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Melatonin®, melatonin 
Avsett för behandling av sömnproblem 

Sammanfattande ställningstagande 
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av nya läkemedel (ARIL) 
rekommenderar de norra regionerna  
• att man först väljer icke-farmakologisk behandling 
• att patienten/anhöriga skriver en sömndagbok under minst två veckor före insättandet av melatonin och fortsätter med det efter insättandet för att 
kunna utvärdera effekt och sätta ut läkemedlet om insomningstiden inte förkortats 
• att melatonin kan användas vid långvariga sömnstörningar hos patienter som har utretts för bakomliggande orsaker och där sömnhygieniska 
insatser och KBT har provats. 
• att melatonin är förstahandsval vid läkemedelsbehandling av sömnstörningar hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsstörningar. 
• att man börjar med låg dos (1 mg/d) och titrerar till effektiv dosnivå (1-5 mg) med några dagars utvärdering av varje steg. 
• att melatonin skall sättas ut om sömnen ej har förbättrats efter 2 veckors behandling (med presumtivt effektiv dosnivå) vid primär insomni  
 

 
Kostnadskonsekvensen beräknas för norra regionen på årsbasis. 

Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens genomförs av 
chefsamrådet och ARIL 6-8 gånger per år. 

Förbehåll / Kommentar 
Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid 
sömnstörningar. Sömnmedel bör endast användas för korttidsbehandling. Utsättningsförsök / dossänkning ska alltid värderas 
vid sekundär terapisvikt. 

 



              

Generiskt namn och ATC-kod 
Melatonin N05CH01 

Handelsnamn och tillverkare 
Melatonin, AGB, APL m.fl. 

Godkänd indikation: Sömnstörningar (insomningssvårigheter) hos vuxna. 

Sömnstörningar till följd av störning av den biologiska dygnsrytmen (tex vid 
dygnsrytmstörningar hos barn, ungdomar eller vuxna och vid jet lag). 
Sömnsvårigheter och dygnsrytmstörningar hos barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder (t ex ADHD och autismspektrumtillstånd). 
Dygnsrytmstörningar hos blinda och personer med nedsatt synförmåga utan/med 
nedsatt styrning av melatoninutsöndring via dagsljuset.  

Nominering och anmälan 
Christina Svanberg, Region Västernorrland 20161202 

Aktuell nationell konsensus 
TLV: TLV konstaterar att Melatonin AGB används för behandling av olika typer av 
sömnsvårigheter, sömnstörningar och dygnsrytmstörningar hos barn, ungdomar och 
vuxna. Lagerberedningar/extemporeläkemedel kan inte jämföras med godkända 
läkemedel då dessa endast ska förskrivas när behovet inte kan tillgodoses av 
befintliga godkända läkemedel. Circadin ingår inte i högkostnadsskyddet och har inte 
indikation för barn. Dessutom föredras snabbverkande melatoninpreparat för 
behandling av sömnstörningar hos barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som ADHD, ASD och vid neurologiska sjukdomar. 

Kloka listan: Melatonin är ett alternativ med låg risk för missbruk och andra 
komplikationer. 

NT-rådet: - 
 
Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar: 
Välj först icke-farmakologisk behandling. Som första steg inhämtas en noggrann 
anamnes om sömnsvårigheterna och kartlägga sömnen med hjälp av en 
sömndagbok. Sömnhygien och tydliga rutiner kring sänggåendet är nästa steg, samt 
vid behov psykologiska behandlingsmetoder för att underlätta sömnen. 
Farmakologisk behandling rekommenderas först efter att icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder har försökts och utvärderats. Vid läkemedelsbehandling av 
sömnstörningar hos barn och ungdomar är melatonin förstahandsval. Melatonin har 
visats förkorta sömnlatens (tid till insomnande) hos barn och ungdom med 
utvecklingsavvikelser, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och vid 
neurologiska sjukdomar. 
 

Internationell konsensus 
IQWiG: Tilläggsnyttan jämförd med BSC inte bevisat för barn i åldern 2-18 år med bl. 
a. ASD. 
ICER: - 



              

NICE: Behandlingen tolereras väl. Insomningstid och sömnlängd förbättras med c:a 
20 min. Evidensen för kliniska förbättringar med tanke på ADHD-symtom eller 
livskvalitén är inte robust. 
SMC: Melatonin (Slenyto) bedöms inte vara kostnadseffektivt. ”The committee was 
unable to accept prolonged-release melatonin (Slenyto) for the treatment of insomnia 
in children with autism spectrum disorder and/or Smith-Magenis syndrome (a rare 
neurogenetic disorder). Melatonin was not recommended as the evidence of cost 
effectiveness compared to existing preparations was not strong enough.”  

 

Bakgrund 

I NPF (neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar) gruppen är det många barn som 
behöver melatonin regelbundet över lång tid. I andra grupper oftare kortare perioder.  
Sömn är mycket viktigt för välmående och ett fungerande liv.  
Ffa mindre biverkningar med melatonin jfr med andra sömnmedel.  
Råd/kartläggning angående sömnhygien osv ges alltid i första hand. Läkemedel i 
andra hand. Äldre läkemedel har mer biverkningar och risk för beroendeutveckling  
Förskrivningen av melatonin kommer troligen även att öka i primärvården gällande 
barngruppen. 
 

Huvudkonklusion 
Bakomliggande orsak till sömnstörning ska alltid utredas. Först ska alltid icke-
farmakologisk behandling prövas. Om läkemedelsbehandling av sömnstörningar hos 
barn och ungdomar anses nödvändig är melatonin förstahandsval. Melatonin har 
visats förkorta sömnlatens (tid till insomnande) hos barn och ungdom med 
utvecklingsavvikelser, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och vid 
neurologiska sjukdomar 

Kostnader för norra regionen 
100 tabl Melatonin AGB (AUP), oberoende av styrka. Årskostnad per patient. 

Uppskattat antal i norra region 12000 st. Uppskattningsvis 25 % kan behöva farmaka 
för sömnen i någon period. Det antas att i genomsnitt 10% av barnen står på 
kontinuerlig behandling med Melatonin AGB, dvs. c:a 1200. Kostnadsberäkningen 
baseras på denna estimeringen av antal behandlade barn.  

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionen 
 

 Antal pat Mkr / 12 mån 

RJH   

RVN   

RVB   

RNB   

Total   
 



              

Ersätter annan läkemedelsbehandling 
Mindre förskrivning av andra sömnmedel. 

Uppföljning 
Förbrukning följs av ARIL i samarbete med chefssamråd psykiatri. 

Sammanfattande bedömning 
Sömnstörningar hos barn med neuropsykiatriska funktionsstörningar är inte 
bagatellartade. Hos äldre anses dock sömnstörningar vara en fysiologisk, 
åldersrelaterad process som inte nödvändigtvis kräver behandling. Det finns en svag 
evidens för att melatonin kan förkorta sömnlatens (tid till insomnande) hos barn och 
ungdom med utvecklingsavvikelser, exempelvis ADHD, autismspektrumtillstånd och vid 
neurologiska sjukdomar. Det saknas evidens att melatonin förbättrar andra kliniska 
symtom eller livskvalitén. Melatonin som lagerberedning genererar höga kostnader, 
men det saknas för nuvarande billigare alternativ med godkänd indikation. En ny 
depotberedning av melatonin i tablettform (Slenyto) kan bli tillgänglig i framtiden, dock 
är den troligen inte optimal för barn med neuropsykiatriska funktionsstörningar 
eftersom dessa är i behov av snabbverkande melatoninberedningar. Scottish Medicines 
Council (SMC) bedömde i september 2019 att Slenyto inte var kostnadseffektiv. 

Kontaktpersoner ARIL 
Jörn Schneede, ordförande ARIL 

Bilaga 
Anmälan från Christina Svanberg, Region Västernorrland 


