakgrundsfaktor från effekterna av

medicineringen. I vilken utsträckningpåvisade skillna-

der mellan de två jämförelsegrupperna är att hänföra till

denna bakgrundsfaktor snarare än att vara effekter av

medicineringen kan således inte bestämmas med den

använda designen.

För de slutsatser med avseende på trafiksäkerhet som

kan dras av denna studie bör resultaten beträffande kör-

prestation - bromsreaktionstid, sidolägesvariation - väga

tyngst, även om också andra resultat är av intresse,

framför allt på laboratorietesterna enkel reaktionstid och

valreaktionstid. En slutsats blir, att man inte funnit nå-

got klart belägg för att personer som sedan en längre tid

stått på regelbunden, kontrollerad medicinering med
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bensodiazepinpreparat skulle utgöra något påtagligt tra-

fiksäkerhetsproblem, även om användargruppens ned-

satta prestation beträffande enkel reaktionstid kan tän-

kas ha viss relevans. Även den ökade hastighetsvaria-

tionen hos användarna kan eventuellt ha viss relevans.

Vad gäller lagstiftningen på området, utgör denna stu-

die, således, ett mycket svagt stöd. för idén att krimina-

lisera användningen av bensodiazepiner hos användare

som medicinerar enligt läkares anvisningar.

Det föreligger emellertid vissa tendenser till att per-

soner med hög dosering skulle kunna ha vissa problem.

Det faktum att personen med. den högsta doseringen

körde av vägen vid ett flertal tillfällen kan ses som en

indikation i den riktningen. Även den tendens till försäm-

rad prestation som funktion av dosering, framför allt

beträffande sidolägesvariation vid simulatorkörningen,

pekar i samma riktning. Det förtjänar dock att påpekas

att även om man skulle påvisa ett sådant samband mel-

lan prestation och dosering, är det, generellt sett, svårt

att avgöra i vilken utsträckning detta beror på just an-

vändningen av läkemedel eller på andra okontrollerade

faktorer, framför allt de besvär som motiverade använd-

ningen av dessa preparat.

De slutsatser som här dragits begränsas endast till

de testmetoder som använts i försöket. Den bilkörnings-

uppgift som användes var framför allt avsedd att vara

känslig för de sedationseffekter som föreligger för ben-

sodiazepinpreparat och alkohol. Generaliserbarheten be-

träffande resultat från studier där den här använda ty-

pen av köruppgift kommit till användning kan förmod-

ligen vara god vad gäller liknande körning i verkliga för-

hållanden. Bilkörning under sådana, relativt monotona,

betingelser utgör emellertid endast en typ av körsituation

- om än viktig - som är av intresse att studera experi-

mentellt. I mer koncentrationskrävande körning, såsom

i intensiv stadstraflk, ställs delvis andra krav på föraren.

Generaliserbarheten från monotona köruppgifter i en

testSituation till sådana körsituationer kan förmodas vara

mindre.

Den delstudie som gällde effekter av diazepam 5 mg

på friska försökspersoner kunde inte påvisa några ef-

fekter av detta preparat, vare sig på beteende eller upp-

levelser. Inte heller beträffande yttre symptom kunde

någon effekt påvisas av läkemedelsintaget. Att påverkan

av diazepamintaget var mycket måttlig understryks av

att hälften av dem som fått diazepam menade att man

utan tvekan skulle kunna tänka sig att köra bil i det

aktuella tillståndet. Dessa personer rapporterade inte

heller någon som helst upplevd påverkan. Också de öv-

riga som fått diazepam - och som upplevde viss påver-

kan - menade att man skulle kunna tänka sig att göra

detta, dock med viss tvekan .

Frånvaro av effekt av diazepam 5 mg på prestation
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är inte särskilt förvånande. Av litteraturen att döma tycks ett enstaka intag av diazepam 5 mg hos friska försöksper-

dubbla dosen krävas för att en prestationsnedsättning ska soner skulle medföra några negativa effekter ur tra-

bli tydlig. Bara i undantagsfall har man funnit effekter flksäkerhetssynpunkt. Samma begränsningar vad gäller

av dosen 5 mg (0 Hanlon m fl, 1982; Friedel & Staak, generaliseringsmöjlighetema som påtalats vad gäller jäm-

1992). förelsen mellan bensodiazepinanvändare och kontroll-

Studien ger, med andra ord, inte något belägg för att personer gäller givetvis även här.
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Sid 1 (2)

Användargruppen

0 53-årig gift man, utbildad elektriker med eget företag.

Somatisk frisk. Vid 27 års ålder fick patienten utskrivet Valium p g a ångest och oro som patienten utvecklat efter en

långvarig stressituation. MaXdos 30 mg/dag. Sedan -85 insatt på T Sobril i maxdos 30 mg/dag som är att betrakta

som lågdos.

Sålunda 27-årigt beroende av lågdos bensodiazepiner (Sobril = oxazepam) 30 mg/dag hos 53-årig socialt väl

fungerande man.

0 49-årig gift kvinna med 3 barn. Heltidsarbetar som kontorist. Kroppsligt frisk. Sedan barndomen en del oro och

nervositet och tics. I samband med graviditet utvecklat ångest och oro och ordinerad Valium vid 24 års ålder. Dos-

variation 5 - 30 mg. Helt fri från psykofarmakamedicinering 1986 - 93, men därefter insatt på T Sobril (oxazepam)

15 mg, 1 tabl X 3 - 4 p g a ångest.

Sammanfattningsvis 49-årig kvinna med ett initialt beroende till bensodiazepiner (Valium = diazepam) följt av en

8 års helt medicinfri period, därefter ånyo 2-årigt läkemedelsintag av T Sobril 15 mg, 1 x 3 - 4, d v 5 45 - 60 mg.

0 44-årig frånskild man med universitetsutbildning och fast anställning som akademiker. Kroppsligt frisk. Insatt på

T Sobril 15 mg/dag, d v 5 vid 28-års ålder p g a ångest och kris. Maxdos T Sobril 15 mg, 9 st/dag att beteckna som

högdosberoende. Nedtrappning sker långsamt och patienten är vid genomförandet av bilkörning i Linköping i s.k.

steady-state med en aktuell dos av T Sobril 12,5 mg, d v s lågdos.

0 51-årig gift man med fast arbete somjournalist. Opererad för diskbråck -79 med gott resultat. Debut av oro, stress

och lindrig ångest vid 29 års ålder då patienten arbetade som lärare och ordinerades T Sobril 15 mg, max 3 tabl/dag.

Periodvis tillägg med insomningstablett, sista 2 - 3 åren T Rohypnol (flunitrazepam) 1 mg, 4 tabl till natten.

0 29-årig ensamstående man med fast arbete som trafikledare som sedan 1 år, i samband med akut kris, utvecklat

ångest och sömnstörning och som ordinerats bensodiazepiner i form av T Rohypnol (flunitrazepam) som patienten

periodvis använt maXdos 12 tabl/dag, (högdosberoende). Långsam nedtrappning inledes och patienten är vid ge-

nomförandet av test i Linköping i steady-state på 5,5 mg/dygn.

o 34-årig ogift man som genomgått 9-årig grundskola och därefter arbetat som sjukvårdsbiträde. Somatisk frisk.

Vid 23 års ålder, i samband med semesterresa utomlands, hjärtneuros och efterförloppet ångest med panikinslag.

Ordinerades T Stesolid (diazepam) 30 mg/dag. tilläggsmedicin sista åren med T Mogadon (nitrazepam) l tabl till

natten. Sålunda 34-åring som uppvisar ett ll-årigt beroende av bensodiazepiner (diazepam + nitrazepam).

0 47-årig nybliven änkling, utbildad yrkesmilitär men som sista åren arbetat som arbetsledare. De sista åren allt mer

okvalificerat arbete som maskinist. Kroppsligt noteras att patienten opererad flertal gånger p g a lipom (fettknölar).

I samband med arbetsolycka fått en nervskada i en hand och p g a smärta periodvis medicinerat med analgetika

(smärtstillande tabletter). Sedan börj an. av 80-talet sömngivande medelT Apozepam 5 mg, 4 st vanligen men maxdos

9 st/dag att betrakta som högdos.

0 44-årig gift man som genomgått gymnasieutbildning, nu egen företagare. Debut med ångest -72, d v s vid 20 års

ålder och då insatt på T Stesolid (diazepam) initialt 5 - 10 mg/dag. Långsam dosökning till T Stesolid 5 mg, max 4

st/dag.

0 48-årig ogift man som arbetar som hovmästare. Kroppsligt noteras en ryggskada. P g a ångest med depressiva

inslag ordinerades patienten T Mogadon (nitrazepam) -80, (1 v s vid 32-års ålder. Använt 2 tabl Mogadon/dag. Låg-

dosberoende.
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0 48-årig man, grafiker med ett lS-årigt beroende av bensodiazepiner T Stesolid (diazepam) maxdos 5 mg, 7 st

dagligen. Medicineringen påbörjades ursprungligen p g a förväntansångest. Somatiskt noteras att patienten har sequele

efter polio i barndomsåren i form av besvär med vä ben.

0 38-årig man, dataoperatör, som använt regelbundet lugnande medel i 8 år. Utskrivet p g a prestationsångest samt

torgskräck samt kaffekoppsneuros . Ffa använt Sobril (Oxazepam) samt Xanor (Alprazolam) i en dosering om

maxdos Xanor 5 mg/dag sista perioden. Kroppsligt frisk.

0 37-årig man, som arbetar som kontrollant. Vid 28 år p.g.a. panikångest samt depressiva symptom insatt på

bensodiazepiner, initialt Sobril (Oxazepam) samt efter några år tillägg med T Valium. MaXdos T Valium 5 mg X 3

och/eller T Sobril 15 mg, lX3.

0 45-årig kvinna,3 barn som arbetar inom databranschen och som är kroppsligt frisk men p g a rampfeber samt

hjärtneuros vid 34 års ålder insattes på psykofarmaka i form av lugnande mediciner som Sobril och Temesta men

även en period använt antidepressiva läkemedel. Sålunda ll-årigt regelbundet bruk avT Temesta 1 mg 3-4 tabl per

dag. Pat beskriver sig sj älv som hetsig till humöret och att hon lätt blir upprörd och får en del aggressionsgenombrott.

0 41-årig kvinna som genomgått gymnasieutbildning med goda betyg därefter arbetat inom vården bl.a. P g a diskbråck-

soperationer periodvis använt Kodein preparat. P g a överdeterminerad kris insatt på lugnande tabl och snabbt blivit

tillvänjd till att högre doser. Intagit parallellt olika preparat så som Valium 100 mg per dag, T Sobril 60 mg per dag,

T Rohypnol 2 t n. Patzs bruk får betecknas som högkonsumtion/missbruk. Då pat genomför körtestet i Linköping

har hon minskat dosen och uppvisar inga tecken på överdosering eller abstinens.

0 46-årig gift kvinna, tvåbarns mor. Arbetar heltid som kontorist. Sedan 23 års ålder känt besvär i form av att andra

iakttagit och kritiserat henne. Sökte psykiatrin vid 25 års ålder. Ordinerats T Temesta regelbundet sedan -82. Ökat

dosen till 5-8 mg per dygn. Själv noterat minnesstörningar, koncentrationssvårigheter samt sociala fobier. Fått en

känsla av att inte vara närvarande.

0 45-årig kvinna, frånskild. Vuxna barn. Arbetar heltid inom vården. I samband med svår personlig kris, debut ång-

est och oro samt sömnstörning och ordinerades initialt Sobril, därefter Valium. Sedan -93 ordinerat T Xanor

(Alprazolam) 1 mg, 2 tabl/dag samt T Rohypnol (Flunitrazepam) 1 mg t n.

0 46-årig frånskild man som genomgått 9-årig grundskola och därefter haft div arbeten och som nu arbetar heltid

som vaktmästare. I samband med skilsmässa ordineras pat lugnande medicin som pat ökat dosen efter att ha blivit

utsatt för en misshandel. Sedan 12 år använt framför allt Stesolid, sista åren 30 mg/dag. Trots detta känner sig pat

orolig och har utvecklat vissa fobier.

o 31-årig ensamstående arbetslös man som sedan -86 p g a nervösa besvär i form av diffus ångest ordinerats 1 mg

Rohypnol (Flunitrazepam) initialt till kvällen för sömnen. Därefter på eget bevåg ökat medicineringen till max 27 tabl

a 1 mg/dag samt även brukat T Valium (Diazepam) 50 mg/dag.

0 42-årig ensamstående man, tidigare egen företagare. P g a ångest och oro medicinerat med T Sobril (Oxazepam)

60 mg/dag samt tillägg av T Nitrazepam (Mogadon) och Flunitrazepam (Rohypnol) där dosen varierat som tillägg

för insomning.

0 51- årig man, ensamstående, frånskild och flerbarnsfar, fritidsledare. Besvär från en extremitet efter en tidigare

trafikolycka. Ordinerad bensodiazepiner sedan 70- talet pga. periodvis för hög alkoholkonsumtion. AV 0 till hög

bensodiazepinbruk 40 - 60 mg Stesolid / dygn. Sista åren låg dos T Stesolid 5 mg 2 st/ dag dvs. 10 mg.
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Frågeformulär

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

2. Aktivering (Svensk version av Thayer s °,Activation-Deactivation Checklist) (Kjellberg & Bohlin, 1974; Thayer,

1967)

3. Grad av påverkan

4. Bilköming

5. Körprestation

6. Kört påverkad av läkemedel

7. Symptom på läkemedelspåverkan
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STÄMNINGSLÄGE

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

 

Hur känner Du Digjust 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 följ ande svar:

       

O - inte alls

1 - en smula

2 - måttligt

3 - ganska mycket

4 - intensivt

1 vänlig O 1 2 3 4 1 5 aktiv O 2 4

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

3 arg O 1 2 3 4 17 vresig O 2 4

4 utsliten O 1 2 3 4 1 8 melankolisk O 2 4

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

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

7 livlig 0 1 2 3 4 21 pessimistisk O 2 4

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

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

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

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

12 retlig O 1 2 3 4 26 orolig 0 2 4

1 3 omtänksam O 1 2 3 4 27 rastlös O 2 4

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

svårigheter
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0 - inte alls

1 - en smula

2 - måttligt

3 - ganska mycket

4 - intensivt

29 uttröttad O 1 2 3 4 47 upprorisk

30 hjälpsam 0 l 2 3 4 48 hjälplös

3 l förargad O 1 2 3 4 49 utled

32 modfälld O 1 2 3 4 50 villrådig

33 harmsen 0 l 2 3 4 5 1 alert

34 nervös 0 l 2 3 4 52 lurad

35 ensam O 1 2 3 4 53 rasande

36 eländig O 1 2 3 4 54 effektiv

37 virrig O 1 2 3 4 55 tillitsfull

38 gladlynt O 1 2 3 4 56 pigg

39 bitter 0 l 2 3 4 57 misslynt

40 utmattad 0 l 2 3 4 58 värdelös

41 ängslig O 1 2 3 4 59 glömsk

42 stridslysten 0 l 2 3 4 60 sorglös

43 g0dm0di g 0 l 2 3 4 6 l skräckslagen

44 dyster O 1 2 3 4 62 skuldmedveten

45 desperat 0 l 2 3 4 63 kraftfull

46 trög 0 l 2 3 4 64 osäker på saker 0 2 4

65 överhopad av saker

 

KONTROLLERA ATTDU HAR BESVARATALLA FRÅGOR!
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Poängen på de sex delskälornä beräknas enligt följande:

Ångests2+10+16+20-22+26+27+34+41

Nedstämdhe135+9+14+18+21+23+32+35+36+44+45+48+58+61+62

Ilska:3+12+17+24+31+33+39+42+47+52+53+57

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

Trötthet: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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AKTIVERING

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

 

Hur känner Du Digjust nu?

Ange Ditt svar genom att för varje ord 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 l 0

sömnig 3 2 1 O

orkeslös 3 2 1 O

klar 3 2 1 O

energisk 3 2 l 0

vaken 3 2 l 0

uppspelt 3 2 1 O

upprörd 3 2 1 O

klarvaken 3 2 1 O

livlig 3 2 l 0

trött 3 2 1 O

intensiv 3 2 1 0

vresig 3 2 l 0

upprymd 3 2 l 0
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Sid 6 (12)

mycket ganska inte särskilt inte alls

avslappnad l

uppåt 1

hetsig 1

slö l

koncentrerad l

stressad 1

nervös l

samlad l

orolig l

apatisk l

passiv l

spänd l

aktiverad l

uppjagad 1

avspänd l

oföretagsam l

pressad l

okoncentrerad 1
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Poängen på de sex delskalorna beräknas enligtföljande:

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 + uppryrnd + uppåt

Irritation: irriterad + upprörd + vresig + hetsig

Koncentration: klar + koncentrerad + samlad + okonoentrerad (omkastade värden)
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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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Bilkörning

Försöksperson nr ........ ..

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

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

Skulle Du kunna tänka Dej att köra bil just nu?

Ja, utan tvekan

Ja, med viss tvekan

Tveksamt

Nej, med viss tvekan

Nej, utan tvekanD
D
D
C
I
C
I
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Körprestation Försöksperson nr ......... ..

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

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

Var god gör en bedömning av Din körprestation under testkörningen.

Ange 50m procent av Din maximala förmåga.

O = Jag körde mycket, mycket dåligt

100 = Jag körde mycket, mycket bra

Din aktuella körprestation
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Kört påverkad av läkemedel

Försöksperson nr ........ ..

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

Datum

Har Du någon gång känt Dig påverkad av läkemedel när Du kört bil?

CI Nej, aldrig

D Ja, någon gång

EJ Ja, Hera gånger

EI Ja, många gånger
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Symptom på läkemedelspåverkan Försöksperson nr.......... ..

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

Ansikte: utan anmärkning EI högrött CI blekt El slappt El

Ögon: utan anmärkningEl blanka EI dimmiga CI matta El blodsprängda EI

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

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

Nystagmus: vertikal nystagmus EI horisontal CI

Konvergens: höger öga EI vänster öga CI ingen konvergens CI

Allmänt uppträdande: naturligt El lugntD slött Cl överlägsetD upprymt EJ pratsam EI

surmulen EI avvisandeEl uppriven CI

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

Vändning under gång: säker El osäker D

Vändning på stället: säker D osäker CI

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

höj er armarna för att hålla balansen EI avviker från linjen Cl klarar provet CI

Rombergs skärpta prov: säker CI osäker EI

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

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

Finger-finger (slutna ögon) säker CI osäker CI

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

Spritlukt eller av annat ämne: nej El ja Cl vilket ...................................................... ..

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

Slutsatser om

påverkan: ............................................................................................................................... ..
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Sid 1 (l)

Jämförelse mellan Iäkemedelsanvändare och
kontrollgrupp: Procedur

(angivna tidpunkter är ungefärliga)

kl 07.00 Intag av dagens första bensodiazepindos (endast användargruppen)

Testsession 1

kl 08.00 Skattningsskalor: Stämningsläge, Aktivering, Grad av påverkan, Bilkörning

kl 08.15 Blodprov, puls, blodtryck

kl 08.20 Laboratorietester: Enkel reaktionstid, Korttidsminne, Valreaktionstid

kl 08.50 Simulatorkörning

kl 10.15 Skattningsskalor: Körprestation, Grad av påverkan

kl 10.25 Bedömning av yttre symptom

kl 10.35 Intag av dryck

kl 10.50 Vila

Testsession 2

Kl 11.35 Skattningsskalor: Ståmningslåge, Aktivering, Grad av påverkan, Bilkörning

kl 11.55 Laboratorietester: Enkel reaktionstid, Korttidsminne, Valreaktionstid

kl 12.20 Blodprov, puls, blodtryck

kl 12.25 Simulatorkörning

kl 13.50 Skattningsskalor: Körprestation, Grad av påverkan

kl 13.55 Blodprov, puls, blodtryck

kl 14.00 Bedömning av yttre symptom

kl 14.10 Skattningsskalor: Grad av påverkan, Kört påverkad av läkemedel
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Sid 1 (1)

Effekt av läkemedel hos kontrollgruppen: Procedur

(angivna tidpunkter är ungefärliga)

kl 13.00

kl 14.00

kl 14.15

kl 14.20

kl 14.50

kl 16.10

kl 16.20

Intag av bensodiazepindos (alt. placebodos)

Skattningsskalor: Stämningsläge, Aktivering, Grad av påverkan, Bilkörning

Blodprov

Laboratorietester: Enkel reaktionstid, Korttidsminne, Valreaktionstid

Simulatorkörning

Skattningsskalor: Körprestation, Grad av påverkan

Bedömning av yttre symptom
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Sid 1 (6)

Variansanalyser beträffande jämförelser användare - kontrollgrupp

Tabell 6a Variansanalys av bromsreaktionstid

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 0,00 Ej sign

Körsträcka 3,54 0,48 Ej sign.

Session X körsträcka 3,54 3,57 p < 0,05

Grupp 1,18 2,37 Ej sign.

Grupp X session 1,18 2,66 Ej sign.

Grupp X körsträcka 3,54 1,07 Ej sign.

Grupp X session X körsträcka 3,54 0,36 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,06 Ej sign.

Alkohol X session X körsträcka 3,54 0,53 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,24 Ej sign.

Alkohol X session X 3,54 0,11 Ej sign.

Körsträcka X grupp

Tabell 6b Variansanalys av sidolägesvariation

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 11,88 p < 0,01

Körsträcka 3,54 19,64 p < 0,001

Session X körsträcka 3,54 3,88 p < 0,05

Grupp 1,18 0,02 Ej sign.

Grupp X session 1,18 0,66 Ej sign.

Grupp X körsträcka 3,54 0,66 Ej sign.

Grupp X session X körsträcka 3,54 0,43 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,43 Ej sign.

Alkohol X session X körsträcka 3,54 0,30 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,19 Ej sign.

Alkohol X session X 3,54 0,54 Ej sign.

Körsträcka X grupp
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Sid 2 (6)

Tabell 60 Variansanalys av enkel reaktionstia'

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 5,07 p < 0,05

Tid på uppgiften 4,72 10,07 p < 0,001

Session X tid på uppgiften 4,72 2,07 Ej sign.

Grupp 1,18 4,70 p < 0,05

Grupp X session 1,18 4,24 Ej sign.

Grupp X tid på uppgiften 4,72 0,84 Ej sign.

Grupp X session X tid på uppgiften 4,72 0,72 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,56 Ej sign.

Alkohol X session X tid på uppgiften 4,72 0,87 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,29 Ej sign.

Alkohol X session X tid på uppgiften X grupp 4,72 0,32 Ej sign.

Tabell 6d Variansanalys av resultat på minnestestet

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 6,29 p < 0,05

Grupp 1,18 8,30 p < 0,01

Grupp X session 1,18 0,54 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,41 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,30 Ej sign.

Tabell 6e Variansarzalys av antal korrekta responser på valreaktionstidstestet

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 15,95 p < 0,001

Grupp 1,18 2,89 Ej sign.

Grupp X session 1,18 1,88 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 2,28 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,01 Ej sign.

Tabell 6f Variansanalys av reaktionstider på korrekta responser på valreaktionstidstestet

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 6,20 p < 0,05

Grupp 1,18 0,41 Ej sign.

Grupp X session 1,18 0,05 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 1,18 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 1,50 Ej sign.
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Tabell 6g

Källa

Session

Grupp

Grupp X session

Alkohol X session

Alkohol X session X grupp

Tabell 6h

Källa

Session

Grupp

Grupp X session

Alkohol X session

Alkohol X session X grupp

Tabell 6i

Källa

Session

Grupp

Grupp X session

Alkohol X session

Alkohol X session X grupp

Tabell 6j

Källa

Session

Grupp

Grupp X session

Alkohol X session

Alkohol X session X grupp

Tabell 6k

Källa

Session

Grupp

Grupp X session

Alkohol X session

Alkohol X session X grupp
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Sid 3 (6)

Variansanalys betra'jfande rapporterad ångest

Frihetsgrader

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

Variansanalys betrafande rapporterad nedstämdhet

Frihetsgrader

1,18

1,18

1,19

1,18

1,18

Variansanalys beträffande rapporterad ilska

Frihetsgrader

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

Variansanalys betra'jfande rapporterad aktivitetslust

Frihetsgrader

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

Variansanalys betra'jfande rapporterad trötthet

Frihetsgrader

1,18

1,18

1,18

1,18

1,18

F-Värde Signifikansnivå

57,08 p < 0,001

8,63 p < 0,01

6,64 p < 0,05

3,10 Ej sign.

3,98 Ej sign.

F-värde Signifikansnivå

10,06 p < 0,01

6,73 p < 0,05

7,30 p < 0,05

5,32 p < 0,05

2,50 Ej sign.

F-värde Signifikansnivå

5,31 p < 0,05

2,16 Ej sign.

0,01 Ej sign.

0,93 Ej sign.

3,47 Ej sign.

F-värde Signifikansnivå

2,87 Ej sign.

0,01 Ej sign.

0,81 Ej sign.

2,87 Ej sign.

0,00 Ej sign.

F-värde Signifikansnivå

13,34 p < 0,01

2,08 Ej sign.

2,35 Ej sign.

4,72 p < 0,05

5,28 p < 0,05



Bilaga 5

Sid 4 (6)

Tabell 6] Variansanalys betrafana'e rapporteradförvirring

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 6,90 p < 0,05

Grupp 1,18 2,80 Ej sign.

Grupp X session 1,18 1,24 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 28,41 p < 0,001

Alkohol X session X grupp 1,18 0,28 Ej sign.

Tabell 6m Variansanalys beträffande rapporterat allmänt valbefmnana'e

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Session 1,18 20,03 p < 0,001

Grupp 1,18 5,58 p < 0,05

Grupp X session 1,18 3,98 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 9,47 p < 0,01

Alkohol X session X grupp 1,18 4,25 Ej sign.

Tabell 6n Variansanalys beträffande rapporterad vakenhet

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 3,02 Ej sign.

Grupp 1,18 10,10 p<0,01

Grupp X session 1,18 0,38 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,80 Ej sign.

Alkohol X session. X grupp 1,18 0,38 Ej sign.

Tabell 60 Variansanalys beträffande rapporterad energi

Källa Frihetsgrader F-Värde Signifikansnivå

Session 1,18 2,79 Ej sign.

Grupp 1,18 0,00 Ej sign.

Grupp X session 1,18 0,80 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 5,96 p < 0,05

Alkohol X session X grupp 1,18 1,22 Ej sign.

Tabell 6p Variansanalys beträffande rapporterad stress

Källa Frihetsgrader F-värde Signifikansnivå

Session 1,18 12,46 p < 0,01

Grupp 1,18 3,85 Ej sign.

Grupp X session 1,18 0,75 Ej sign.

Alkohol X session 1,18 0,04 Ej sign.

Alkohol X session X grupp 1,18 0,01 Ej sign.
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Sid 5 (6)

Tabell 6a Variansanalys beträffande rapporterad eufori

Källa Frihetsgrader F-Värde

Session 1,18 0,57

Grupp 1,18 3,12

Grupp X session 1,18 0,07

Alkohol X session 1,18 5,84

Alkohol X session X grupp 1,18 2,77

Tabell 6r Variansanalys beträffande rapporterad irritation

Källa Frihetsgrader F-värde

Session 1,18 4,69

Grupp 1,18 2,94

Grupp X session 1,18 0,87

Alkohol X session 1,18 0,02

Alkohol X session X grupp 1,18 0,22

Tabell 6s Variansanalys beträjfande rapporterad koncentration

Källa Frihetsgrader F-värde

Session 1,18 1,08

Grupp 1,18 1,12

Grupp X session 1,18 1,68

Alkohol X session 1,18 12,26

Alkohol X session X grupp 1,18 0,81

Tabell 6t Variansanalys av resultatet beträffande upplevd påverkan

Källa Frihetsgrader F-värde

Mättillfálle 4,72 8,44

Grupp 1,18 23,66

Grupp x mättillfálle 4,72 2,28
Alkohol X mättillfálle 4,72 1 1,15

Alkohol X mättillfálle X grupp 4,72 0,43

Tabell 6a Variansanalys av resultat beträffande upplevd körprestation

Källa Frihetsgrader F-värde

Session 1,18 6,21

Grupp 1,18 4,25

Grupp X session 1,18 0,19 \
Alkohol X session 1,18 4,04

Alkohol X session X grupp 1,18 0,19
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Signifikansnivå

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

p < 0,05

Ej sign.

Signifikansnivå

p < 0,05

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Signifikansnivå

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

p < 0,01

Ej sign.

Signifikansnivå

p < 0,001

p < 0,001

Ej sign.

p < 0,001

Ej sign.

Signifikansnivå

p < 0,05

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.



Bilaga 5

Sid 6 (6)

Tabell 6v Variansanalys beträffande hjärtfrekvens

Källa Frihetsgrader F-värde

Mättillfálle 2,3 6 33 ,50

Grupp 1,1 8 0,99

Grupp X mättillfálle 2,36 6,17

Alkohol X mättillfálle 2,36 0,00

Alkohol X mättillfálle X grupp 2,36 0,44

Tabell 6x Variansanalys beträjfande systoliskt blodtryck

Källa Frihetsgrader F-värde

Mättillfálle 2,3 6 1 1,79

Grupp 1,18 0,19

Grupp X mättillfälle 2,36 0,42

Alkohol X mättillfálle 2,36 1 ,27

Alkohol X mättillfálle X grupp 2,36 0,1 1

Tabell 6y Variansanalys beträjfande diastoliskt blodtryck

Källa Frihetsgrader F-värde

Mättillfálle 2,36 2,75

Grupp 1,18 0,17

Grupp X mättillfälle 2,36 0,62

Alkohol X mättillfälle 2,36 0,25

Alkohol X mättillfälle X grupp 2,36 0,73

Signifikansnivå

p < 0,001

Ej sign.

p < 0,01

Ej sign.

Ej sign.

Signifikansnivå

p < 0,001

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Signifikansnivå

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.

Ej sign.
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