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Sammanfattning 
 
Introduktion. Epilepsi är en grupp av neurologiska sjukdomar som kännetecknas av 
epileptiska anfall. Elektroencefalografi (EEG) är en viktig undersökning för att ställa 
epilepsi diagnos. EEG registreras under vakenhet och sömn. Sömn-EEG önskas oftare 
då bättre kvalité erhålls. För att erhålla sömn vid planerad EEG-undersökning ska 
patienten vara sömndepriverad hela eller delar av natten före undersökningen. 
Sömndeprivation innebär att patienten somnar sent kvällen innan och väcks tidigt på 
undersökningsdagen. Att gå igenom ett sömn-EEG med sömndeprivation kan vara 
krävande för både föräldrar och barn. Premedicinering med melatonin sker inför 
sömn-EEG undersökningar på flera neurofysiologiska kliniker i Sverige och Norden och 
är ett alternativ till sömndeprivation. Premedicinering med melatonin inför sömn-EEG 
används ej för närvarande på neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus 
(SUS). Melatonin planeras införas på kliniken våren 2017 och detta projekt är ett 
förarbete inför denna implementering.  
 
Syfte. Det övergripande syftet med detta arbete är implementering av melatonin som 
premedicinering inför sömn-EEG på barn på neurofysiologiska kliniken vid SUS. 
 
Metod. Arbetet kommer att ske utifrån särskilda frågeställningar där metoddokument 
utformande, pilotstudie samt utvärdering inkluderas. 
 
Resultat och diskussion. Utformning av metoddokument (medicinsk 
metodbeskrivning och patientkallelseinformation) gjordes baserat på resultat av 
vetenskapliga artiklar om sömn-EEG med melatonin på barn. Pilotstudien skedde 
enligt klinikens rutiner med hjälp av utformade metoddokument och där totalt 16 
sömn-EEG patienter inkluderades. Sömn erhölls i 14 registreringar och 
undersökningen utfördes av legitimerade biomedicinska analytiker (BMA) på kliniken 
vid SUS. Metoddokumenten (metodbeskrivning och patientkallelseinformation) 
utvärderades av BMA-personalen och resultat visade att dokumenten innehöll klar 
samt tydlig information som uppfattades av majoriteten av BMA-personalen. 
Pilotstudien utvärderades av deltagande BMA-personal där majoriteten instämde till 
att melatonin kunde vara ett alternativ inför sömn-EEG. I svar från fritext önskades 
förtydligande av en några medicinska termer som var otydliga samt klargörande kring 
biverkningsinformation. 
 
Slutsats. Implementering av melatonin som premedicinering inför klinisk praxis är ett 
alternativ vid sömn-EEG där utformade metoddokument var till hjälp för fullföljande 
av sömn-EEG registrering. Baserat på utvärderingen av metoddokumenten föreslås i 
detta arbete en del ytterligare förbättringar som lämnats till klinikens metodansvariga 
för fortsatt internt kvalitetsarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord Melatonin; EEG; sömndeprivation; neurofysiologi. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Klinisk neurofysiologi 
 
Klinisk neurofysiologi är en medicinsk specialitet som studerar de centrala och perifera 
nervsystemen [1]. Klinisk neurofysiologi omfattar utredning och diagnos av störningar i 
nervsystemets eller musklernas funktion, vanligen genom att mäta de svaga elektriska 
impulser som genereras av nervceller och muskelfibrer. Den stora delen av 
verksamheten inom klinisk neurofysiologi utgörs av undersökningar 
som elektroencefalografi (mätning av hjärnans elektriska aktivitet), neurografi 
(bestämning av nervernas ledningshastigheter) och elektromyografi (mätning av 
elektriska aktiviteten i muskel). Klinisk neurofysiologi är en specialitet för läkare som 
är fastslagen av Socialstyrelsen i Sverige. Ett antal neurofysiologiska kliniker finns i 
Sverige där specialundersökningar rutinmässigt utförs. 
 

1.2 Epilepsi 

 
Epilepsi är en kronisk sjukdom, som kännetecknas av återkommande anfall [2]. 
Epileptiska anfall är episoder som kan variera stort exempelvis från korta 
frånvaroattacker till långa perioder med kraftiga krampryckningar. Anfallen är 
resultatet av överdriven och onormal nervcellsaktivitet i cortex och epilepsi kan ofta 
bekräftas med ett elektroencefalogram (EEG).  
 
Epilepsi är en vanlig åkomma och är enligt WHO den tredje vanligaste neurologiska 
sjukdomen där den drabbar mer än 50 miljoner människor i världen [3]. År 2013 hade 
cirka 22 miljoner människor epilepsi och dödsfallen orsakade av epilepsi var 116 000 
dödsfall. Nästan 80 % av epilepsifallen inträffar i utvecklingsländerna. I 
höginkomstländer är de årliga nya fallen mellan 30 och 50 per 100 000 personer i den 
allmänna befolkningen. I låg- och medelinkomstländer kan denna siffra vara upp till 
två gånger högre. I Sverige har ungefär 0,6–0,7 % av befolkningen epilepsi, dvs. cirka 
60 000 personer [4]. Epilepsi kan debutera i alla åldrar där högst debutålder är under 
det första levnadsåret samt från 65 års ålder och därefter. Incidensen är cirka 50/100 
000 invånare i Sverige, och detta motsvarar ungefär 4 500–5 000 nya fall årligen.  
 
Orsaken till de flesta fall av epilepsi är okänd, även om vissa personer utvecklar epilepsi 
som resultatet av en hjärnskada, stroke, hjärntumörer, infektioner i hjärnan, och 
fosterskador [5]. I en svensk studie undersöktes orsak till epilepsi på vuxna med 
nyinsjuknande i epilepsi där resultat visade att i 40 % av fallen var orsaken till epilepsin 
okänd [4]. I en incidensstudie visade resultat att hos personer som får epilepsi efter 65 
års ålder är stroke orsaken i en andel av 28–45 % [6].  
 
Epileptiska anfall finns i olika former som t.ex. generaliserade anfall som sprider sig 
snabbt till stora delar av hjärnan, fokala anfall som pågår i en begränsad del av hjärnan 
och anfall av okänd typ [1]. Epileptiska anfall behandlas effektivast med läkemedel som 
benämns som antiepileptika och är den viktigaste formen av behandling för personer 
med epilepsi [7]. Genomförda studier i både låg- och medelinkomstländer har visat att 
upp till 70 % av barn och vuxna med epilepsi kan behandlas framgångsrikt (dvs. deras 
anfall är helt kontrollerad) med antiepileptika [8]. Studien visade vidare att efter två till 
fem år av framgångsrik behandling och anfallsfrihet kunde läkemedlen tas ut hos ca 70 
% av barnen och hos 60 % av de vuxna. I tabell 1 listas namn på de rekommenderade 
läkemedlen vid olika anfallstyperna [9-10].  
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Tabell 1. Behandlingsval för epilepsi utifrån anfallstyp [9-10]. 

Anfallstyp Förstahandsval 
läkemedel barn 

Förstahandsval 
läkemedel vuxna 

Fokala anfall Oxkarbazepin Karbamazepin  
Lamotrigin 

Karbamazepin  
Lamotrigin 
Levetiracetam 

Generaliserade anfall Valproat  
Lamotrigin 

Valproat 
Topiramat 
Lamotrigin 

 

1.3 Elektroencefalografi  

 
Elektroencefalografi (EEG) är en elektrofysiologisk metod för att registrera den 
elektriska aktiviteten i hjärnan [11]. EEG-signalerna har sitt ursprung i hjärnbarken och 
ger en uppfattning om hjärnans elektrofysiologiska funktion som registrerats från flera 
elektroder placerade i patientens hårbotten. En EEG-registrering ses i figur 1. 

 

 
Figur 1. EEG-registrering från en patient med barnepilepsi [12]. 

 
EEG registreras under vakenhet och sömn [11, 13]. En sömn-EEG registrering ger oftast 
bättre kvalité då vaken-EEG kan vara påverkat av störningar. Sömn ökar även chansen 
att fånga tecken på epileptiform aktivitet, därför önskas sömn-EEG främst som led i en 
epilepsiutredning av barn. Vid en sömn-EEG undersökning ska patienten vara 
sömndepriverad hela eller delar av natten dagen innan undersökningen [11, 13]. 
Sömndeprivation är krävande då det innebär att patienten somnar sent kvällen innan 
och väcks tidigt på undersökningsdagen vilket gör att patienten somnar vid 
examinationen. Ett sömn-EEG med sömndeprivation innebär alltså en del 
förberedelser av både patient samt anhöriga [11, 13]. Brist på undersökningstider tidigt 
på dagen då patienten vanligtvis kallas är andra begränsningar. Sömndeprivation är 
även ingen garanti för att erhålla sömn [14]. Vidare har barn med neuropsykiatriska 
problem eller utvecklingsstörningar svårt att somna fastän sömndeprivation. 
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1.4 Melatonin 

 
Melatonin är ett hormon som naturligt finns i människokroppen och som spelar en 
central roll i att upprätthålla dygnsrytmen [15]. Melatonin hormonet produceras i 
tallkottkörteln i hjärnan och dess frisättning är relaterad till tiden på dagen, där den 
stiger på kvällen och faller på morgonen. Från den tredje månaden efter födseln, anges 
blodnivåer av melatonin i ett cykliskt mönster som kommer att fortsätta under resten 
av en individs liv. Melatonin har andra biologiska funktioner där den bl.a. verkar 
antiinflammatorisk och antioxiderande. I figur 2 ses en modell av melatonin molekylen. 
 

 
Figur 2. Modell av melatonin molekyl, ett hormon som styr dag och natt cykel hos människor 

och djur [16]. Färgkod: Kol: svart, Väte: vit, Syre: röd och Kväve: blå. 

 
Melatonin finns som kosttillskott och används huvudsakligen vid sömnstörningar. 
Resultat från flera studier visade att melatonin tillskott kunde hjälpa människor med 
störd dygnsrytm (till exempel personer som arbetar nattskift) och de med låga 
melatoninnivåer (till exempel äldre) att sova bättre [15, 17]. I en metaanalys 
utvärderades effekten av melatonin för behandling av sömnstörningar genom analys av 
studier som valdes från olika elektroniska databaser [17]. Resultat visade att personer 
med dygnsrytm sömnstörningar kan använda oral melatonin för att få hjälp med att 
biologiskt synkroniseras i korrekt sömn fas. Melatonin minskade vidare 
insomningslatensen i en större utsträckning hos personer med fördröjd sömn fas än 
hos personer med sömnlöshet.  
 
I en randomiserad och enkelblindad studie jämfördes melatonins sederande effekt med 
oralt given midazolam på barn inför sömn-EEG [18]. Midazolam är en vattenlöslig 
benzodiazepin som används bland annat för sedativ sömninduktion hos barn. I studien 
ingick 50 barn (19 flickor och 41 pojkar) med en medelålder på 2,8 år. Patienterna 
somnade inom 24.1 minuter (medeltid) vid intag av melatonin. Av barnen somnade 
enbart 36 % efter oralt intag av midalozolam jämfört med 73 % efter oralt intag av 
melatonin och studien visade att melatonin med den angivna dosen var signifikant mer 
effektivt sederande jämfört med midazolam. 
 
Vidare är melatonin ett alternativ för sömnlöshet vid neuropsykiatriska sjukdomar [15, 
19]. Cirka 70 % av barn med ADHD har rapporterats ha milda till svåra sömnproblem. I 
en metaanalys av sömnstörningar vid ADHD med fokus på barn och ungdomar, fanns 
betydligt fler sömnproblem hos barn med ADHD än den vanliga jämförelsegruppen 
[19].  
 
I ytterligare en metaanalys utvärderades melatonin hos barn med ADHD [20]. Resultat 
visade att melatonin kan reducera tid för insomning och öka total sömn tid. Melatonin 
visade sig vidare vara väl tolererad av dessa barn, både på kort sikt och på lång sikt.  
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Melatonin finns som läkemedel och exempel på olika preparat redovisas i tabell 2 [21]. 
Den tid det tar att nå maximal plasmakoncentration (Tmax) efter peroral administrering 
är beroende av beredningsform där Tmax för Circadin (depotablett) är 0,75 h men kan 
dock infalla efter 3 h vid icke fastande tillstånd [22]. Halveringstiden för Circadin är 
3,5-4 h där eliminering sker huvudsakligen via renal utsöndring.  
 
Tabell 2. Handelsnamn på läkemedel där melatonin ingår [22]. 

Preparat namn Läkemedelsform Dos 
Melatonin AGB Kapsel 0,5-5 mg 
Melatonin APL 
Circadin 

Oral lösning 
Depotablett 

1 mg/ml 
2 mg 

 
Premedicinering med melatonin sker inför sömn-EEG undersökningar på flera 
neurofysiologiska kliniker i Sverige och övriga Norden [14]. På klinikerna har man 
ersatt sömndeprivationen helt eller delvis med melatonin som har visat sig i flertalet 
studier vara kliniskt användbart och kan ersätta sömndeprivation vid sömn-EEG av 
barn i samband med epilepsiutredning [14, 23-24]. I en studie av Eklöf-Areskog et al. 
studerades om melatonin skulle kunna användas i stället för sömndeprivation i en 
klinisk uppföljning och utvärdering av melatonin för sömn-EEG när det gäller effekt, 
säkerhet, förekomst av epileptiform aktivitet och erfarenhet av föräldrars upplevelse 
[23]. Sömndeprivation utfördes som en jämförande intervention på en matchande 
grupp barn. Melatonin gavs vid en dos av 3 mg (i åldrar 2-4) och 6 mg (i åldrarna 5-17 
år). En extra 3 mg erbjöds i båda åldersgrupperna om sömn inte erhölls efter 30 
minuter. Utvärdering gjordes på ett urval av föräldrar som hade erfarenhet av 
sömndeprivation som undersökningsmetod. Barnen som fick melatonin (n = 273, 
medelålder 7,8 år, 105 av dessa fick en extra dos) somnade i en andel av 80 % och inga 
allvarliga biverkningar rapporterades. Utvärderingsundersökningen (svar frekvens 
17/28) visade även att den föredragna undersökningen var melatonin inducerad sömn-
EEG. Resultat visade vidare att yngre barn somnade oftare efter melatonin intag än de 
äldre. Tonåringar tenderade alltså att somna mer vid sömndeprivation.  
 
I en tidigare bearbetad litteraturstudie var syftet att undersöka om premedicinering 
med melatonin kan ersätta sömndeprivation vid sömn-EEG av barn [24]. Tolv artiklar 
som behandlar melatonins effekt samt säkerhet på hjärnan och EEG granskades 
kritiskt. Resultat från litteraturstudien visade att ingen statistisk skillnad fanns vid 
jämförelse mellan melatonin och sömndeprivation med avseende på uppkomst EEG-
avvikelser eller för inducering av sömn. Vidare ansågs medicinering med melatonin 
vara säkert och inga kontraindikationer framkom. Slutsatsen av denna litteraturstudie 
var att premedicinering med melatonin kan vara ett alternativ till sömndeprivation 
inför sömn-EEG i samband med epilepsiutredning av barn.  
 
Premedicinering med melatonin inför sömn-EEG används ej för närvarande på 
neurofysiologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus (SUS). Melatonin planeras 
att införas på kliniken våren 2017 och detta projekt är ett förarbete inför denna 
implementering.  
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2. Syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete är implementering av melatonin som 
premedicinering inför sömn-EEG på barn på neurofysiologiska kliniken vid SUS. 
Implementeringsarbetet kommer att ske utifrån följande frågeställningar:  
 

• Vilka metoddokument och nya rutiner krävs för implementering av sömn-EEG 
med melatonin och hur ska dessa dokument utformas?  

• Är utformade metoddokument tillräckligt tydliga och fullständiga, enligt 
klinikens biomedicinska analytiker, för att kunna användas vid implementering 
av sömn-EEG med melatonin i klinisk rutin?  
 
 

3. Metod 
 
Litteratursökningen till introduktionsdelen gjordes i PubMed efter publicerad 
vetenskaplig litteratur om Melatonin vid barn sömn-EEG. Artikelsökningen gjordes 
med följande ämnesrelevanta sökord: Melatonin, EEG, children sleep EEG, sleep 
deprivation. Google användes även för att hitta relevant information där barn sömn-
EEG, circadin, melatonin, melatonin inducerad sömn-EEG var aktuella sökord. Övriga 
hemsidor som användes var FASS, WHO, Läkemedelsverket och 1177 
sjukvårdsrådgivningen. Faktainsamlingen via Pubmed och Google användes även till 
diskussionsunderlag. 
 
3.1 Metoddokument utformande 
Den medicinska metodbeskrivningen (bilaga 1) samt patientkallelseinformationen 
(bilaga 2) utformades baserat på resultat från vetenskapliga artiklar om sömn-EEG 
med melatonin samt kontakt med metodansvariga vid EEG-verksamheten i Halmstad 
där melatonin inducerad sömn-EEG körs idag med god dokumenterad erfarenhet. 
Metodbeskrivningar (icke publicerade interna metodbeskrivningar) om melatonin 
inducerad sömn-EEG erhölls från ansvariga vid EEG verksamheten i Halmstad. 
Dokumenten var ett stöd för utformande av metoddokument samt som material till 
diskussionsunderlaget.  
 
3.2 Pilotstudie 
Totalt undersöktes 16 patienter som var aktuella för sömn-EEG av legitimerade 
biomedicinska analytiker (BMA) på neurofysiologiska kliniken vid SUS. Pilotstudien 
skedde inom ramen av kvalitetsarbete på Neurofysiologiska kliniken och är godkänd av 
kliniken. Patienterna var aktuella för en sömn-EEG undersökning och kallades enligt 
särskild rutin. Vid undersökningen följde BMA-personalen den nya utformade 
metodbeskrivningen för administrering av melatonin. Pilotstudien är en del av 
utvärderingsarbetet inför implementering av ny rutin. 
 
3.3 Enkät 
För att utvärdera de utformade metoddokument (metodbeskrivning och patientkallelse 
information) samt pilotstudien gjordes två pappersenkäter med särskilda frågor och 
anonymt deltagande. Syftet med utvärderingen var att kontrollera samt bedöma 
effektiviteten och kvaliteten av utformad metodbeskrivning samt patientinstruktion. 
Enkäten utformades baserat på litteratur som är tillgänglig på kurswebbsidan. Enkäten 
distribuerades till legitimerade BMA anställda på neurofysiologiska kliniken vid SUS 
med hjälp av metodansvariga på kliniken. Patienterna eller föräldrar lämnade inga 
enkätsvar och utvärderades inte, därför bedömdes att ingen etikansökan behövdes för 
detta interna kvalitetsarbete för kliniken.  
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Enkäten för utvärdering av metoddokument (bilaga 3) innehöll 12 frågor. Enkäten för 
utvärdering av pilotstudie (bilaga 4) innehöll 9 stycken frågor. Frågorna graderades i 
fem steg och deltagarna i studien kunde via dessa steg ta ställning till vilken grad de 
instämde till de olika påståendena. Möjlighet till att kryssa i rutan ”vet ej” fanns även 
på samtliga frågor. Sedan fanns en del bakgrundsfrågor om studiedeltagaren och några 
öppna frågor där studiedeltagaren själv kunde formulera sitt svar i fritext. 
 
3.4 Sammanställning av enkätsvar 
Enkätsvaren sammanställdes via figurer i programmet Excel i form av tabeller och 
diagram. Då enkäten innehöll enkla frågor med svarsalternativ fungerade Excel 
utmärkt för redovisning och sammanställning av dessa svar samt utförande av de 
analyser som är nödvändiga för denna rapport.  
 
 

4. Resultat 
 
Utformning av dokument bestående av medicinsk metodbeskrivning och 
patientkallelse information sammanfattas under punkt 4.1. Vidare sammanställs 
resultat från pilotstudien med 16 patienter som var aktuella inför en sömn-EEG 
undersökning under punkt 4.2. Punkt 4.3 redovisar resultat av det utvärderingsarbete 
där två utformade enkäter besvarades av legitimerade biomedicinska analytiker på 
neurofysiologiska kliniken vid SUS.  
 
4.1 Metoddokument utformande 
Baserat på resultat från vetenskapliga artiklar samt kontakt med metodansvariga vid 
EEG-verksamheten i Halmstad utformades de väsentliga dokumenten vilka är en 
medicinsk metodbeskrivning (bilaga 1) samt patientkallelseinformation (lång och kort 
version, bilaga 2). Viktig information för att utforma dessa dokument sammanställs i 
tabell 3 där åldersgrupp och metod för effektiv sömninduktion redovisas. I tabell 4 
sammanställs doseringsinformation för samtliga åldersgrupper.  
 
Tabell 3. Åldersgrupp effektiv dos av melatonin samt metod för sömninduktion vid sömn-EEG. 
Åldersgrupp (år) Metod Sömndeprivering 
0-2 Undersöks vanligen på 

eftermiddagen under sin 
middagssömn och då behövs 
vanligen ej Melatonin 

- 

3-8 Undersöks vanligen sen 
förmiddag eller tidig 
eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan.  

Ja, barnet bör lägga sig en 
halvtimme senare och stiga 
upp en halvtimme tidigare 
jämfört en normal natt. 

9-12 Undersöks vanligen sen 
förmiddag eller tidig 
eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan. 

Barnet bör lägga sig en 
timme senare och stiga upp 
en timme tidigare. 

13-18 Undersöks vanligen sen 
förmiddag eller tidig 
eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan. 

Barnet bör lägga sig en 
timme senare och stiga upp 
två timmar tidigare. 
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Tabell 4. Åldersgrupp samt dos av Melatonin vid sömn-EEG undersökning. 

Åldersgrupp (år) Dos 

0-2 - 
3-4 1 kapsel à 3 mg. En extra kapsel à 3 mg kan 

övervägas att ges om barnet inte somnat 
inom 30 minuter efter EEG registreringens 
start. 

≥5 2 kapslar à 3 mg. En extra kapsel à 3 mg 
kan övervägas att ges om barnet inte 
somnat inom 30 minuter efter EEG 
registreringens start. 

 

4.2 Pilotstudie 
Totalt registrerades 16 sömn-EEG av 11 legitimerade biomedicinska analytiker. Lyckad 
sömn erhölls hos 14 patienter. I tabell 5 sammanställs antalet sömn-EEG 
undersökningarna, åldersgrupp på barnen, antal EEG med lyckad sömn samt medeltid 
sömn.  
 
Tabell 5. Antal sömn-EEG med melatonin, åldersgrupp samt antal EEG med lyckad sömn.  

 Sömn-EEG  
förmiddag  

Sömn-EEG eftermiddag  

Antal sömn EEG med 
melatonin 

14 2 

Åldersgrupp patienter 3-17 år  3-4 år 
Lyckad sömn antal 12 (86 %) 2 (100 %) 
Medeltid sömn (minuter) 21,4 20,8 

 
Efter avslutad sömn-EEG undersökning erhöll BMA (n=11) en frågeenkät för 
utvärdering av dess deltagande i pilotstudien. 
 
4.3 Utvärdering 
Två frågeenkäter sammanställdes; en för utvärdering av det medicinska dokumentet 
(bilaga 3) och en för utvärdering av pilotstudien (bilaga 4). Totalt utvärderades 
metoddokumenten av 15 BMA. Pilotstudien utvärderades av 11 BMA. Tabell 6 visar 
svarsfrekvens vid utvärdering av dokument samt pilotstudie. 
 
Tabell 6. Fördelning av deltagarna vid utvärdering av dokument. 

 Totalt antal BMA Totalt svarande 
BMA 

Svarsfrekvens 
(%) 

Utvärdering 
dokument 

23 15 66 

Utvärdering 
pilotstudie 

11 11 100 
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Vid utvärdering av dokument svarade BMA på allmänna kunskapsfrågor. Dessa svar 
sammanställs i figur 3 som visar att samtliga deltagare har erfarenhet av arbete med 
sömn-EEG och känner till Melatonin som läkemedel. Samtliga deltagare instämmer till 
att melatonin kan vara ett alternativ vid EEG-undersökning för att erhålla sömn på 
barn. Övriga svarsalternativ var ”vet ej” samt ”tar helt avstånd ifrån” där inga svar 
fanns. 
 

Figur 3. BMA (n=15) svaren på allmänna frågor, fråga 2-4 i enkät (bilaga 3). 
 
BMA beskrev vidare sin uppfattning om den medicinska metodbeskrivningen. Resultat 
sammanställs i figur 4 som visar överhuvudlag att läsaren fick en god introduktion i 
metodbeskrivningen med klar administrerings- samt dosering information. Totalt 
saknade 2 BMA en bra introduktion samt 4 BMA svarade att det var otydlig 
administrerings- samt doseringsinformation. Motivering saknades. 
 

 
Figur 4. BMA (n=15) uppfattningen om de utformade dokumenten, fråga 5, 6, 7 och 9 i enkät 
(bilaga 3). 
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Utvärdering av dokument
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Fråga 2: Anser du att administreringsinformation är klar och tydlig?
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Utvärdering av patientkallelseinformationen ses i figur 5 som visar att majoriteten av 
BMA uppfattade informationen som tydlig och klar. En BMA svara nej till tydlig 
patientinformation och motivering saknades.  
 

 
Figur 5.  BMA (n=15) uppfattningen av patientkallelseinformationen, fråga 11 i enkät (bilaga 
3). 
 
BMA kommentarerna i fritext från (fråga 12, bilaga 3) om saker som behöver 
förtydligas eller inkluderas i dokumenten var att mer egenskaper om farmaka skulle 
inkluderas i metodbeskrivningen. Andra kommentarer var: 
 

➢ Enstaka medicinska termer i patientkallelseinformationen bör omformuleras 
och anpassas efter patienter och anhöriga.  

➢ Informationen om biverkningar förtydligas då denna upplevdes som lite diffus.  
➢ Patientinformationen (kort version) bör förkortas, upplevdes som lång. 
➢ Exkludera lång version av patientinformation, för mycket info, hålla sig till ett 

informationsblad.  
 
Vid utvärdering av pilotstudien sammanställs BMA upplevelsen i figur 6 där ett antal 
frågor besvarade i enkät (bilaga 4). Figur 6 visar att alla deltagare fann hjälp av 
medicinska metodbeskrivningen. En BMA av 13 upplevde hinder vid administrering av 
Melatonin samt vid fullföljande av undersökning. Två BMA kände att patienterna var ej 
välinformerade. 
 

 
Figur 6.  BMA (n=11) upplevelsen av pilotstudie, fråga 3-6 i enkät (bilaga 4). 

Klargörs de nya rutiner vid sömn-EEG med 
Melatonin tydligt i patientkallelseinformationen?

Ja (93%)

Nej (7%)



14 
 

 

Vidare visar figur 7 att 92 % av BMA tycker att Melatonin hade kunnat vara ett 
alternativ inför sömn-EEG, men 8 % visste ej. Ingen av deltagarna tyckte att Melatonin 
inte kunde vara ett alternativ vid sömn-EEG. 
 

 
Figur 7. BMA (n=11) upplevelsen av pilostudie, fråga 7 i enkät (bilaga 4). 

 
Vid frågan om Melatonin inducerad sömn-EEG kunde ersätta sömndeprivation, 
svarade 70 % av BMA att detta var möjligt, men 23 % visste ej. 7 % av deltagarna tyckte 
att Melatonin inte kunde vara ett alternativ vid sömn-EEG. Detta redovisas i figur 8. 
 

 
Figur 8. BMA (n=11) upplevelsen av pilotstudien, fråga 8 i enkät (bilaga 4). 

enkät. 

 
 

Efter deltagande i piltstudie, tycker du att 
Melatonin hade kunnat vara ett alternativ inför 

sömn-EEG?

Ja (92%)

Nej (0%)

Vet ej (8%)

Efter deltagande i pilotstudie, hade Melatonin 
inducerad sömn-EEG kunnat ersätta 

sömndeprivation?

Ja (70%)

Nej (7%)

Vet ej (23%)
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BMA kommentarerna i fritext (fråga 8, bilaga 4) vad gäller fördelar med melatonin 
sömn-EEG var: 
 

➢ Melatonin inducerad sömn-EEG gav flexibilitet med tidsbokning.  
➢ Undersökningen underlättade för patient samt anhöriga att slippa den jobbiga 

sömndeprivationen som innebär att hålla sig vakna länge.  
➢ Kortare undersökningstid upplevdes.  
 

BMA kommentarerna i fritext (fråga 8, bilaga 4) vad gäller nackdelar med melatonin 
sömn-EEG var: 
 

➢ Melatonin fungerade inte på alla patienter, patienter somnade ej fastän intag av 
melatonin. 

➢ Vissa patienter somnade korta stunder, ej tillräcklig registrering. 
 
 

5. Diskussion 
 
Detta projekt är ett förarbete inför implementering av melatonin i klinisk praxis som 
premedicinering inför sömn-EEG på barn. Databasen PubMed användes 
huvudsakligen för att söka fram information. Sökorden som användes var relevanta för 
ämnet och gav relevanta träffar. Andra kombinationer av sökord skulle sannolikt ha 
kunnat ge ett liknande sökresultat då det fanns ett stort antal publikationer tillgängliga 
inom detta område. Dock avgränsades sökningen på lämpligt sätt för att identifiera 
relevant material för denna studie. För att bemöta syftet och uppnå målet inför 
implementeringen av ny rutin på neurofysiologiska kliniken vid SUS, var 
utgångspunkten för detta arbete att bearbeta frågeställningarna som lades upp och som 
besvaras närmare i under rubriken 5.1-5.2. 
 
5.1 Metoddokument utformande (bilaga 1 och 2) 
Syftet med implementeringen vid sömn-EEG med melatonin var att säkerställa vilka 
metoddokument och nya rutiner som krävs samt hur ska dessa dokument ska utformas. 
De metoddokument och nya rutiner som utformades är en tydlig metodbeskrivning för 
personal (bilaga 1) samt patientkallelseinformation (bilaga 2) där utformandet av dessa 
dokument baseras på resultat från vetenskapliga artiklar som studerar melatonin vid 
sömn-EEG. Kontakt med metodansvariga vid EEG-verksamheten i Halmstad där 
melatonin inducerad sömn-EEG körs idag med god dokumenterad erfarenhet var även 
ett stöd för utformning av metoddokument.  
 
Väsentlig information i metoddokumenten är patientförberedelser. Resultat från en 
litteraturstudie visade att ingen signifikant skillnad fanns vid jämförelse av melatonin 
inducerad sömn-EEG och sömn-EEG med sömndeprivation vad gäller inducering av 
sömn samt uppkomst av epileptisk aktivitet [24]. Vidare visade resultat från två 
svenska studier att yngre barn somnade mer efter melatonin intag än de äldre vid 
sömn-EEG med melatonin [14, 23]. Tonåringar tenderade alltså att somna oftare vid 
sömndeprivation. Baserat på detta valdes det därför att utgå från en delvis 
sömnnattsdeprivation med melatonin intag inför sömn-EEG. Detta framgår tydligt i 
metoddokumenten (bilaga 1 och bilaga 2) där olika åldersgrupper har olika tider för 
sömndeprivation och där de äldre barnen (13-18 år) har längst sömndeprivations tid. 
Dock är det fortfarande en fördel med denna kombination än enbart sömndeprivering, 
då ingen av åldersgrupperna behöver genomgå en helnatts sömndeprivation som 
tidigare. Detta ger alltså en flexibilitet för patienter och anhöriga där tidigare studier 
har visat att beteendet på barnen i melatoningruppen på undersökningsdagen är 
statistiskt signifikant bättre än barnen i sömndeprivationsgruppen [25].  
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Utvärdering från ytterligare en studie visade att den föredragna undersökningen var 
melatonin inducerad sömn-EEG tack vare den flexibilitet man fick jämfört med hel 
nattssömndeprivation [23]. 
 
Vidare inkluderades information om dosering av melatonin i metoddokumenten. 
Resultat från en litteraturstudie bekräftade att melatonindoserna 2-10 mg är 
tillförlitliga för att erhålla sömn hos barn som ska genomgå ett sömn-EEG och att 
melatonindosen bör ges 30 minuter innan undersökningens start så 
undersökningsproceduren blir mer effektiv. Likvärdiga doser gavs i studien av Ekölf 
där melatonins effekt utvärderades vid sömn-EEG på barn [23]. Metodansvariga vid 
EEG verksamheten i Halmstad där sömn-EEG med melatonin körs rutinmässigt 
kontaktades och bekräftade att doserna 3-9 mg används med en effektiv 
sömninduktion. Informationen från Halmstad kliniken överensstämmer alltså med 
resultaten från de tidigare publicerade studierna, och således utformades likvärdiga 
doseringsanvisningar som tydligt framgår i den utformade medicinska 
metodbeskrivningen för personal (bilaga 1). 
 
Vid ålderskategorisering så valdes att melatonin intag skulle ske från 3 år. Detta då 0-2 
åringar vanligen undersöks på eftermiddagen under sin middagssömn på 
Neurofysiologiska kliniken vid Lund och då behövs ingen melatonin. 
 
Information om biverkningar och kontraindikationer inkluderades även i 
metoddokumenten. En litteraturstudie som granskades 12 artiklar om melatonin och 
dess säkerhet bekräftade att melatonin användningen är säker och inga 
kontraindikationer finns. Information från Fass nämner vidare de vanligaste 
biverkningarna vid användning av melatonin där vanliga biverkningar (frekvens ≥ 1/1 
000 till < 1/100) är huvudvärk, illamående, dåsighet, morgontrötthet eller 
mardrömmar, vilket kan läsas i medicinska metodbeskrivningen för personal (bilaga 1) 
[21]. 
 
Styrkorna vid metoddokument utformandet är att en bred PubMed-sökning gjordes. 
Alla identifierade studier granskades kvalitativt. En bred litteraturstudie som jämförde 
melatonin med sömndeprivation samt mot andra sederande läkemedel inkluderades. 
Litteraturstudien granskade även säkerhet samt biverkningar av Melatonin. Även 
erfarenhet från praktisk användning av melatonin på neurofysiologiska kliniker i 
Sverige diskuteras i förhållande till litteraturen. Dessa förhållanden gav en bra bas för 
utformande av väsentliga dokument (bilaga 1 och 2) inför implementering av en ny 
rutin. 
 
Begränsningar att ta hänsyn till vid metoddokument utformandet att det var få antal 
studier som var relevanta. Det fanns få studier som undersökte specifikt melatonin i 
klinisk praxis som premedicinering inför sömn-EEG på barn. Således skulle fler studier 
där melatonin vid sömn-EEG på barn utvärderas vara av värde, framförallt i avseende 
för implementeringen. En annan begränsning var att sökningar gjordes enbart på 
PubMed och Google och inga strukturerade sökningar gjordes i ytterligare databaser. 
 
5.2 Pilotstudie och utvärdering 
Pilotstudien skedde inom ramen av kvalitetsarbete på Neurofysiologiska kliniken där 
den utformade medicinska metodbeskrivningen användes vid registreringen av de 
legitimerade biomedicinska analytikerna. Pilotstudien inkluderade vidare 16 sömn-
EEG där 14 registreringar (88 %) visade lyckad sömn induktion med melatonin. 
Majoriteten av patienterna somnade alltså efter intag av melatonin. Medeltid sömn 
(minuter) av lyckade sömn-EEG registreringar vid förmiddagstid var 21,4 minuter och 
20,8 minuter vid eftermiddagstid. En lyckad sömn-EEG registrering kräver 15-20 
minuters sömntid, vilket alltså uppnåddes med melatonin vid sömn-EEG 
registreringarna i pilotstudien.   
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Utvärdering gjordes av legitimerade BMA på de utformade metoddokumenten 
(metodbeskrivning och patientkallelseinformation) och pilotstudien. Syftet med 
utvärderingen var att besvara frågeställningen om de utformade metoddokument är 
tillräckligt tydliga och fullständiga, enligt klinikens biomedicinska analytiker, för att 
kunna användas vid implementering av sömn-EEG med melatonin i klinisk rutin. För 
att utvärdera de utformade metoddokumenten samt pilotstudien gjordes två 
pappersenkäter med särskilda frågor och anonymt deltagande. De utformade 
metoddokumenten utvärderades av 15 BMA där svarsfrekvensen var 66 %. Pilotstudien 
utvärderades enbart av BMA som utförde sömn-EEG registreringarna (n=11) där 
svarsfrekvensen var 100 %. Patienterna eller föräldrar lämnade inga enkätsvar och 
utvärderades inte, därför bedömdes att ingen etikansökan behövdes för detta 
kvalitetsarbete.  
 
Vid metoddokumentutvärderingen kontrollerades den allmänna kunskapsnivån hos 
BMA där samtliga instämde till kännedom av läkemedlet melatonin och dess 
användning vid sömn-EEG. Vid frågan om BMA upplevde att melatonin samt 
administrerings- och doseringsinformation introducerades väl i metodbeskrivningen så 
upplevde några BMA informationen som otydlig men motiverade ej varför i fritext. 
Därför blir en rekommendation utifrån detta projekt att ta upp en muntlig diskussion 
gällande melatonin vid nästa arbetsplatsträff på kliniken vid SUS. Vidare upplevdes 
patientinformationen som tydlig, dock används en lång samt kort version i projektet. I 
svar från fritext uppgav BMA att långa versionen av kallelseinformation upplevdes som 
jobbig att läsa och upprepar information från kort versionen. Därför rekommenderar 
detta projekt att se över patientinformationen samt hålla sig till ett informationsblad. 
Andra kommentarer i fritext var mer egenskaper om farmaka i medicinska 
metodbeskrivningen och förtydligande av enstaka medicinska termer i 
patientkallelseinformation; vilka kommer att ses över av EEG-metodansvariga på 
kliniken vid vidare utarbetning av metodbeskrivning. 
 
Vid utvärdering av pilotstudien deltog 11 BMA som totalt utförde 16 sömn-EEG 
registreringar. Resultat från utvärderingen visar att samtliga BMA fann hjälp av den 
utformade medicinska metodbeskrivning vid registrering av sömn-EEG med melatonin 
och majoriteten av dessa kunde fullfölja undersökning från start till slut. Vid frågor om 
patient/anhöriga förstod patientkallelse information så förekom några svar där BMA 
inte instämde, därför blir en rekommendation av detta projekt att se över 
patientinformationen och förenkla den vidare. Majoriteten av BMA upplevde att 
melatonin kunde användas som alternativ till sömndeprivation vid sömn-EEG på barn. 
Utifrån dessa svar bedömdes det att melatonin kommer att vara ett alternativ vid 
sömn-EEG på neurofysiologiska kliniken vid SUS. 
 
Styrkorna med pilotstudien och utvärderingen är möjligheten att kunna identifiera 
svagheter/styrkor med den nya rutinen. Tack vare svaren från legitimerade BMA kan 
ytterligare förbättring av utformade metoddokument ske och en väl studerad och 
bearbetad rutin kan då erhållas. Utvärderingen av BMA är alltså av stor vikt, särskilt då 
sömn-EEG registreringar utförs och kontrolleras enbart av dem. Att en pilotstudie även 
kunnat utföras samt utvärderas ger en utökad kvalité vid vidare förbättring av 
metodbeskrivning.   
 
Begräsningar att ta hänsyn till från dessa delmoment är att få patienter ingick i 
pilotstudien, men detta var alla barn sömn-EEG som fanns tillgängliga under planerade 
tiden.  Vidare förekom något låg svarsfrekvens på enkät vid utvärdering av dokument 
som skulle utföras av alla BMA på neurofysiologiska kliniken vid SUS.  
Andra begräsningar var att fritextsvaren var något svåra att kategorisera och redovisa 
samt att endast beredningsformen kapsel utvärderades.  
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6. Slutsats 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är implementering av melatonin som 
premedicinering inför sömn-EEG på barn på neurofysiologiska kliniken vid SUS. Detta 
projekt var indelad i fyra delmoment; där litteraturstudie, utformande av dokument 
pilotstudie och utvärdering ingick. Dessa delmoment stödjer och utgör en viktig del för 
implementering av melatonin i klinisk praxis. Resultat från utvärdering av 
metoddokumenten (medicinsk metodbeskrivning och patientkallelseinformation) 
baserat på litteraturanalysen visade att majoriteten av BMA uppfattade informationen 
som tydlig och klar information som uppfattades. Vidare visade resultat från 
utvärdering av pilotstudie att majoriteten av BMA upplevde att melatonin hade kunnat 
vara ett alternativ till och fann nytta av den utformade metodbeskrivningen vid 
utförande av undersökning. En del vidareutveckling av befintlig medicinsk 
metodbeskrivning samt patientkallelseinformation rekommenderas dock i klinikens 
fortsatta kvalitetsarbete. 
 

7. Tack 

Ett stort tack till min handledare Dr Erik Westhall för sin entusiasm, inspiration och 
oändliga stöd som gjorde utförandet av detta projekt möjligt. Jag vill även tacka 
samtliga legitimerade biomedicinska analytiker på neurofysiologiska kliniken vid SUS 
för deras deltagande. Slutligen vill jag tacka min mor för tron på mig och hennes 
oändliga värme under tuffa arbetsdagar. 
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Bilaga 1. Metodbeskrivning av rutin för BMA 
 
 

 
Klinisk Neurofysiologi 
 
Utfärdande enhet 
Medicinsk diagnostik 
Klinisk Neurofysiologi 

Dokumentnamn 
Metodbeskrivning 
Melatonin sömn-EEG 

Utfärdare (namn och titel) 
Erik Westhall, metodansvarig 
läkare 

Målgrupp (vilka detta 
berör) 
Neurofysiologiska 
klinikerna vid SUS. 

Giltigt f o m och 
t o m datum 
2016-12-01 till 
2017-01-31 

 
Premedicinering med Melatonin inför sömn-EEG på barn 
 
Premedicinering med Melatonin peroralt är ett alternativ till sömndeprivering inför 
polikliniskt sömn-EEG. Melatonin ger stora fördelar för familjen samt samma chans till 
sömn som sömndeprivation framförallt i åldersgruppen 3-8 år. Melatonin kan även 
användas på äldre barn, men bör då kombineras med delnattssömndeprivation för att 
få rimlig chans till sömn. 
 
Melatonin är ett kroppseget ämne som underlättar insomning. Inga allvarliga 
biverkningar finns rapporterade och det finns inga kontraindikationer. Mindre 
vanliga biverkningar (frekvens ≥ 1/1 000 till < 1/100) är huvudvärk, illamående, 
dåsighet, morgontrötthet eller mardrömmar. 
 
Klinisk Neurofysiologi vid SUS har licens från läkemedelsverket för att kunna använda 
melatoninkapslar. Melatoninkapslar finns i läkemedelsskåpet i anslutning till EEG-
labben och administreras av legitimerade biomedicinska analytiker med delegering. 
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Ålder vid intag Melatonin 
 
Åldersgrupp (år) Metod Sömndeprivering 
0-2 Undersöks vanligen på eftermiddagen 

under sin middagssömn och då behövs 
vanligen ej Melatonin 

- 

3-8 Undersöks vanligen sen förmiddag 
eller tidig eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan.  

Ja, barnet bör lägga sig 
en halvtimme senare 
och stiga upp en 
halvtimme tidigare 
jämfört en normal natt. 

9-12 Undersöks vanligen sen förmiddag 
eller tidig eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan. 

Barnet bör lägga sig en 
timme senare och stiga 
upp en timme tidigare. 

13-18 Undersöks vanligen sen förmiddag 
eller tidig eftermiddag och ges 
Melatonin enligt nedan. 

Barnet bör lägga sig en 
timme senare och stiga 
upp två timmar 
tidigare. 

 
Administreringsrutiner 
 

1. Personal med delegering på EEG laboratoriet ger Melatonin 30 minuter före 
undersökningen, i undersökningsrummet på EEG-laboratoriet, eftersom 
förberedelserna tar en god stund.  
 

2. Kapslarna får inte krossas men kan delas och att innehållet kan lösas i vatten, 
dryck, yoghurt, eller liknande. Om inte barnet har somnat 30 minuter efter start 
av registreringen avgör personalen på EEG laboratoriet om ny dos behövs eller 
ej. 

 
3. Ange given dos i fliken farmaka i undersökningsfönstret i RIS. 

 
4. Skriv patientens personnummer och given dos samt din signatur i speciell 

Melatonin-loggbok (licensläkemedel). 
 
5. Barnet behöver ingen särskild observation efter undersökningen. 

 
Dosering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Melatonin kapsel 3 mg 
3-4 år: 1 kapsel  
5 år och däröver: 2 kapslar 
 
En extra kapsel à 3 mg kan övervägas att ges om barnet inte somnat inom 30 
minuter efter EEG registreringens start. 
 
Informera förälder om att kapslarna inte får krossas men kan delas och att 
innehållet kan lösas i vatten. 
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Bilaga 2. Patientkallelseinformation (kort samt 
lång version) 
 

 
 

Neurofysiologiska kliniken 

 

 

Information om sömn-EEG-undersökning med Melatonin 
 

 
 
 EEG = ElektroEncefaloGrafi 
  
Syfte: Registrering av hjärnans elektriska aktivitet under insomnande, sömn 

och uppvaknande. 

  
Undersökningstid: 1-2 timmar. 
  

Förberedelser: Barnet kommer att ges läkemedlet Melatonin på Neurofysiologiska 
kliniken strax innan undersökningen, vilket är ett sömnframkallande 
kroppseget ämne. För Melatonin finns inga allvarliga biverkningar. 
 

För att barnet säkert ska somna under EEG-undersökningen bör 
sömnen under natten innan undersökning minskas enligt följande:  
 

Barn, 13-17 år bör lägga sig en timme senare och stiga upp två 
timmar tidigare jämfört med en normal natt. 
 

Barn, 9-12 år bör lägga sig en timme senare och stiga upp en timme 
tidigare jämfört med en normal natt.  
 

Barn, 3-8 år bör lägga sig en halvtimme senare och stiga upp en 
halvtimme tidigare jämfört med en normal natt. 
 

OBS! Det är viktigt att barnet hålls vaket hela förmiddagen fram till 
undersökningen även under resan hit. 
 

Små barn undersöks vanligen på eftermiddagen. Om barnet alltid sover 
middag så meddela detta till den personal som tar emot er. I detta fall 
kan vi avstå från Melatonin och undersöka barnet under sin vanliga 
middagssömn. Barnet bör vara mätt, trött och torrt och gärna ha med 
någon favoritleksak t.ex. gosedjur, kudde eller liknande. 
 

Håret ska vara rent och torrt. Använd inte hårspray eller liknande. Kaffe, 
te, coca-cola eller andra koffeinhaltiga drycker får inte drickas efter 
midnatt innan undersökningen. Ta dina mediciner som vanligt om du 
inte har fått annat besked av din behandlande läkare. Medtag aktuell 
medicinlista. 
 

VÄND! 
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Utförande: EEG registreras med hjälp av en elektrodmössa, alternativt av små 

elektroder som sätts fast i hårbotten med salva. 
Under registreringen ska Du ligga stilla och avslappnad med slutna 
ögon och helst sova en stund.  
 
På undersökningsrummet ger vi en eller två kapslar Melatonin. 
Kapslarna kan sväljas hela eller lösas med vatten, dryck, yoghurt eller 
liknande (Medtag gärna barnets favoritdryck). De flesta barn somnar 
efter att de har fått Melatonin, dvs. de blir naturligt sömniga. 
Uppvakning påverkas inte och du som förälder kan väcka ditt barn som 
vanligt och gå hem efter avslutad undersökning. 
 
I undersökningen ingår ibland några minuters djupandning och ibland 
en stund med flimrande ljus. Ofta görs även en videoinspelning under 
undersökningen för att t.ex. kunna koppla rörelser till EEG-bilden. 
 
Undersökningen är inte förenad med några obehag. 
Håret behöver tvättas efter undersökningen. 

  
Svar: Resultatet ska bearbetas och bedömas, därefter skickas svaret till 

Din läkare. 
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Patient och föräldrainformation 

 

 

 

 

SÖMN-EEG 

MED 

MELATONIN 
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Vad är ett sömn-EEG? 
 
EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning som görs för att se den elektriska 

aktiviteten som finns i hjärnan. Denna undersökning görs i ett särskilt rum på Klinisk 

Neurofysiologi på sjukhuset och är enkel och smärtfri. 

 

Barnet får många sladdar som sätts fast på huvudet med en speciell gel samt en bit tejp. 

Alternativet är att få en mössa med redan färdigplacerade elektroder. Dessa sladdar 

eller mössan är sedan kopplade till en dator som registrerar hjärnans aktivitet. Under 

undersökningen är det vanligt att man använder blinkande ljus samt att man får 

hyperventilera. Detta görs för att se om hjärnans aktivitet skiljer sig vid olika typer av 

stimulering. 

 
 

 
 
 
 

Ett EEG under sömn ger ofta mer och bättre upplysningar än när barnet är vaket under 

hela undersökningen. Tidigare har vi bett föräldrarna att hålla barnet vaket hela eller 

stora delar av natten innan för att få barnet att somna vid undersökningen. Detta har av 

många föräldrar upplevts som svårt att genomföra. 

 
Melatonin vid sömn-EEG på barn mellan 3-17 år 
 
Istället för att vara vaken hela natten innan EEG undersökningen ger vi en eller två 

kapslar Melatonin före sömn-EEG. Melatonin är ett kroppseget ämne som bildas i 

hjärnan på oss alla. Man har visat att detta är ett bra och säkert alternativ till att hålla 

barnet vaket hela natten. För Melatonin finns inga allvarliga biverkningar. Melatonin 

används på många kliniker i Sverige och Norden sedan många år tillbaka med en god 

dokumenterad erfarenhet vid sömn-EEG. 

 

Melatonin kapslarna ska sväljas hela eller lösas med vatten, dryck, yoghurt eller 

liknande (ta gärna med barnets favoritdryck). 

 

De flesta barn somnar efter att de har fått Melatonin, dvs. de blir naturligt sömniga. 

Oftast somnar de ca 30 minuter efter intag av medicin. Uppvakning påverkas inte utan 
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du som förälder kan väcka ditt barn som vanligt och gå hem efter avslutad 

undersökning. 

 

Förberedelser  

 

För att barnet säkert ska somna under EEG-undersökningen bör sömnen under natten 

innan undersökning minskas enligt följande:  

 

Barn, 13-17 år bör lägga sig en timme senare och stiga upp två timmar tidigare 

jämfört med en normal natt. 

 

Barn, 9-12 år bör lägga sig en timme senare och stiga upp en timme tidigare 

jämfört med en normal natt.  

 

Barn, 3-8 år bör lägga sig en halvtimme senare och stiga upp en halvtimme 

tidigare jämfört med en normal natt. 

 

Små barn undersöks vanligen på eftermiddagen. Om barnet alltid sover middag så 

meddela detta till den personal som tar emot er. I detta fall kan vi avstå från Melatonin 

och undersöka barnet under sin vanliga middagssömn. Barnet bör vara mätt, trött och 

torrt och gärna ha med någon favoritleksak t.ex. gosedjur, kudde eller liknande. 

 

OBS! Det är viktigt att barnet hålls vaket hela förmiddagen fram till undersökningen 

även under resan hit. 

 

Håret ska vara rent och torrt. Använd inte hårspray eller liknande. Du ska ta Dina 

mediciner som vanligt om inte annat föreskrivits av behandlande läkare. Det är viktigt 

att inte dricka kaffe, te eller coca-cola innan undersökningen. I övrigt får man äta och 

dricka som vanligt.  

 

Medtag aktuell medicinlista. 

 

Om man INTE önskar att barnet ska ges läkemedlet Melatonin så måste barnet hållas 
vaket hela eller större delen av natten (sömndeprivering) innan undersökningen. 
Kontakta i så fall neurofysiologiska kliniken (se nedan) så skickar vi ut ny kallelse med 
information om sömndeprivering. 
 
 
 
Kontakt 
 
Reception Klinisk neurofysiologi i Malmö: 040-33 15 11 

Reception Klinisk neurofysiologi i Lund: 046-17 33 80 

 

Metodansvarig doktor: Erik Westhall 
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Bilaga 3. Frågeenkät 1 utvärdering av dokument 
 
 

Enkät - Utvärdering av dokument 

 

Kort information 

 

Nedan följer några frågor där Du som legitimerad biomedicinsk analytiker ska besvara. 

Frågorna gäller implementeringsarbetet av melatonin inducerad sömn-EEG. Melatonin 

planeras inför våren att införas på neurofysiologiska kliniken som 

sömninduceringsalternativ. Denna enkät omfattar frågor där Du som undersökare 

utvärderar arbetet. För att besvara frågorna ska Du ha noggrant läst den nya utformade 

mediciniska metodbeskrivningen samt patientkallelseinformationen (lång och kort 

version) som finns tillgängliga på EEG-labben. Svaren kommer att sammanställas och 

utgöra en viktig del för att ytterligare förbättra samt stärka dokumenten som i 

framtiden kommer att ligga i grund för de sömn-EEG som kommer att köras 

rutinmässigt på kliniken. Därför, ta er tid för att besvara frågorna så noggrant som 

möjligt, Era svar uppskattas!  

 
 

Inledande frågor 

 

1. I vilken klinik är du huvudsakligen verksam? 

Malmö 

Lund 

 
2. Har du som legitimerad biomedicinska analytiker tidigare kört rutin sömn-EEG med 

sömndeprivation? 

Ja 

Nej 

 

Kunskapsfrågor 

Frågorna nedan är om Melatonin som läkemedel. 
 

3. Vilket/Vilka av nedanstående läkemedel känner du till? 

Circadin 

Melatonin  

 
4. Vad anser du om följande påståenden? Ringa in från svarsalternativ under varje 

påstående.  

Påstående 1: Melatonin är ett läkemedel som kan vara ett alternativ för att erhålla sömn 

vid en sömn-EEG undersökning. 
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Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet ej. 

Påstående 3: Melatonin kan användas för sömninduktion på barn. 

Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet ej. 

Utvärdering medicinisk metodbeskrivning 
Frågorna nedan är om Din upplevelse av det medicinska PM om melatonin inducerad sömn-
EEG som Du har läst. 
 

5. Anser Du att Melatonin introduceras till Dig som undersökare väl? Om Nej så vänligen 

motivera varför! 

Ja 

Nej 

 

6. Anser du att administreringsinformationen är klar och tydlig? Om Nej så vänligen 

motivera varför! 

Ja 

Nej 

 

7. Är administreringsrutiner tillräckligt tydliga för att utföra undersökningen? Om Nej så 

vänligen motivera varför! 

Ja  

Nej 

 

8. Beskriv vad hade du velat få mer förtydligat under administreringsrutiner! 

 

 

9. Är doseringsinformationen klar och tydlig? Om Nej så vänligen motivera varför! 

Ja 

Nej 

 
 
 

Utvärdering patientkallelseinformationen 
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Frågorna nedan är om Din upplevelse av det patientkallelseinformation för sömn-EEG patienter 
som Du har läst. 
 

10. Är informationen gällande sömn-EEG klar och koncis? Om Nej så vänligen motivera 

varför! 

Ja 

Nej 

 

 
11. Klargörs de nya rutiner vid sömn-EEG med Melatonin tydligt? Om Nej så vänligen 

motivera varför! 

Ja 

Nej 

 

 
12. Är det något som behöver förtydligas eller som Du som undersökare tycker bör 

inkluderas? Om Ja, så vänligen beskriv! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4. Frågeenkät 2 utvärdering av pilotstudie 
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Studie blankett - Utvärdering av pilotstudie 

 

Kort information 

 

Nedan följer några frågor utformade för Dig som har deltagit i pilotstudien där 

melatonin inducerad sömn-EEG kördes på ett antal patienter som var aktuella inför 

sömn-EEG. Melatonin planeras inför våren att införas på neurofysiologiska kliniken 

som en rutinmässig sömninduceringsalternativ. Du som undersökare har nu fått 

examinera ett antal patienter. Nedan följer en enkät med ett antal frågor där Du som 

biomedicinska analytiker ska sammanfatta din upplevelse. Svaren kommer att 

sammanställas och utgöra en viktig del för att ytterligare förbättra samt stärka metoden 

som kommer i framtiden att köras rutinmässigt på kliniken. Därför, ta er tid för att 

besvara frågorna så noggrant som möjligt, Era svar uppskattas!  

 

Inledande frågor 

 

1. I vilken klinik är du huvudsakligen verksam? 

Malmö 

Lund 

 
2. Har du som legitimerad biomedicinska analytiker tidigare kört rutin sömn-EEG med 

sömndeprivation? 

Ja 

Nej 

 

Upplevelse 

Frågorna nedan är om Din upplevelse av melatonin inducerad sömn-EEG undersökningen. 

 

3. Följde Du eller fann Du hjälp av medicinsk PM vid körning av undersökningen? 

Ja 

Nej 

 

4. Fann du några hinder vid administrering av Melatonin? Om Ja, beskriv vad! 

Ja 

Nej 
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5. Gick undersökningen/undersökningarna att fullfölja från start till slut? Om Nej, beskriv 

varför! 

Ja 

Nej 

 

 

6. Kände du att patient/anhöriga var informerade och förstod vad Melatonin var? Om Nej, 

beskriv varför! 

Ja 

Nej 

 

Utvärdering 

Nedan följer frågor som utvärderar undersökning allmänt. 
 

7. Efter denna upplevelse, tycker du att Melatonin hade kunnat vara ett alternativ inför 

sömn-EEG undersökning? Om nej, beskriv varför! 

Ja 

Nej 

 

8. Hade melatonin inducerad sömn-EEG kunnat ersätta sömndeprivation? Beskriv även 

varför! 

Ja 

Nej 

 

9. Beskriv fördelar/nackdelar med melatonin inducerad sömn-EEG! 
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