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Sammanfattning 

Introduktion 
Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av epifysen från aminosyran 
tryptophan. Melatonin är involverad i kontroll av dygnsrytmen och sekretionen 
påverkas av ögats perception av ljus. Trots att exogent melatonin inte är godkänt för 
behandling av sömnsvårigheter hos barn ska det i första hand ges som farmakologisk 
behandling enligt Läkemedelsverket, efter att icke-farmakologiska behandlingar 
testats. Förskrivningen av melatonin till barn i Sverige har under de senaste tio åren 
ökat kraftigt. 
 
Syfte 
Melatonin (Circadin) är indicerat för kortvarig behandling av primär insomni hos 
vuxna/äldre patienter och det är relativt få studier gjorda på konsekvenserna av 
långtidsanvändning av melatonin. Syftet med arbetet är att undersöka det aktuella 
forskningsläget gällande melatonins säkerhet och effekt vid långtidsanvändning hos 
barn och unga. Finns det risker med långtidsanvändning av melatonin hos barn och 
unga? I så fall vilka? 
 
Metod 
Detta är en litteraturstudie som omfattar sex orginalartiklar. Litteratursökning gjordes 
främst via databasen PubMed med fokus på att hitta studier gällande barn/unga som 
behandlas med melatonin i mer än fyra veckor och undersökte melatoninets effekt och 
säkerhet. 
 
Resultat  
Samtliga studier visar på olika grader av effekt på de sömnparametrar som mättes. 
Biverkningar av behandling med melatonin var få och milda. Melatonins effekt på 
beteende och andra sociala parametrar varierade mellan studierna, från att det gav en 
viss positiv effekt till utebliven effekt. 
 
Diskussion 
Det intressanta med detta litteraturarbete är egentligen inte resultaten i sig, de var rätt 
samstämmiga, utan hur få studier det finns som undersöker barns användning av 
melatonin och dess effekter vid långtidsanvändning. Studierna som fanns var dessutom 
mycket små. Detta känns något oroande med tanke på den kraftiga ökningen av 
förskrivningar av melatonin till barn som skett de senaste åren i Sverige. 
Kunskapsluckorna som både Läkemedelsverket och SBU identifierat gällande 
läkemedel för barn och användning av melatonin av barn bör fyllas med tanke på detta. 
 
Slutsats 
Både fler och större studier behövs för att kunna dra några egentliga slutsatser gällande 
effekt och säkerhet vid långtidsanvändning av melatonin hos barn. Då säkerheten inte 
är helt klarlagd bör off-label förskrivningen av melatonin till barn ske med viss 
försiktighet.  
 
 
Nyckelord: melatonin, barn, effekt, säkerhet, långtidsanvändning 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Förkortningsordlista 
 
ADHD - attention deficit hyperactivity disorder 
 
AST – autismspektrumstörning 
 
CRSD – behandlingsresistent sömnrytmstörning 
 
CSHQ - Children’s Sleep Habits Questionaire  
 
DSM - Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders  
 
DSPS - Delayed Sleep Phase Disorder  
 
EEG - elektroencefalogram  
 
EMG - elektromyogram  
 
EOG - elektrookulogram  
 
ICSD-2 - The International Classification of Sleep Disorders, version 2  
 
PSG - polysomnografi  
 
SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire  
 
SOI – kronisk insomni  
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Introduktion 

Människans sovtid har varit relativt oförändrad under en lång historisk tid och ligger 
på cirka 1/3 av dygnets timmar, med en högre andel hos yngre barn. Den digitala 
revolutionen har nu gett oss möjligheten att arbeta var och när som helst och många 
samhällsfunktioner och aktiviteter finns tillgängliga för oss dygnet runt. Denna 
samhällsutveckling påverkar våra sömnvanor och hur vi ser på sömn och dygnsrytm. 
Läkemedel mot sömnbesvär används av fler och fler, både vuxna och barn (1). 

Barn och sömn 
Kunskapen kring hur viktig barns sömn är för den normala utvecklingen har på senare 
tid ökat. Sömnbrist och sömnstörningar kan associeras till flera olika typer av 
hälsoproblem hos barn, även om frågan om orsak och verkan kan diskuteras. Dessa 
problem kan vara internaliserade problem (som oro och nedstämdhet), externaliserade 
symptom (till exempel beteendestörning), uppmärksamhetsstörning och fysiska 
symptom (exempelvis övervikt). Sömnbrist kan med andra ord leda till sämre fysisk 
och psykisk hälsa. Samtidigt kan psykisk ohälsa innebära sömnstörningar; i vissa fall är 
sömnproblem en del av symptombilden vid den psykiska störningen, som vid attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD), depression och autismspektrumstörningar 
(AST). Den psykiska hälsan hos unga i Sverige har försämrats sedan 1980-talet. 
Parallellt med den ökade psykiska ohälsan ökar frekvensen av sömnproblem hos unga 
(1).  

Klassifikation av sömnstörningar 
Polysomnografi (PSG) är en neurofysiologisk metod som innebär samtidig registrering 
av EEG (elektroencefalogram), EMG (elektromyogram) och EOG (elektrookulogram). 
PSG eller modifikationer av PSG behövs ibland för identifiering av sömnstörningar. En 
noggrann anamnes är dock det viktigaste vid utredning av sömnproblem. Sömndagbok 
och frågeformulär är hjälpmedel som är lättillgängliga och värdefulla vid bedömningen 
(2). 
 
The International Classification of Sleep Disorders, version 2 (ICSD-2) beskriver cirka 
80 sömndiagnoser. Två av dessa är insomni och dygnsrytmstörningar. Insomni, 
sömnlöshet, innefattar såväl insomningssvårigheter som nattliga uppvaknanden, för 
tidigt uppvaknande och dålig sömnkvalitet. Otydliga och oregelbundna sovrutiner kan 
orsaka insomni och är även vanligt vid stress, ångest, depression och somatisk 
sjukdom. Insomni är mycket vanligt hos barn med ADHD och AST (2). 25–50% av barn 
som är diagnosticerad med ADHD och 25–40% av barn diagnosticerad med AST har 
någon typ av sömnstörning, där insomni är den vanligaste. Ett flertal studier tyder 
dessutom på att prevalensen av sömnstörningar kan vara betydligt mycket högre än 
dessa siffor visar (3). Läkemedelsbehandling med melatonin hos barn med AST är 
vanligt och ett flertal studier tyder på att individer med AST har en lägre endogen 
sekretion av melatonin. En hypotes kring anledningen till detta är låg aktivitet i en viss 
gen, som då kan orsaka sömnproblem (4,5).  
 
Dygnsrytmstörningar innebär att sömn och vakenhet är i otakt med socialt önskvärda 
tider. Delayed Sleep Phase Disorder (DSPS) är en diagnos som kan ställas om 
dygnsrytmsstörningen är långvarig och medför funktionsnedsättning.  DSPS innebär 
vanligen att patienten sover från klockan 03.00 till lunchtid. Denna diagnos har ökat i 
frekvens på senare tid vilket troligtvis beror på att surfplattor, dataspel och annan 
elektronik håller fler vakna då de blir exponerade för ljus under natten. DSPS är ofta 
kopplad till depression eller andra psykosociala problem (2). 
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Läkemedel för barn 
Få läkemedel som används av barn är särskilt studerade på barn. Detta innebär att 
läkemedelsanvändningen för barn till mycket stor del baseras på ”beprövad 
erfarenhet”. Detta innebär att många läkemedel utan dosering eller indikation för barn 
trots detta förskrivs till barn, så kallad off-label förskrivning. Kunskapen kring 
långtidseffekter av läkemedel till barn är också mycket begränsad (6). 
 
Både globalt, inom EU och på nationell nivå pågår initiativ för att stimulera utveckling 
av läkemedel för barn. Sedan 2011 har Läkemedelsverket fått ett regeringsuppdrag att 
utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Inom detta 
barnuppdrag ska Läkemedelsverket kartlägga och följa upp barns 
läkemedelsanvändning, samla befintlig kunskap och identifiera kunskapsluckor samt 
bidra till ett förbättrat ordniationsstöd inom barnsjukvården (7). 
 
För att förbättra hälsan hos barn och en förbättrad reglering av de läkemedel som 
används för barn trädde Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 i 
kraft den 26 januari 2007. Målen med denna barnförordning är att:  

 fler effektiva och säkra läkemedel blir tillgängliga för barn. 

 säkerställa att läkemedel som utvecklas för barn framställs genom forskning 
med god etik och hög kvalitet och att dessa läkemedel godkänns för barn. 

 förbättra informationen och kunskapen kring barns läkemedel (6). 
 

Melatonin 
Melatonin, N-acetyl-5-metoxitryptamin, är ett kroppseget, peptidbaserat, hormon som 
produceras av epifysen från aminosyran tryptophan. Melatonin förekommer hos alla 
djurslag. Hos däggdjur kontrolleras sekretionen av melatonin av suprachiasmatiska 
nukleus i hypotalamus, platsen för den biologiska klockan. Melatonin är involverad i 
kontroll av dygnsrytmen och sekretionen påverkas av ögats perception av ljus. 
Melatoninsekretionen ökar efter mörkrets inbrott och når sin topp mellan klockan 
02.00 och 04.00 för att sedan avta. En vuxen producerar ungefär 20 till 60µg 
melatonin över en period på 8 till 10 timmar varje dygn.  Det tros vara melatoninets 
effekt på MT1-, MT2- och MT3-receptorer som ger ämnet dess sömnbefrämjande 
egenskaper. Framförallt MT1- och MT2-receptorer är involverade i sömnregleringen 
(8,9). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturformel melatonin 

Melatonin som läkemedel 
Melatonin absorberas snabbt och metaboliseras i första passagen genom levern. 
Halveringstiden för melatonin är 30–40 minuter. Biotillgängligheten vid oral 
administrering är 1–37% på grund av stora individuella variationer. I levern 
metaboliseras melatonin till 6-hydroxymelatonin av CYP1A2 för att sedan sulfatiseras 
till 6-sulphatoxy melatonin eller konjugeras till glucuronid och utsöndras. Nivåerna av 
CYP1A2 hos barn 3–12 månader är 20–25% jämfört med en vuxen persons och 50–
55% hos barn 1–9 år (10).  
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I USA är melatonin klassat som kosttillskott. I Sverige däremot är melatonin 
läkemedelsklassat och det finns tre olika läkemedel med melatonin godkända av 
läkemedelsverket. Dessa är Circadin, Melatonin AGB och Melatonin APL. 

 Circadin 
Circadin är en depåtablett, 2mg, som är indicerad vid kortvarig behandling vid primär 
insomni hos äldre, 55+.  Den rekommenderade dosen är 2 mg 1–2 timmar före 
sänggåendet. Säkerhet och effekt för barn (0-18år) är inte fastställd. Läkemedlet är inte 
subventionerat (8). 

 Melatonin AGB 
Melatonin AGB är apotekstillverkat läkemedel i tablettform som saknar FASS-text och 
bipacksedel. Melatonin AGB tillverkas i styrkor från 0,5 mg till 5 mg. Samtliga 
förpackningar är subventionerade sedan år 2015 (10). 

 Melatonin APL 
Melatonin APL är även det ett apotekstillverkat läkemedel. Produkten är en oral 
lösning 1 mg/ml i en 100ml flaska. Läkemedlet är subventionerat. 

Förskrivningsmönster 
Under år 2016 förskrevs 221 085 stycken recept på melatonin i Sverige. Drygt 50 % av 
dessa förskrevs till barn, 0–19 år. Sett över tid har förskrivningen av melatonin till barn 
ökat kraftigt från 2217 patienter som behandlades med melatonin år 2006 till 32 706 
patienter år 2016. Se figur 2–5 (11). 
 
 

 
Figur 2. Läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som visar antal patienter med 
melatonin förskrivet per åldersgrupp under år 2016 i Sverige (11). 
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Figur 3. Läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som visar antal recept på melatonin 
per åldersgrupp under år 2016 i Sverige (11). 
 
 

 
Figur 4. Läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som visar antal patienter (barn 0–19 
år) från år 2006 till år 2016 med melatonin förskrivet (11).  
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Figur 5. Läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som visar antal recept av melatonin 
till barn (0–19 år) från år 2006 till år 2016 (11). 

Behandling vid sömnproblem hos barn 
Vid sömnproblem hos barn ska alltid icke-farmakologisk behandling vara första-
handsalternativet. Exempel på icke-farmakologisk behandling är kognitiv 
beteendeterapi, men framförallt anpassad sömnhygien. Med sömnhygien avses rutiner 
kring sänggående, att sovmiljön ska vara god och att faktorer som kan störa sömnen 
undviks (12). 
 
Om psykologisk behandling och givna råd om sömnhygien inte hjälpt i övrigt friska 
barn med svår insomni eller dygnsrytmstörning kan kortvarig läkemedelsbehandling 
övervägas för barn över två år, samtidigt som sömnråden följs. Trots att melatonin inte 
är indicerat för behandling av barn ska det i första hand ges som farmakologisk 
behandling enligt den behandlingstrappa som finns, se Figur 5. Under alla fyra steg 
sker fortsatt utvärdering med hjälp av sömndagbok och sömnutredning eller 
differentialdiagnostik (12). 
 

 
Figur 5. Läkemedelsverkets behandlingstrappa vid insomni eller störd dygnsrytm hos 
barn. Omarbetad från (12). 
 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

A
n

ta
l r

ec
ep

t

År

Steg 1. Anamnes, information 

Steg 2. Sömnhygien, sömndagbok 

Steg 3. Melatonin 

Steg 4. Utvärdering 



6 
 

Djurstudier 
I djurstudier med melatonin har effekter på vissa djurs reproduktionssystem noterats. 
Detta gäller främst djur som förökar sig säsongsbundet. Hos dessa djur är melatonin en 
mediator i den miljöbetingade signalen som aktiverar reproduktionen.  Även om inte 
människor förökar sig säsongsbundet finns ändå en viss oro att intag av höga doser av 
exogent melatonin kan försena puberteten (13). 
 

Syfte 
Melatonin är indicerat för kortvarig behandling av primär insomni hos vuxna/äldre 
patienter och det är relativt få studier gjorda på konsekvenserna av långtidsanvändning 
av melatonin. Trots detta ökar off-label förskrivningen kraftigt av melatonin till barn 
och unga, varav många sedan tar läkemedlet regelbundet. Syftet med arbetet är att 
undersöka det aktuella forskningsläget gällande melatonins säkerhet och effekt vid 
långtidsanvändning hos barn och unga. Finns det risker med långtidsanvändning av 
melatonin hos barn och unga? I så fall vilka? 
 
 

Metod 

Detta är en litteraturstudie som baseras på orginalartiklar. 
 
Tabell 1.  
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

170327 PubMed Melatonin children 
safety 

Clinical trial 12 20 

170327 PubMed Melatonin long 
term use 

Clinical trial 58 13, 17, 18 

170327 PubMed Melatonin/adverse 
effects (Mesh) 

Clinical trial 69 21 

170327 PubMed Melatonin/adverse 
effects (Mesh) 
AND Child (Mesh) 

Clinical trial 14 19 

 
Genom att läsa studiernas abstract skapades en bild av dess upplägg. Studier som inte 
gällde barn eller unga samt studier som inte gällde användning av melatonin längre än 
fyra veckor exkluderades. Målet var att använda så nya studier som möjligt. Kvar blev 
sex orginalartiklar som detta arbete baseras på. Dessa studier berör på ett eller annat 
sätt en längre tids användning av melatonin och uppskattning av dess säkerhet och 
effekt.  
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Resultat 

Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-term 
melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset 
insomnia, 2011 (13) 
I denna studie av van Geijswijk et al. var målet att undersöka om långtidsanvändning 
av melatonin påverkar den pubertala utvecklingen, sömnkvaliteten och den psykiska 
utvecklingen hos barn, jämfört med befolkningen i samma ålder som inte tar 
melatonin.  
 
Deltagarna i studien hade alla tidigare deltagit i en studie som undersökte doseringen 
av melatonin hos barn med kronisk insomni. Barnen var då mellan sex och tolv år med 
generellt god hälsa men med insomni som inte förbättrades av sömnhygieniska 
åtgärder. Med insomni räknades insomning senare än 20.30 för barn som är sex år och 
för äldre barn, 15 min senare per år upp till tolv år (22.00). Utöver detta behövde tiden 
mellan att lamporna släcktes och insomningen vara mer än 30 minuter i genomsnitt. 
Uteslutningskriterier var insomni på grund av psykiska problem, känd intellektuell 
nedsättning, utvecklingsstörning, kronisk smärta, känd nedsättning i den hepatiska 
eller renala funktionen, epilepsi, tidigare användning av melatonin eller användning av 
neuroleptika, bensodiazepiner, klonidin, antidepressiva läkemedel, hypnotiska 
läkemedel eller beta-blockerare inom de senaste fyra veckorna.  
 
Efter att barnen fyllt i flera frågeformulär fick de melatonin förskrivet. Studien pågick 
under åren 2004–2007. I december 2008 skickades det återigen ut frågeformulär till 
de 69 barn som fullföljde studien. Frågeformulären bestod av fyra olika delar. 
 

1.  Demografiska data och melatoninanvändning 
Del ett bestod av 24 flervalsfrågor som rörde den fortsatta behandlingen med 
melatonin som dosering, följsamhet och övrig medicinering. Frågorna gällde även 
barnets längd och vikt, skola, sport och övriga aktiviteter samt förekomst och 
svårighetsgrad av huvudvärk. 
 
2. Mental hälsa 
I del två ställdes 25 frågor om barnets mentala hälsa för att bedöma dess sociala 
utveckling. Frågeformuläret var formulerat som en självskattande Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ). SDQ används som ett index för att bedöma 
terapiresultat och inkluderar 25 symptom. Det mäter både positiva och negativa 
beteendemässiga och känslomässiga attribut hos barn och unga. Testet består av 
fem sub-delar: emotionella symtom, beteendemässiga problem, hyperaktivitet-
ouppmärksamhet, problem med vänner och pro-socialt beteende. Varje symptom 
har tre alternativ: ”inte sant” (0), ”delvis sant” (1) och ”helt sant” (2). Poängen 
räknas sedan ihop för varje sub-del. 
 
3. Sömnvanor 
Del tre bestod av Childrens Sleep Habits Questionaire (CSHQ) vilken består av 45 
retrospektiva frågor och vänder sig till föräldrarna. CSHQ inkluderar 
sömnklagomål för åldersgruppen: beteende på kvällarna och insomningstid; oro 
kring sömnen, uppvaknanden under natten, tidigt uppvaknande, dagtrötthet med 
mera. Föräldrarna ska bedöma barnets sömn utifrån hur en vanlig vecka ser ut. 
Varje fråga bedöms på en trepoängsskala: ”vanligtvis” om sömnbeteendet 
uppträder fem till sju gånger per vecka, ”ibland” vid två till fyra gånger per vecka 
och ”sällan” om det uppkommer 0–1 gång per vecka.  
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4. Pubertal utveckling 
Den pubertala utvecklingen bedömdes med hjälp av tre Tanner score frågor, en 
extra för flickor och två extra för pojkar. Tanner score består av frågor som bland 
annat rör storleken på genitalier, testiklar och tillväxt av pubeshår hos pojkar och 
bröst, pubeshår och ålder för första menstruation för flickor.  

 
Det primära utfallet var SDQ-, CSHQ- och Tannerpoängen hos barn som behandlats 
med melatonin i minst sex månader. Det sekundära utfallet var regelbundenheten i 
användningen av läkemedlet och rapporterade biverkningar. T-test användes för att 
jämföra studiegruppen med den generella holländska populationen i samma 
åldersgrupp och/eller av samma kön. CSHQ-resultatet jämfördes även med en 
subpopulation som inte hade sömnproblem och en subpopulation med sömnproblem. 
 
Ifyllda frågeformulär från 59 av de 69 barnen gick vidare i studien. Två av dessa hade 
använt melatonin i mindre än sex månader och uteslöts därför. Den genomsnittliga 
åldern på de 57 kvarvarande deltagarna var 12,0 år (min 8,6, max 15,7). Nio barn 
avbröt behandlingen med melatonin efter mer än sex månader och fullföljde därför inte 
frågeformulären. De 48 barn som fortfarande använde melatonin vid tid för 
utfrågningen hade i genomsnitt använt läkemedlet i 3,1 år (min 1,0, max 4,6) och den 
genomsnittliga dosen var 2,7 mg (min 0,3, max 10,0). 
 
Elva barn avslutade sin behandling. I ett fall för att läkaren ansåg att sex månaders 
behandling räckte, en pojke hade inte tillräcklig effekt av melatonin trots att han fick 10 
mg, en flicka avslutade behandlingen på grund av apati i kombination med viktuppgång 
och åtta barn för att behovet av tidigare insomning försvann.  
 
Melatoninanvändningen avbröts av 31 barn i samband med lov. Orsaker till detta var 
råd från den förskrivande läkaren, att en fördröjd dygnsrytm under lov var önskvärt 
eller för att kontrollera om ett fortsatt behov av melatonin fanns. Fyra barn tog inte 
läkemedlet varje dag utan avbröt medicinering 1–3 dagar i veckan, exempelvis över 
helgen. 18 barn avbröt aldrig sin läkemedelsbehandling med melatonin medvetet. 
 
Det genomsnittliga SDQ-värdet var 9,75 (min 2, max 29). Denna poäng och resultatet i 
sub-grupperna jämfördes med tidigare studier av Muris et al. (14) och Havas et al. (15). 
Dessa studier bestod av självskattade SDQ hos holländska, friska barn. Inga större 
skillnader hittades, se tabell 2 och 3. 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan denna studies SDQ-resultat för pojkar och flickor 8–12 år 
mot tidigare studie av Muris, pojkar och flickor 8–13 år (13). 
 
 Van 

Geijlswijk et 
al. Pojkar 
och flickor 
8–12 år (37) 

 Muris et al. 
Pojkar och 
flickor 8–13 
år (1111) 

  

 Genomsnitt SD Genomsnitt SD T-värde 
SDQ-totalt 10,05 6,05 10,4 5,4 -0,35 
Känslor 2,68 2,20 2,6 2,1 0,21 
Uppförande 1,86 1,78 2,2 1,6 -1,14 
Hyperaktivitet 3,81 3,00 3,7 2,3 0,22 
Vänner 1,65 1,80 2,0 1,7 -1,19 
Pro-social 7,38 2,06 7,4 1,7 -0,06 
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Tabell 3. Jämförelse mellan denna studies SDQ-resultat för pojkar och flickor 13–15 
år mot tidigare studie av Muris, pojkar och flickor 13–14 år (13). 
 
 Van 

Geijlswijk et 
al. Pojkar 
och flickor 
13–15 år (19) 

 Havas et al. 
Pojkar och 
flickor 13–14 
år (1741–
1845) 

  

 Genomsnitt SD Genomsnitt SD T-värde 
SDQ-totalt 9,16 5,10 8,28 4,89 0,75 
Känslor 2,37 2,22 2,09 1,97 0,55 
Uppförande 1,16 1,21 1,45 1,34 -1,05 
Hyperaktivitet 3,53 2,39 3,70 2,45 -0,32 
Vänner 2,11 2,23 1,07 1,31 2,02 
Pro-social 7,89 1,59 8,00 1,65 -0,29 
 
CSHQ-resultatet i denna studie var 42,9 (min 34, max 62). Detta resultat och resultatet 
i subgrupperna jämfördes med ett tidigare publicerat resultat gällande den holländska 
populationen av van Litsenburg et al. (16).Två subresultat, fördröjd insomning och 
dagtrötthet, och den totala poängen av CSHQ var betydligt högre i studien än i 
kontrollgruppen, vilket tyder på sämre sömn. I jämförelse med en subpopulation i 
kontrollgruppen, där föräldern angett att minst en av CSHQ-delarna var ett problem 
(23%), hade deltagarna i denna studie avvikande resultat i åtta subgrupper i CSHQ, 
vilket tyder på bättre sömn. I jämförelse med de i kontrollgruppen utan sömnproblem 
(77%) visade resultatet, förutom resultatet i de två tidigare nämna subgrupperna, högre 
poäng på sömnduration, oro och nattliga uppvak. Sammanfattningsvis visade fem av 
åtta subresultat på sämre sömn hos populationen i denna studie jämfört med de utan 
sömnsvårigheter i kontrollgruppen. 
 
Tanner Stages resultat kunde bestämmas för 16 pojkar och 30 flickor. Kvinnliga 
bröst/pubeshår/menstruationens början SDS var 0,003 (min -1,9, max +1,5) /0,013 
(min -1,0, max 1,4) /0,143 (min 0,87, max +2,47).  Manlig 
könsutveckling/pubeshår/testikelvolym SDS var 0,038 (min -2,1, max +2,8) /0,171 
(min -1,8, max +2,55) /0,299 (min -1,83, max +2,67). I denna begränsade population 
kunde inga rubbningar av puberteten ses efter 3,1 års användning av melatonin. 
 
Melatonin treatment in adolescents with delayed sleep phase syndrome, 
2006 (17) 
Denna retrospektiva studie undersöktes effekterna av långtidsanvändning av melatonin 
hos 33 barn (10–18 år) med DSPS. Deltagarna i studien bestod av 25 pojkar och 8 
flickor som alla varit på Institute for Fatigue and Sleep Medicine mellan 1 april 2002 
och 31 juli 2004, fått diagnosen DSPS och behandlats med melatonin åtminstone en 
månad. Barn med andra sömnstörningar än DSPS eller med psykiska eller neurologiska 
sjukdomar exkluderades från studien. 
 
För att fastställa DSPS-diagnosen genomfördes semi-strukturerade intervjuer av 
barnläkare specialiserade på sömn. Både patienten (barnet) och föräldrarna deltog och 
fick svara på frågor gällande bland annat sömnvanor, tid till insomning och om barnet 
klagade över dagtrötthet. De fick även ange om barnet hade problem med skolgången; 
frekvent frånvaro, sena ankomster, beteendemässiga- eller sociala svårigheter och 
dåliga resultat. Utöver detta genomfördes aktigrafi och/eller sömndagbok fördes för att 
utvärdera sömnrytmen för alla patienter. 
 
Innan administrering av melatonin fick barnet och dess föräldrar ingående information 
om hur melatonin fungerar. Melatonin förskrevs sedan med en startdos på 3 till 5 
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mg/dag. Denna skulle intas två timmar innan bestämd sovtid.  Betydelsen av ett strikt 
tidsschema betonades. Uppföljningsbesök skedde med 1 till 3 månaders mellanrum. 
Vid dessa besök justerades dosen och tidpunkten av administrering om detta behövdes. 
Patienten och föräldrarna fick frågor om eventuella bieffekter, uppskattad 
insomningstid och sömnduration under behandlingen med melatonin. Eventuella 
sömnklagomål och problem i skolan noterades också. 
 
Tidpunkt för insomnande och sömnduration analyserades under tre olika 
förutsättningar; under konstlade former (aktigrafi), före och under behandling på 
skoldagar. Eftersom tidpunkt för insomnande och sömnens duration skiljer sig mellan 
olika åldrar under barndomen, delades studiegruppen in i två olika åldersgrupper: de 
yngre (10–13,9 år) och de äldre (14–18 år). Tidpunkt för insomnande och 
sömnduration mättes med hjälp av uppgifter från deltagarna samt aktigrafi eller 
sömnlogg. Dessa data analyserades med parametriska test (som ANOVA). Hos 7 av 33 
deltagare kunde inte data från aktigrafin analyseras på grund av tekniska problem.  
Data gällande frånvaro eller andra problem i skolan analyserades med hjälp av icke-
parametriska test (McNemars test). 
 
Melatonin administrerades mellan 1–16 månader (genomsnitt 6 ± 4 månader). Tolv 
patienter (36%) behandlades mer än 6 månader, varav fem av dessa i ett år eller mer. 
Slutdosen melatonin för de flesta patienter (n=24) var 5 mg/dag. Fyra patienter fick 3 
mg/dag, en patient 4 mg/dag och fyra patienter fick 6 mg/dag. Tiden till insomning 
varierade från 15 till 180 minuter (genomsnitt 117±40 minuter).  
 
För att analysera effekten av melatoninbehandling utfördes ett ANOVA-test för varje 
åldersgrupp (yngre och äldre).  Som visas i tabell 4 somnade deltagarna tidigare under 
behandling med melatonin jämfört med före behandling och under konstlade former. 
Yngre barn somnade tidigare än äldre barn under alla tre former och behandlingen 
hade jämförbara effekter på bägge åldersgrupperna. Även sömndurationen förbättrades 
under melatoninbehandlingen. Äldre barn tenderade att sova mindre än yngre. 
 
 
Tabell 4. Tidpunkt för insomning och sömnens varaktighet före och under behandling 
med melatonin samt under aktigrafi. Standardavvikelse inom parantes. Uttryckt som 
hh:mm (17). 
 
 Före 

behandling 
 

Under 
behandling 
 

Aktigrafi 
 

       
Tidpunkt för 
insomning 

24:58 
(01:28) 

22:47 
(00:54) 

02:53 
(02:00) 

Sömnduration 05:58 
(01:25) 

08:16 
(00:46) 

09:04 
(01:00) 

 
Eftersom deltagarna i studien inkluderade en relativt stor grupp av patienter som hade 
ADHD (n=15) så kontrollerades även möjliga interaktioner mellan ADHD och effekt av 
melatonin på samma sätt som ovan. Även hos barn med ADHD förbättrades både 
insomningstiden och sömndurationen under melatoninbehandling.  
 
Förutom att förbättra sömnmönstret verkade melatonin reducera sömnrelaterade 
symptom hos deltagarna. Som tabell 5 visar minskade barnens klagomål angående 
insomningsbesvär, svårigheter att vakna och problem med trötthet på dagtid. Även 
skolproblemen förbättrades under behandlingen. Både frånvaron eller sena ankomster, 
underprestation på skolan och beteendemässiga eller sociala problem minskade. 
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Tabell 5. Procent sömnrelaterade klagomål och svårigheter i skolan före och under 
behandling med melatonin hos barn med DSPS (17). 
 
Problem Innan 

melatoninbehandling 
(%) 

Under 
melatoninbehandling 
(%) 

P-värde 

Svårigheter att 
somna 

100 0  

Svårigheter att 
vakna 

97 38 0,000 

Dagtrötthet 87 23 0,000 
Frekvent 
frånvaro/sena 
ankomster 

83 38 0,01 

Underprestation 74 44 0,13 
Beteende/sociala 
svårigheter 

86 28 0,001 

 
 
Long-term effectiveness outcome of melatonin therapy in children with 
treatment-resistant circadian rhythm sleep disorders, 2007 (18) 
I denna prospektiva studie uppföljdes en tidigare studie med 44 barn med 
utvecklingsneurologiska störningar, nedsättningar och behandlingsresistent 
sömnrytmstörning (CRSD). Dessa barn hade deltagit i placebo-kontrollerad 
dubbelblind cross-over studie med melatonin med fördröjd frisättning. Innan 
behandlingen hade alla deltagare haft kronisk, behandlingsresistent CRSD som DSPS, 
vidhållande nedsatt sömn och/eller tidigt uppvaknande.  
 
Syntetiskt, farmakologiskt klassat melatonin 5 mg (1 mg snabb-, 4 mg långsam 
frisättning) dispenserades av sjukhusapoteket i blister. I mitten av effektivitetsstudien 
ersatte melatonin-tillhandahållaren detta melatonin med snabbverkande melatonin (5 
mg). 
 
Före studiens början fick varje barn gå igenom fysiska och neurologiska bedömningar, 
aktigrafiska tester och föräldrarna förde sömnlogg i 7–10 dagar. Under 
uppföljningsstudien hölls en regelbunden telefonkontakt med föräldrarna för 
rådgivning. Föräldrarna intervjuades även var tredje månad under tiden melatonin 
administrerades. Medicinska ändringar och bieffekten diskuterades för att utröna om 
de var relaterade till melatoninbehandlingen. Dessa uppföljningsintervjuer utfördes i 
upp till 3,8 år. Efter avslutad studie tillfrågades alla föräldrar att delta i en strukturerad 
telefonintervju. Denna intervju användes för att få ett mått på föräldrarnas åsikt om 
behandlingen gällande nöjdhet, bieffekter, fördelar, behandlingens omfattning och 
övrig läkemedelsbehandling. Öppna frågor inkluderades för att fånga upp föräldrarnas 
intryck och kommentarer.  
 
Föräldrarna fick bedöma påverkan av melatonin på effektivitetsparametrar på en 4-
gradig skala (Effektivitet: 0= ingen påverkan; 4= tydlig effekt) och på samma sätt 
bedömdes frekvensen av biverkningar (0= aldrig eller inte applicerbar; 4= mycket 
ofta). Föräldrarnas kommentarer delades in i positiva eller negativa. 
 
41 av 44 föräldrar genomförde telefonintervjun. Tre patienter dog före slutförande av 
studien på grund av andra sjukdomskomplikationer, inte kopplat till 
melatoninbehandlingen. Vårdnadshavare till dessa tre genomförde ändå intervjun. 
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De främsta handikappen hos deltagarna var utvecklingsstörning [26], cerebral pares 
[21], epilepsi [19], synnedsättning [15] och ASD [15]. Ingen av barnen var helt blind. 
Deras medicinska historia var mycket komplex. Före studien hade deltagarna i 
genomsnitt 3,1 läkemedel med frekventa ändringar över tid. 
 
I början av studien var dosen melatonin 5 mg för 19 patienter, 10 mg för 21 och 15 mg 
för fyra patienter. Efter halva studien, då snabbverkande tabletter började användas, 
ökades dosen för många barn för att behålla effekt över natten. 13 barn fick då 5 mg, 21 
fick 10 mg och 15 mg för 10 barn. I slutet av studien svarade 80,5% (33/41) att de skulle 
vilja ha en kommersiellt tillverkad tablett med kontrollerad frisättning av melatonin för 
att stödja 8–10 timmars sömn per natt. 
 
Den totala behandlingstiden per barn varierade mellan 2 år och 4 månader till 12 år och 
6 månader. Dosen för effekt skiljde sig inte särskilt mellan de som behandlats med 
melatonin länge och de som just börjat sin behandling, vilket tyder på låg eller ingen 
toleransutveckling. 
 
Alla 41 vårdnadshavare rapporterade någon typ av nytta för barnet med 
melatoninbehandlingen. Vårdnadshavarna bedömde att melatonin haft den största 
påverkan på sömnsvårigheter men rapporterade även positiva effekter på barnets hälsa 
i stort, se tabell 6. 
 
Tabell 6. Vårdnadshavarnas bedömning av melatoninets effekt på olika aspekter av 
barnets hälsa. Effekten av melatonin bedömdes från 0, ingen effekt, till 4, tydlig effekt. 
S.D anger standardavvikelse (18). 
 
Parameter Genomsnitt (±S.D) Räckvidd 
Sömnsvårigheter 3,7 (0,5) 3–4 
Övergripande hälsa 3,0 (1,1) 0–4 
Utveckling 2,5 (1,1) 0–4 
Inlärning 2,9 (0,9) 0–4 
Beteende 3,0 (1,0) 0–4 
 
143 kommentarer registrerades från de öppna frågorna. 93,7% (134/143) av dessa 
bedömdes som positiva, varav 44,8% (60/134) ”utmärkta” och 55,2 (74/134) ”bra”. Nio 
av 143 kommentarer bedömdes som negativa.  
 
Ingen av vårdnadshavarna rapporterade några biverkningar som de kunde tillskriva 
melatoninbehandlingen. I tabell 7 visas frekvensen av specifika biverkningar som 
uppträdde under behandlingen med melatonin. 
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Tabell 7. Frekvensen biverkningar som uppkom under behandling med melatonin 
bedömd av vårdnadshavare på en fyra-gradig skala (0= aldrig/inte tillämpningsbar, 4= 
mycket ofta). S.D anger standardavvikelse (18). 
 
Parameter Genomsnitt (±S.D) Räckvidd 
Illamående 0,15 (0,65) 0–4 
Kräkning 0,05 (0,22) 0–1 
Diarré 0,10 (0,37) 0–1 
Försämrad aptit 0,05 (0,31) 0–2 
Viktminskning 0,05 (0,31) 0–2 
Konfusion 0 (0) 0 
Kraftig morgon sedation 0,12 (0,51) 0–3 
Depression 0,10 (0,63) 0–4 
Irritabilitet 0,27 (0,71) 0–3 
Hyperaktivt beteende 0,10 (0,37) 0–2 
Försämrat beteende 0,10 (0,49) 0–3 
Utvecklingsregression 0 (0) 0 
Tidig pubertet 0 (0) 0 
Tilltagande kramper 0,07 (0,26) 0–1 

Nasala allergibesvär 0,12 (0,40) 0–2 
Utslag 0,12 (0,46) 0–2 
Försämrad astma 0,07 (0,35) 0–2 
Balanssvårigheter 0,02 (0,16) 0–1 
Ny tremor 0,05 (0,22) 0–1 
Synrubbningar 0,02 (0,16) 0–1 
Huvudvärk 0,07 (0,35) 0–2 
 
Efter uppföljningsstudien angav 37 vårdnadshavare att de planerade att fortsätta 
melatoninbehandlingen efter kontakt med sin läkare med kommersiella formuleringar. 
 
Melatonin in wake-sleep disorders in children, adolescents and young 
adults with mental retardation with or without epilepsy: a double-blind, 
cross-over, placebo-controlled trial, 2004 (19) 
Målet med denna studie var att verifiera den kliniska effekten av melatonin hos barn, 
ungdomar och unga vuxna med utvecklingsstörning.  
Patienterna rekryterades från hälsoinstitutioner för barn med utvecklingsneurologiska 
svårigheter och från epilepsiavdelningen på Clinic of Child Neuropsyciatry. Det fanns 
sex inklusionskriterier för studien: 

1. Utvecklingsstörning med eller utan epileptiska kramper. 
2. Ålder >12 månader för att undvika svårigheten med att räkna ut dosering för 

mycket små barn. 
3. Diagnos på sömnstörning enligt Diagnostic and Statical Manual of Mental 

Disorders (DSM), fjärde upplagan, som sömnrytmstörning med fördröjd 
insomning, flertal uppvaknanden under natten och förkortad sömnduration 
under minst sex månader. 

4. Frånvaro av medicinska problem som gastroesofagal reflux, smärta och 
epileptiska kramper som efterliknar sömnstörningar. 

5. Fortsatt sömnstörning trots sömnhygieniska åtgärder 
6. Samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare 

 
Uteslutningskriterier var progressiv neurologisk och/eller systemisk sjukdom, ålder 
<12 månader och dålig följsamhet från föräldrar/vårdnadshavare innan studiens start. 
 
Den medicinska personalen administrerade ett frågeformulär om barnets sömn till 
föräldrar/vårdnadshavare för att screena de mest huvudkaraktäristiska mönstren i 
vaken-sömncykeln för varje patient. Frågorna gällde vanlig insomningstid, genomsnitt 
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antal uppvaknanden under natten, genomsnittlig nattlig sömntid, genomsnittlig 
sömntid totalt över dygnet och tidiga morgonuppvaknanden. Föräldrarna fick också 
föra en sömndagbok över barnets sömn.  
 
Data samlades in varje dag under studien och sammanställdes av medicinsk personal 
var fjärde vecka. Polygrafisk sömnvideo-EEG genomfördes endast för de patienter som 
hade epileptiska kramper. Krampfrekvens, typ och längd noterades innan och under 
studien i en epilepsidagbok av föräldrar både hemma och på skolan. 
 
Varje deltagare i studien fick randomiserat syntetiskt, snabbverkande melatonin eller 
placebo vilket de tog under fyra veckor. Efter en veckas cross-over period påbörjades 
fas två av studien som också varade i fyra veckor. Den initiala melatonin-dosen var 3 
mg. Vid utebliven effekt titrerades dosen upp till maximalt 9 mg. Doseringen av andra 
eventuella mediciner ändrades inte under studietiden. Efter studiens andra fas fortsatte 
patienterna som svarade på melatoninbehandlingen en oblindad fas på två månader. 
 
Totalt 32 patienter deltog i studien varav 25 fullföljde både melatonin och 
placebofaserna. Av dessa 25 var 16 män och nio kvinnor i åldrar mellan 3,6 till 26 
(genomsnittlig ålder 10,5 år) alla med utvecklingsstörning med eller utan epileptiska 
kramper. Utvecklingsstörningen var mild hos tre (12%) av patienterna, moderat hos 
åtta (32%) och svår hos 14 (56%). Epileptiska kramper drabbade 18/25 av patienterna 
(72%). Typerna av epilepsi hos deltagarna var partiell, generell symptomatisk eller 
kryptogen epilepsi och multifokal. Genetiska syndrom var diagnostiserade i fem fall 
(20%). 
 
Resultatet sammanfattas i tabell 8. Melatoninbehandlingen förbättrade inte antalet 
nattliga uppvaknanden markant. Inte heller den totala sömntiden över dygnet ökade 
särskilt. Däremot ökade den nattliga sovtiden med både melatonin och placebo. Antalet 
tidiga uppvaknanden minskade något under behandlingen med melatonin.  
 
 
Tabell 8. Effekt av melatonin på olika parametrar i jämförelse med baseline och 
placebo. S.D anger standardavvikelse (19). 
 
 Baseline 

 

Placebo 

 

Melatonin 

 

  Medelvärde S.D.  Medelvärde S.D.  Medelvärde S.D. 

Tid till 
insomning 
(h) 

 1.6 1.6  0.7 1.0  0.3 0.92 

Total tid 
sömn på 
natten (h) 

 4.4 1.7  7 2.2  7.9 1.43 

Sovtid övriga 
dygnet (h) 

 1 1.5  0.7 1.7  0.6 0.91 

Antal 
nattliga 
uppvak 

 2.2 1.5  1.5 2.1  0.9 1.0 

Tidigt 
uppvaknande 

 13 0.50  6 0.43  2 0.27 
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Melatonin tolererades väl av alla patienter och inga biverkningar rapporterades. 
Ungefär hälften av alla föräldrar/vårdnadshavare rapporterade om förbättrat beteende 
och mer alerta barn. Dessutom förbättrades familjesituationen i stort på grund av 
bättre kvalité på sömnen för alla. 
 
Krampfrekvensen förändrades inte generellt under behandlingen med melatonin 
förutom för några få patienter hos vilka kramperna uppträdde oftare eller förvärrades. 
 
Analysen av den två månader öppna fasen (19 patienter) visar en fortsatt effekt av 
melatonin med ytterligare förbättring på insomningstiden (genomsnitt 0,2 h), 
sömndurationen (8,4 h) och tidiga uppvaknanden (2,0). 
 
Prolonged-release melatonin for children with neurodevelopmental 
disorders, 2011 (20) 
Målet med denna studie av De Leersnyder et al. var att kontrollera effekten av 
långtidsbehandling av melatonin med fördröjd frisättning och dess säkerhet. 
 
Deltagarna i studien bestod av 88 barn (42 flickor och 46 pojkar) som följdes i en 
utvecklingsneurologisk klinik som specialiserade sig på genetiska och 
utvecklingsneurologiska störningar. 47 stycken av patienterna hade Smith-Magenis 
syndrom, 14 hade utvecklingsstörning, 7 hade encefalopati, 7 hade autism, 5 hade 
Angelmans syndrom, 5 hade Retts syndrom, 1 hade Bourneville syndrom, 1 blind 
patient och 1 med DSPS. Diagnoserna varierade från moderata till svåra enligt 
International Classification of Diseases, 10th Edition. Föräldrarna till dessa barn, som 
hade deltagit i ett behandlingsprogram med melatonin med fördröjd frisättning, 
kontaktades via telefon mellan januari 2002 och februari 2010 och erbjöds delta i en 
uppföljningsstudie. Inklusionskriterier var att barnet skulle vara 6–12 år med en 
genetisk eller utvecklingsneurologisk störning och kronisk sömnstörning.  
 
Barnen behandlades med läkemedlet Circadin som har en fördröjd frisättning. Dosen 
var 2–4 mg för barn ≤40 kg och 6 mg för barn med vikten ≥40 kg. Behandlingens 
effekt, dos och administrationstid diskuterades med föräldrarna vid besök hos deras 
förskrivande läkare. Vid dessa besök ombads föräldrarna att fylla i ett frågeformulär 
gällande problem med insomning, sömnens varaktighet och kvalitet. De 
dokumenterade parametrarna inkluderade tiden för insomning, sömnens duration, 
latens, kvalitet (1: dålig, 2: rimlig, 3: bra) samt antal nattliga uppvaknanden, dagliga 
tupplurar och humörförändringar. 
 
Uppföljningstiden (genomsnitt ± S.D.) för studien var 33,5 ± 21,2 månader och den 
genomsnittliga åldern på deltagarna var 10,2 ± 4,4 år (varierade mellan 5–20 år). 62 
(70,2%) barn använde fortfarande melatoninet dagligen vid tiden för 
uppföljningsstudien. Användningstiden varierade mellan 6–72 månader (39,23 ± 21,33 
månader). 26 (29,5%) barn avslutade sin behandling med melatonin helt. 
Användningstiden av melatonin i denna grupp varierade från 3–60 månader (21,31 ± 
13,60 månader). Den slutgiltiga dosen i gruppen patienter som avslutade sin 
behandling varierade från 2–10 mg (5,08 ± 1,9 mg). 
 
Enligt föräldrarnas rapporter förbättrades både sömnens latens och duration inom tre 
månaders behandling med melatonin. Sömnlatensen minskade med 44 % och 
durationen ökade i jämförelse med baseline. Vid tredje behandlingsmånaden hade 
sömntiden ökat med 10,1 % (8,5 ± 1,2 h mot 9,4 ± 1,3 h). Tiden för uppvaknande var 
förskjuten med 56 minuter i jämförelse med baseline. Både sömnkvaliteten och antal 
nattliga uppvaknanden förbättrades. Sömnkvaliteten förbättrades med 81,9 % och 
nattliga uppvaknanden minskade med tiden. Dagliga tupplurar minskade signifikant 
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från 80 % till 16 % (χ² test, P <0,0001). 12 % av föräldrarna rapporterade dessutom 
förbättrat humör hos sina barn. 
 
Elva barn fick biverkningar som föräldrarna kopplade till användning av melatonin. Tio 
föräldrar rapporterade en biverkning och en rapporterade två biverkningar. Åtta barn 
tog dagliga tupplurar, två hade problem med att svälja tabletten och två var sömniga 
dagtid. Ingen av barnen hade yrsel, huvudvärk, kramper eller smärta i mage-tarm. 
 
Effect of melatonin on sleep, behavior, and cognition in ADHD and chronic 
sleep-onset insomnia, 2007 (21) 
Denna studie ville utreda effekten av melatoninbehandling på sömn, kognition och 
livskvalitet hos barn med ADHD och kronisk insomni (SOI). 
 
176 barn med eventuell ADHD blev inbjudna att delta i denna studie via kliniker för 
sömnstörningar på Gelderse Vallei General Hospital och Kempenhaeghe. 28 barn 
rekryterades via reklam i magasin, dagstidningar eller på det holländska ADHD 
supportcentret. Av dessa 204 barn deltog 107 stycken i studien efter utvärdering av 
deras diagnoser. Inklusionskriterier var att barnet skulle vara 6–12 år, diagnoser på 
ADHD och SOI och skriftligt godkännande från föräldrar. Exklusionskriterier var IQ 
<80, kraftig utvecklingsstörning, kronisk smärta, känd hepatisk eller renal nedsättning, 
epilepsi, tidigare användning av melatonin samt användning av stimulantia, 
neuroleptika, benzodiazepiner, klonidine, antidepressiva- eller hypnotiska läkemedel 
eller β-blockerare inom fyra veckor innan studiens start. 
 
Alla 204 barn fick träffa en psykolog och en barn- och ungdomspsykiatrier som satte 
diagnos ADHD enligt riktlinjerna i American Academy of Pediatrics (2000) och 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (1997). Subtyper av ADHD 
bestämdes enligt DSM-IV.  
 
SOI definierades som (1) klagomål gällande insomningsproblem uttryckt av barn 
och/eller förälder, (2) förekomst åtminstone 4 dagar/vecka under längre än ett år, (3) 
genomsnittlig insomningstid senare än klockan 20.30 för barn 6 år och för äldre barn 
15 min senare/år, (4) tiden för insomnande är mer än 30 minuter. Diagnosen 
innefattade även barnets kliniska historia, en veckas 24 h aktigrafi, ett frågeformulär 
(Dutch Sleep Disorders Questionaire (22)) och en sömnhygienskala för barn (23). 
 
Studien genomfördes under fyra veckor efter en veckas baselineperiod. Den var 
randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och genomfördes mellan 
november 2001 och juni 2005. Deltagarna blev slumpvis tilldelade att ta melatonin (3 
mg vid kroppsvikt <40kg [n=44]; 6 mig vid kroppsvikt >40 kg [n=9]) med snabb 
frisättning (Pharma Nord Danmark) eller placebo klockan 19.00. All data samlades in 
under baseline-veckan och den fjärde behandlingsveckan. Föräldrarna kallades 
veckovis för att kontrollera behandlingen och diskutera eventuella problem.  
 
För att bedöma sömnen användes aktigrafi. Den endogena melatoninproduktionens 
starttid (DMLO) kontrollerades via salivprover. DMLO definieras som den linjära, 
interpolerade tiden som melatoninkoncentrationen når 4 pg/ml. För att bedöma 
livskvaliteten (quality of life) användes olika subjektiva bedömningsskalor. Tre veckor 
in i studien fick föräldrarna delta i en ostrukturerad intervju där de kunde rapportera 
eventuella biverkningar. Efter två år genomfördes en uppföljningsintervju gällande 
olika aspekter av behandlingen samt biverkningar. 
 
Genomsnittlig aktigrafisk uppskattning av tid till insomning visar en förbättring på 
26,9 ± 47,8 minuter med melatonin till skillnad från placebo där insomningstiden 
istället försköts 10,5 ± 37,4 minuter. Den totala sovtiden förbättrades med 19,8 ± 61,9 
minuter med melatonin. För placebo minskade istället totala sovtiden med 13,6 ± 50,6 
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minuter. I jämförelse med placebo visade melatoningruppen en signifikant minskning 
av sömnlatens (p=0,001), förbättrad sömneffiktivitet (p=0,01) och minskad nattlig oro 
(L5; p=0,03). 
 
Melatoninbehandlade barn visade en förbättring av DLMO på 44,4 ± 67,9 minuter 
jämfört med baseline till skillnad från placebogruppen som istället hade en fördröjning 
på 12,8 ± 60,0 minuter. I gruppen som administrerades melatonin kunde ett 
signifikant, linjärt samband ses mellan fördröjd DLMO vid baseline och effekt av 
melatonin på insomningstiden (R=042; p=0,008) vilket tyder på att patienter med 
fördröjd DLMO kan ha större effekt av melatonin gällande insomning än övriga. Hos 
melatoningruppen i stort var däremot inte sambandet mellan förändring av DLMO och 
insomningstiden signifikant. 
 
För beteendeproblem var poängen vid baseline 4,0 ± 1,3 för de som sedan behandlades 
med melatonin och 4,3 ± 1,3 för placebogruppen. De mest frekvent rapporterade 
problemen var ilska (36,0%), insomningssvårigheter (31,8%) och 
uppmärksamhetsproblem (23,3%). Den genomsnittliga poängen förbättrades med 0,7 
± 0,9 (18,4%) för melatonin och 0,2 ± 0,8 (3,7%) för placebo. Detta förlorade dock sin 
statistiska signifikans efter borttagandet av symptom relaterade till sömn. Ingen annan 
parameter som kontrollerades gällande beteende eller livskvalitet visade på någon 
signifikant skillnad.  
 
Antalet biverkningar skiljde inte signifikant mellan melatonin och placebo, se tabell 9. 
Det var inte heller någon större skillnad i biverkningsfrekvens mellan de som 
administrerades 3 mg i jämförelse med 6 mg. Fem patienter drabbades av en 
biverkning, fyra hade två och en hade tre biverkningar. Ingen avbröt sin behandling på 
grund av biverkningar eller behövde medicinsk behandling. 
 
Tabell 9. Rapporterade biverkningar och frekvens. % av deltagare inom parantes (21). 
 
Biverkning Melatonin 

(n=53) 
Antal (%) 

Placebo (n=52) 
Antal (%) 

p-värde 

Huvudvärk 3 (5,7) 0 (0) 0,24 
Hyperaktivitet 3 (5,7) 0 (0) 0,24 
Yrsel 2 (3,8) 0 (0) 0,5 
Smärta i mage-
tarm 

2 (3,8) 0 (0) 0,5 

Näsblod 1 (1,9) 0 (0) 1,00 
Kliande 
upphöjningar på 
huden 

1 (1,9) 0 (0) 1,00 

Smärtsamma 
upphöjningar på 
huden 

1 (1,9) 0 (0) 1,00 

Diarré 1 (1,9) 0 (0) 1,00 
Försämrat humör 1 (1,9) 0 (0) 1,00 
Vidhållande 
insomni 

1 (1,) 0 (0) 1,00 

 
Uppföljningen efter två år resulterade i 24 fullständigt ifyllda frågeformulär. 19 av 24 
använde fortfarande melatonin (4,4 ± 2,0 mg klockan 19.42 ± 50 minuter), en använde 
det ibland och fyra avslutade sin melatoninbehandling efter 17,23 ± 3,3 månader. Av de 
fyra som slutade var anledningen regression för tre och yrsel för en. Sju av 24 föräldrar 
rapporterade en eller flera av följande biverkningar: sängvätning (n=2), onormal 
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avföring (n=2), dåsighet (n=2), yrsel (n=1), sömnproblem (n=1), pigmentförändringar i 
huden (n=1) och försämrat humör (n=1). 
 
Tabell 10. Sammanställning av studiernas utformning, antal deltagare, studiefokus 
samt dosering av melatonin som användes. 
 
Referens Utformning Antal 

deltagare 
Studiefokus Dosering 

melatonin 
13 Uppföljningsstudie 69 Effekt av 

långtidsanvändning av 
melatonin på pubertal 
utveckling sömnkvalitet 
och mental hälsa 

0,3–10 mg 

17 Retrospektiv studie 33 Effekt av 
långtidsbehandling med 
melatonin hos unga 
patienter med DSPS. 

3–5 mg 

18 Prospektiv 
uppföljningsstudie 

44 Effekt av 
långtidsbehandling med 
melatonin hos barn med 
utvecklingsneurologiska 
handikapp och CRSD. 

5–15 mg 

19 Randomiserad, 
dubbel-blindad, 
placebokontrollerad 
studie med 
efterföljande open-
label 

25 Effekt av melatonin hos 
barn, ungdomar och 
unga vuxna med 
utvecklingsstörning. 

3–12 mg 

20 Uppföljningsstudie 88 Melatonins 
långtidseffekt och 
säkerhet hos barn med 
utvecklingsneurologiska- 
och beteendestörningar. 

4–6 mg 

21 Randomiserad, 
dubbel-blindad, 
placebokontrollerad 
studie med 
uppföljning två år 
senare. 

107 Effekt av 
melatoninbehandling på 
sömn, beteende, 
kognition och 
livskvalitet hos barn med 
ADHD och SOI. 

3–6 mg 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur det nuvarande forskningsläget ser ut 
gällande barns långtidsanvändning av melatonin; dess effekt och säkerhet. Detta känns 
extra aktuellt då melatoninpreparat som tidigare varit på licens numera kan förskrivas 
utan licens. Detta har bidragit till att förskrivning av melatonin har ökat kraftigt 
senaste åren (10, 11). 
 
För att kunna jämföra så mycket material som möjligt föll valet på metoden 
litteraturstudie där studier från hela världen kan hittas via databaser på internet. Vid 
databas-sökning på PubMed blev det dock direkt väldigt tydligt att förhållandevis lite 
forskning bedrivs på ämnet vilket ledde till att antalet studier att välja mellan var få. 
För att öka antalet träffar användes förutom MeSH-termer även fritextsökning. 
Studierna kontrollerade olika parametrar och olika behandlingslängd med melatonin 
vilket gjorde studierna svåra att jämföra mot varandra. Studierna var dessutom mycket 
små och studietiden var även i vissa fall för kort för att effekter av en längre tids 
behandling skulle kunna uppträda, exempelvis effekt på puberteten. Det ideala hade 
varit att jämföra studier med liknande deltagarpopulationer. Då antalet tillgängliga 
studier var så pass begränsade var detta tyvärr inte möjligt. Deltagarna har därför 
varierande bakgrund vilket försvårar möjligheten att jämföra resultaten ytterligare. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie tyder på att biverkningarna vid långtidsanvändning av 
melatonin hos barn är få och lindriga. Studien av van Geijlswijk et al. (13) visade inte på 
någon påverkan av melatonin av den pubertala utvecklingen vilket det finns en oro för 
att melatonin kan störa. I en annan studie, av Richardson et al., kontrollerades hur sex 
månaders användning av melatonin påverkar endokrina funktioner hos vuxna med 
kronisk insomni. Inga konsekventa, statistiskt signifikanta, skillnader upptäcktes 
gällande sköldkörtelfunktionen, binjurarnas funktion eller de flesta könshormoner. 
Prolaktinkoncentrationen ökade generellt för kvinnorna som administrerades 
melatonin men inga kliniska effekter på menstruationscykeln, mensens duration och 
sannolikheten för ägglossning konstaterades (24). En effekt på den pubertala 
utvecklingen hos barn och ungdomar kan dock inte uteslutas då större och längre 
studier saknas på området. 
 
Coppola et al. (19) noterade en viss ökning av antal kramper hos barn med epilepsi. 
Andra studier på detta område tyder på att melatonin inte ökar antalet kramper hos 
barn med epilepsi, utan tvärtom kan minska antalet kramper (25). Rapporter finns att 
administrering av melatonin kan sänka den elektriska amplituden på EEG-registrering 
och melatonin har därför undersökts som en tilläggsbehandling för patienter med 
epilepsi för att minska krampfrekvensen och öka dessa patienters livskvalitet. Tidigare 
litteraturstudier har dock inte kunnat dra några definitiva slutsatser om melatonins roll 
i att minska antalet kramper hos individer med epilepsi (9). 
 
Vad gäller den endogena sekretionen av melatonin är de individuella variationerna 
mycket stora. Hos vissa individer är den nattliga sekretionen mycket låg eller till och 
med utebliven. Konsekvenserna av detta är ännu okända. Melatonin i blodet är främst 
bundet till albumin och kan nå all vävnad i kroppen inklusive hjärnan (26). Van der 
Heijden et al. undersökte inte mängden melatonin i blodet men däremot DLMO via 
saliven och konstaterade att patienter med fördröjd DLMO kan ha en större effekt av 
läkemedelsbehandling med melatonin (21). Detta är något som bör undersökas vidare 
då kontroll av DLMO via saliven är ett relativt enkelt och skonsamt sätt att kontrollera 
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om melatonin kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ för patienter med 
sömnstörningar. 
 
I flera av studierna i denna litteraturstudie hade deltagarna även fler handikapp eller 
sjukdomar än sömnstörning (18, 19, 20, 21). Vad gäller interaktioner mellan andra 
läkemedel och melatonin så har melatonin observerats inducera CYP3A in vitro. Detta 
kan orsaka sänkta plasmakoncentrationer av samtidigt administrerade läkemedel. Den 
kliniska relevansen av detta är inte känd. Då metabolismen av melatonin främst 
medieras av CYP1A-enzymer är interaktioner mellan melatonin och andra läkemedel 
som påverkar dessa enzym möjliga. Östrogener är ett exempel på substanser vilka ökar 
melatoninhalten genom att hämma CYP1A1 och CYP1A2. Cigarrettrökning kan däremot 
öka melatoninhalten genom induktion av CYP1A2. Effekten på den endogena 
melatoninproduktionen av administrering av exogent melatonin, eller det omvända, 
behöver studeras mera (8). Det finns en viss risk att deltagarna i studierna som 
undersöktes i denna litteraturstudie administrerades andra substanser som 
interagerade med melatonin och att detta kan ha påverkat melatoninets effekt.  
 
Studierna som undersökts tyder på att melatonin kan förbättra ett flertal 
sömnparametrar hos barn med sömnstörningar. I vissa fall noterades även en koppling 
mellan melatoninanvändning och förbättrad funktion i skolan eller inlärning (17, 18). 
 
Ingen av studierna som användes i denna litteraturstudie utfördes eller sponsrades av 
läkemedelsföretag.  
 
De studier jag har undersökt visar på en förbättring på de flesta sömnparametrar som 
kontrollerades. Toleransutvecklingen över tid verkar vara låg och antal biverkningar få. 
I flera studier kommer deltagarna från sömnkliniker vilket skulle kunna leda till 
eventuella bias då urvalet begränsas. Detta är dock svårt att komma ifrån då en diagnos 
på sömnstörning i många fall krävs för att kontrollera effekten på den population som 
läkemedlet är avsedd för. 
 
I de flesta studier mäts resultatet med subjektiva mått, ofta med hjälp av föräldrar. Att 
mäta subjektiva resultat kan lätt bli lite ”trubbigt” och att bedöma förändringar över 
tid, där kanske endast nyansskillnader av ett resultat skiljer, kan vara svårt. Att inte 
barnet själv kan eller har möjlighet att svara utan att en annan person rapporterar hur 
behandlingen fungerar kan även göra att viktiga aspekter missas. För att få resultat som 
är mer mätbara så kan fysisk undersökning från läkare vara ett alternativ, till exempel i 
studien av van Geijswijk et al. där den pubertala utvecklingen istället utvärderades 
subjektivt. Problemet med fysiska undersökningar av läkare kan vara svårigheten att få 
barn och unga att delta, framförallt när det gäller känsliga ämnen som pubertet. För att 
mäta sömnen kan aktigrafi och/eller polysomnografi, varav den föregående använts i 
några av studierna, användas för att få mer tillförlitliga mått.  
 
I flera studier saknas kontrollgrupp med placebo. Detta gör att eventuell placeboeffekt 
av melatoninet inte kan uteslutas. I studierna används olika formuleringar av 
melatonin (snabb eller långsam frisättning). Ingen skillnad i effekt eller säkerhet 
mellan dessa går att tyda av dessa studier. Med tanke på hur mycket förskrivningen av 
melatonin har ökat, åtminstone i Sverige, är den förvånande hur få studier som finns 
tillgängliga gällande melatonins effekt och säkerhet vid långtidsanvändning. Detta kan 
till viss del ha att göra med att melatonin i USA klassas som ett kosttillskott. 
Säkerhetsaspekten har därför inte kontrollerats grundligt för någon åldersgrupp där, 
inklusive barn (9).   
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat tre 
kunskapsluckor gällande melatonin; dess effekt på tid till insomnande, sömn och 
livskvalitet för i övrigt friska barn, barn med ADHD eller barn med andra 
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funktionsnedsättningar och sömnproblem. Detta gäller alltså användning i stort av 
melatonin av barn och inte specifikt långtidsanvändning (användning längre än fyra 
veckor). De anser att en systematisk översikt behövs (25, 26, 27).   
 
I dagsläget, när antalet studier är så få och små, är det mycket svårt, eller rent av 
omöjligt, att skapa en systematisk översikt som det går att dra slutsatser från. Guénole 
et al. (3) har i sin systematiska översikt fokuserat på melatonin för individer med AST 
och kommer fram till ett liknande resultat: att melatonin verkar ha fördelaktiga effekter 
på sömn med få biverkningar med att antalet studier är för få och att deras 
begränsningar i metod gör att inga definitiva slutsatser kan dras. 
 
De olika initiativen i Sverige och världen att hitta och fylla kunskapsluckor om barns 
läkemedelsanvändning, samt att öka antalet läkemedel godkända för barn, har gällande 
melatonin inte ännu kommit hela vägen i mål. Svenska förskrivare är än så länge 
förvisade att off-label förskriva melatonin till barn med sömnsvårigheter, med 
hänvisning till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation. Effekten av 
långtidsbehandling med melatonin hos barn får framtiden utvisa. 
 

Slutsats 

Resultaten i dessa studier tyder på att melatonin kan ge en viss effekt på 
sömnstörningar hos barn, även vid längre tids användning. Inga större biverkningar 
har rapporterats. Dock är studierna mycket begränsade både i omfång och antal. Både 
fler och större studier behövs för att kunna dra några egentliga slutsatser gällande 
effekt och säkerhet vid långtidsanvändning av melatonin hos barn.  
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arbete. Jag vill också passa på att tacka min familj, både den lilla och den stora, för er 
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