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Sammanfattning 
Det uppskattas att 25 % av barn drabbas av sömnstörningar under uppväxten. Detta är 

bekymmersamt då sömn är grundläggande för barns hälsa och krävs för en normal utveckling av 

såväl kropp som hjärna. När inte sömnhygieniska förändringar för att förbättra sömnen är 

tillräckliga behövs farmakologiska alternativ. Ett sådant är den endogena substansen melatonin, 

som bland annat styr över kroppens sömn/vakenhetsfaser. Användningen av exogent melatonin 

som hypnotika till barn har i Sverige under de senaste åren ökat avsevärt. Syftet med detta arbete 

var att undersöka vilken evidens som finns för den användning av melatonin som förekommer vid 

sömnsvårigheter hos barn. 

I den här litteraturstudien har kliniska studier, i vilka melatonins effekt hos barn med 

sömnstörningar utvärderats, analyserats. Studierna har hittats genom sökning i databasen PubMed. 

Tidigarelagd insomningstid, förkortad insomningslatens, förlängd total sömntid och tidigarelagd 

DLMO (dim light melatonin onset, tidpunkten då nivåerna av melatonin överstiger 10 pg/ml i 

plasma) förekommer som utfallsvariabler i majoriteten av studierna. De flesta av resultaten för 

dessa sömnspecifika parametrar visar på en statistiskt signifikant förbättring vid 

melatoninbehandling jämfört med placebo, något som också i flera av studierna bekräftas med 

resultat från frågeformulär som används i dessa. Inga dos-responssamband kunde vid analys av 

studierna detekteras. Sammantaget visar resultatet att melatonin har god effekt på sömnstörningar 

och att biverkningar som förekommer är milda. 

Slutsatsen är att det finns stark evidens för att använda melatonin vid sömnsvårigheter hos barn 

och att den ökade melatoninanvändning som förekommer kan motiveras av detta. 
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ABSTRACT 

 

It is estimated that 25 % of children suffer from sleeping disorders. This is worrying 

as sleep is essential for children's health and is required for normal development of 

both body and brain. When changes in sleep hygiene are not sufficient to improve 

sleep, there is a need for pharmacological options. One of those is to use the 

endogenous substance melatonin, which for instance controls the body's sleep/wake 

phases. In Sweden the use of exogenous melatonin as a hypnotic for children has 

increased significantly in recent years. The aim of this study was to examine the 

existing evidence for the use of melatonin in children with sleeping disorders. 

 

In this literature review clinical studies, in which melatonin's efficacy in children 

with sleeping disorders is evaluated, have been analyzed. The studies were found by 

searching the data base PubMed. 

 

Earlier sleep onset, shortened sleep onset latency, extended total sleep time and an 

earlier DLMO (dim light melatonin onset, the time when plasma melatonin levels 

reaches 10 pg/ml) were endpoints used in the majority of the studies. Most of the 

results for these sleep-specific parameters show a statistically significant 

improvement in melatonin treated subjects compared with placebo treatment. This is 

also confirmed by results from questionnaires. No dose-response relationship was 

found from analysis of the studies. Overall, the results show that melatonin has a 

good effect on sleeping disorders and that adverse effects that occur are mild. 

 

The conclusion is that there is strong evidence for the use of melatonin for sleeping 

disorders in children and that the increased use of melatonin can be motivated by 

this. 
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INTRODUKTION 
 

Sömnstörningar 
 

The International Classification of Sleep Disorders, version 2 (ICSD-2) är ett 

internationellt diagnossystem för att klassificera sömnproblem. I systemet finns ett 

antal huvudkategorier av sömnstörningar, inom vilka 81 olika sömndiagnoser 

beskrivs detaljerat (1).  

 

Den vanligaste typen (huvudkategorin) av sömnstörning är insomni (2). Insomni 

innebär att individen upplever sig få en otillräcklig sömnmängd (3), vilket i sin tur 

kan orsakas av insomningssvårigheter, nattliga eller tidiga uppvaknanden och/eller 

dålig sömnkvalitet. Vid insomni finns ingen bakomliggande primär sömnstörning 

och sömnsvårigheterna ska vara långvariga och påverka vardagen dagtid för att 

uppfylla kriterierna för diagnosen (2).  

 

Sömnrelaterade andningsstörningar (SRA) delas in i två huvudtyper, där den 

vanligaste är obstruktiva sömnapné-tillstånd. Det här innebär att ventilationen under 

sömnen försämras, till följd av att de övre luftvägarna blockeras (1) av till exempel 

stora halsmandlar eller körtlar bakom näsan. Typiska symptom är därför ansträngd 

andning, snarkningar och andningsuppehåll (4). Den andra typen av SRA är central 

sömnapné, vilken orsakas av en försvagad andningsmuskulatur alternativt av att 

nervsystemets andningsstimulerande signaler till denna är reducerade (4).  

 

Hypersomni innefattar ett onormalt generellt ökat sömnbehov eller sömnighet dagtid, 

som inte orsakas av dålig nattsömn (2) och leder till ofrivilliga korta 

insomningsepisoder dagtid (1).  

 

Dygnsrytmstörningar handlar generellt om att sömnfasen senareläggs, vilket kan 

orsakas av både biologiska och sociala faktorer. Tillståndet kännetecknas av 

insomningssvårigheter och dagsömnighet (2). Ett typiskt dilemma som uppstår till 

följd av att sömnönstret förskjuts är att individen får svårt att förhålla sig till 

samhällets tidsnorm (1).   

 

Till kategorin parasomnier hör oönskade fenomen som uppträder i samband med 

insomning, uppvaknande eller under sömn. Det kan handla om sömngång, att prata i 

sömnen, mardrömmar eller nattskräck. Parasomnier är vanliga bland barn och kräver 

sällan behandling (2).  

 

Motoriska sömnrelaterade störningar innefattar rörelser som stör insomning och 

sömnkvalitet. De vanligaste tillstånden i denna kategori är Restless legs syndrom 

(RLS) och periodiska benrörelser (PLM, periodic leg movements) (2). RLS 

kännetecknas av obehagliga känslor och ibland smärtor i benen som minskar vid 

rörelse, varför en person som lider av detta har svårt att låta benen vara stilla. 

Symptomen upplevs framförallt kvällstid och under vila och stör därför nattsömnen 

(1). PLM och RLS är nära besläktade tillstånd. Vid PLM sker omedvetna repetitiva 
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rörelser av benen under sömnen, vilket stör sömnkvaliteten (2).   

 

Sömnsvårigheter hos barn 

Sömn är grundläggande för barns hälsa och krävs för en normal utveckling av såväl 

kropp som hjärna. Otillräcklig sömn kan påverka både den fysiska och psykiska 

hälsan negativt (2). Besvär som kopplas i hop med sömnproblem är övervikt, 

depression, oro och koncentrationsproblem. Sömnbrist hos barn kan i förlängningen 

påverka relationen mellan barn och föräldrar negativt, då barnets sömnbrist  även 

leder till minskad vila och återhämtning för föräldrarna (4).  

 

Dessvärre är sömnproblem vanligt bland barn och ungdomar. Det uppskattas att 25 % 

drabbas av sömnstörningar under uppväxten (4-6). Bland barn som lider av 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är andelen med sömnproblem högre (7), till 

exempel hos barn med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är siffran så 

hög som 35–70 % (8) och hos barn med autismspektrumtillstånd 30-50 % (7). 

Sömnstörningarna hos barn med dessa diagnoser är mer frekventa och ofta mer 

uttalade än hos friska barn, men det är samma typer av sömnstörningar som 

dominerar (9).  

 

Den vanligaste kategorin av sömnstörningar hos barn är liksom hos vuxna insomni 

(2). När det gäller barn är de vanligaste orsakerna till insomni motstånd vid läggning, 

insomningssvårigheter eller att barnet har flera nattliga uppvaknanden och/eller svårt 

att somna om vid uppvaknande (9).  

 

Behandlingsrekommendationer 

 

Förstahandsbehandlingen vid sömnstörningar hos barn är icke-farmakologisk. 

Primärt handlar det om att förbättra sömnhygienen, det vill säga göra 

livsstilsförändringar som kan korrigera nattsömnen. Även kognitiv beteendeterapi 

(KBT) kan användas (5).   

 

Det finns ingen hypnotika som är godkänd av U.S Food and Drug Administration 

(FDA) för behandling av barn med sömnsvårigheter (5). Inte heller 

Läkemedelsverket i Sverige har godkänt något läkemedel för indikationen (2). Trots 

detta förskrivs sömnmedicin till barn. Det är viktigt att vara försiktig med att 

använda läkemedel som kan orsaka beroende, när det gäller barn, vilket gör att 

många klassiska hypnotika, som bensodiazepiner, inte är lämpliga för ändamålet. 

Läkemedel som i stället används är antihistaminer och melatonin (10). Äldre 

antihistaminer passerar blodhjärnbarriären där de binder H1-receptorer, vilket ger en 

sederande bieffekt som kan användas i terapeutiskt syfte vid sömnstörning (4). 
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Melatonin  

 

Melatonin är ett kroppseget hormon som primärt syntetiseras i och frisätts från 

tallkottkörteln. Hormonet bildas från serotonin, vars biosyntes i sin tur sker utifrån 

aminosyran tryptofan (11).  

 

Melatonin har en central betydelse för reglering av dygnsrytmen och utsöndras 

främst under dygnets mörka timmar. Regleringen av utsöndring styrs av 

hypotalamus, som tar emot signaler om omgivningens ljus från retina och via 

sympatisk signalering sedan styr frisättningen av melatonin. Presynaptisk 

noradrenalinfrisättning ökar under mörker och ger därmed en ökad frisättning av 

melatonin under denna tid av dygnet. Melatonin synkroniserar härmed kroppens 

dygnsrytm efter hur den omgivande miljöns ljus och mörker-cykel ser ut (11). 

Melatonin styr också över sömn/vakenhetsfaser i kroppsklockan oberoende av ljus 

och mörker. Detta har påvisats genom att också blinda personer som fått melatonin 

vid sovdags har fått en förbättrad dygnsrytm med bättre nattsömn och vakenhet 

dagtid. Melatonin verkar också i sig hypnotiskt, sänker kroppstemperaturen och 

minskar vakenheten (11).  

 

Minst två typer av receptorer antas vara inblandade när det gäller melatonin och 

reglering av dygnsrytm, MT1 och MT2. Vid inbindning av melatonin till MT2-

receptorer erhålls regleringen av sömn/vakenhetsfaser och vid inbindning till MT1-

receptorer tror man att den rogivande effekten skapas (2).   

 

Melatonin som sömnläkemedel till barn 
 

Ovan beskrivna effekter av melatonin i kroppen gör det möjligt att använda exogent 

melatonin som hypnotika till barn med sömnsvårigheter, exempelvis för att förbättra 

dygnsrytmen vid störningar i denna eller för att förkorta insomningslatensen (7). 

Svårigheten med att använda melatonin som hypnotika är dock dess korta 

halveringstid. Denna varierar mellan under 30 och maximalt 45 minuter. Dessutom 

har substansen en relativt låg biotillgänglighet, till följd av lågt upptag i tarmen och 

hög första-passage-metabolism. Dessa farmakokinetiska hinder kan dock delvis 

övervinnas genom depotformuleringar av substansen (12). 

Det läkemedel i Sverige som innehåller melatonin heter Circadin och har 

indikationen primär insomni. Circadin är godkänt för personer över 55 år, till följd av 

att utsöndringen av melatonin i kroppen sjunker med åldern. Läkemedlet är en 

depotberedning, för att åstadkomma en längre verkningstid (13). 

Då biotillgängligheten av melatonin skiljer sig åt mellan individer är principen att 

doseringen för barn anpassas individuellt. Den lägsta effektiva dosen bör eftersträvas. 

Initialdos för barn i åldern 2–4 år är 0,5–1 mg och för barn över 4 år 1–5 mg. Det 



11 

 

vanligaste är en dos mellan 1-5 mg oavsett barnets ålder, men det förekommer doser 

på 10-12 mg hos enstaka individer (2). 

Eftersom melatonin inte är ett godkänt läkemedel för barn förskrivs det vid 

användning antingen off-label eller på licens. Vid licensförskrivning kan 

kortverkande melatonin, vilket är den variant som föredras till barn, då det är denna 

beredningsform som använts i studier på barn, erhållas (2). 

De senaste åren har användningen av melatonin som hypnotika till barn ökat markant 

(2, 14), figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Antal recept på melatonin utskrivna i Sverige till barn i åldern 5–19 år mellan år 

2006–2015. Data från Socialstyrelsens statistikdatabas för läkemedel (14). 

 

 

Mätmetoder använda i arbetets utvärderade studier 

För att ta reda på hur sömnen ser ut och kunna utvärdera hur den förändras är ett 

vanligt hjälpmedel att använda sig av en sömndagbok. Denna fylls i, helst morgonen 

efter, med relevant information om hur sömnen sett ut under natten. Den kan 

innehålla information om tid för sänggående, insomningstid, antal uppvaknanden, 

hur långa dessa varit samt tid för uppvaknande på morgonen (15). 

 

Eftersom melatoninhalten i blodet varierar under dygnet kan denna användas för att 
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bedöma vilken fas i dygnsrytmen en individ befinner sig i. Dim light melatonin onset 

(DLMO) är en fasmarkör som anger tidpunkten då nivåerna av melatonin överstiger 

10 pg/ml i plasma. DLMO mäts numera vanligtvis i saliv och halten motsvarar då en 

tredjedel av nivån i plasma (16). Hos barn mellan 6 och 12 år anses normalvärden för 

DLMO ligga mellan klockan 19:00 och 21:00 (17). 

 

Aktigrafi är en metod som används för att mäta sömnmönster. En accelerometer sätts 

på vristen och registrerar rörelser under natten. Den insamlade datan översätts sedan 

till information om sömn- och vakenhetsperioder under natten (18). 

 

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) är ett frågeformulär skapat för att 

mäta psykopatologiska symptom hos barn (och vuxna). Formuläret består av 25 

beskrivningar av symptom indelade i olika underkategorier. Resultatet av formuläret 

bildar poäng, där en högre sammanlagd poäng (0–40) inom underkategorierna 

”känslomässiga symptom”, ”uppförandeproblem”, ”hyperaktivitet/ouppmärksamhet” 

och ”problem i samspel med andra” motsvarar svårigheter och en högre poäng (0–

10) inom området ”prosocialt beteende” motsvarar styrkor. Formuläret kan fyllas i av 

den person det gäller eller av till exempel en förälder och är lämpligt att användas 

som index för behandlingsresultat (19). 

 

Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) är ett frågeformulär designat för att 

undersöka sömnvanor hos barn. Det består av 45 frågor som rör områdena ”motstånd 

vid läggning”,” insomningstid”, ”sömntid”, ”oro i samband med sömn”, ”nattliga 

uppvaknanden”, ”sömnapné”, ”parasomnier”, och ”dagsömnighet”. Formuläret riktar 

sig till föräldrarna, som i efterhand fyller i hur ofta de beteenden som beskrivs i 

formuläret uppstått. En total sömnstörningspoäng mellan 33-99 erhålls av formuläret 

där en poäng över 41 indikerar att barnet lider av en sömnstörning (20). 

 

The General Health Questionnaire (GHQ) är ett självskattningsformulär som används 

för att generellt, men inte sjukdomsspecifikt, mäta psykisk hälsa. En högre poäng 

motsvarar en potentiell risk för psykisk ohälsa. Det finns olika varianter av testet, där 

det som är aktuellt i detta arbete är GHQ-12, med en maxpoäng på tolv. En individ 

med en poäng över tre bedöms ha ett nedsatt välbefinnande (21). 

 

Sleep Difficulties Questionnaire (SDQ) är ett formulär som mäter sömnstörningar. 

Underkategorier som finns med i formuläret är ”dyssomnier”, ”parasomnier” 

och ”andra sömnstörningar” (22). 
 

Functional Status II (FS-II) är ett frågeformulär som används för att värdera 

föräldrarnas upplevelse av hur sjukdom begränsar hur barnet fungerar. Två olika 

poäng erhålls från formuläret, en som generellt påvisar hur barnet fungerar och en 

sjukdomsspecifik poäng som visar om en funktionell begränsning beror på sjukdom. 

Poängen kan vara mellan 0-100, där en högre poäng motsvarar ett bättre 

funktionsmässigt hälsotillstånd hos barnet (23). 

 

RAND General Health Rating Index (RAND-GHRI) är ett frågeformulär som mäter 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16884842
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föräldrarnas uppfattning av barnets hälsotillstånd. Poängen som erhålls från 

formuläret är mellan 7 och 32, där en högre poäng indikerar en bättre hälsa (23). 

 

The Aberrant Behavior Checklist (ABC) är ett frågeformulär som bedömer 

problembeteenden inom områdena ”lättretlighet”, ”agitation och skrik”, ”apati/social 

tillbakadragenhet”, ”stereotypa beteenden”, ”hyperaktivitet/motsträvighet” 

och ”opassande språk”, hos barn med intellektuella och utvecklingsmässiga 

funktionshinder. Varje område får en poäng som kan jämföras med referensvärden 

och en högre poäng innebär en större beteendeproblematik. 

 

The Developmental Behaviour Checklist (DBC) är ett frågeformulär som mäter 

beteenden hos personer med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Formuläret 

består av ett antal beskrivningar av beteenden inom de fem underkategorierna 

"störande beteenden”, ”självupptagenhet”, ”kommunikationssvårigheter”, ”oro och 

sociala relationer”. Formuläret finns i olika versioner, där det som är relevant i det 

här arbetet är det som är riktat till vårdnadshavare. Dessa bedömer, på en skala 0–2, 

hur sant påståendet är gällande barnet. Den totala poängen som erhålls från 

formuläret är mellan 0 och 192, där en poäng över 46 tyder på beteendemässiga 

problem (24). 

 

The family impact module of the paediatric quality of life inventory (PedsQL) är ett 

frågeformulär som utvärderar hur barns hälsotillstånd påverkar föräldrar och övriga 

familjen. Formuläret innehåller sex skalor som mäter hur föräldern själv uppfattar sin 

funktionalitet med avseende på bland annat psykisk hälsa, känslomässig hälsa och 

oro. De två resterande skalorna i formuläret bedömer hur familjelivet fungerar, 

gällande dagliga aktiviteter och relationer inom familjen. Den totala poängen som 

erhålls från formuläret är mellan 1 och 100, där en högre poäng tyder på en mer 

välfungerande familj (25). 

 

Epworth sleepiness scale (ESS) är ett frågeformulär som mäter dagsömnighet.  

Formuläret beskriver åtta vanliga aktiviteter, där individen på en skala 0–3 uppskattar 

hur vanligt det är att slumra eller somna till vid utförande av dessa. Exempel på 

aktiviteter är läsning, tv-tittande och att sitta som passagerare i en bil under en längre 

tid. En högre poäng motsvarar en större sömnighet dagtid (26). 

Syfte 
 

Syftet med detta arbetet var att undersöka vilken evidens som finns för den 

användning av melatonin som förekommer vid sömnsvårigheter hos barn. 
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MATERIAL OCH METODER 

Arbetet är en litteraturstudie och har utförts genom analys av kliniska studier samt en 

uppföljningsstudie, i vilka melatonins effekt hos barn med sömnstörningar 

utvärderats. Studier till arbetet har hittats genom sökning i PubMed med 

sökorden ”melatonin children” och med filtret ”clinical trial”. Sökorden gav 99 

träffar och bland dessa valdes sju studier, vars innehåll tydligt kunde kopplas till 

syftet med arbetet ut, för vidare analys. 

De kliniska studier som inkluderats i arbetet är alla randomiserade, dubbelblinda och 

placebokontrollerade. Två av dessa är crossover-studier. En av studierna valdes ut då 

den utvärderade effekten av olika doser melatonin. En uppföljningsstudie har 

inkluderats i arbetet, med syftet att ta del av långtidseffekter vid 

melatoninanvändning. 

Vid val av studier som inkluderats i arbetet har inte hänsyn tagits till om deltagarna i 

studien haft andra diagnoser än sömnstörningar, då det är just effekten på 

sömnstörningar, oavsett orsak, som varit intressant. Studier som utvärderat 

melatonins effekt vid andra indikationer än sömnstörningar har exkluderats. 

Alla utfallsvariabler och resultat i studierna har inte inkluderats i arbetet, utan de som 

varit relevanta för arbetets syfte, har valts ut och redovisats. 

Vid presentation av studierna i resultatdelen har deras syfte, fakta om 

studiedeltagarna, metod som använts, utfallsvariabler som ansetts relevanta och 

resultat redovisats. Resultat för utfallsvariablerna har sedan analyserats och slutsatser 

kopplade till arbetets syfte dragits. 
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RESULTAT 

Resultat anges som medelvärde ± standardavvikelse (SD, standard deviation) om inte 

annat anges.  

Studie 1: Melatonin for treatment of sleep disorders in children with 

developmental disabilities 
 

Dodge & Wilson, 2001 (27).  

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att klargöra betydelsen av melatoninanvändning vid kroniska 

insomningsbesvär hos barn med utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar.  

 

Studiedeltagare 

 

Barnen som inkluderades i studien var mellan ett och tolv år och hade måttliga till 

svåra utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Barnen hade någon av 

diagnoserna: spastic quadriparesis, utvecklingsstörning, global developmental delay 

med IQ 50 eller lägre eller autism. 

Skäl för exklusion var om barnet inte provat lämpliga beteendemässiga förändringar 

för att förbättra sömnen eller om det fanns anledning att förmoda att sömnproblemen 

hade medicinska orsaker.  

 

Metod 

Studien pågick under sex veckor och hade vid start 36 deltagare. Första veckan var 

en behandlingsfri vecka, då barnens startvärden fastställdes. Under andra till tredje 

veckan randomiserades deltagarna till att få antingen 5 mg melatonin eller placebo, 

varpå en washout-period, under fjärde veckan, följde. Under femte till sjätte veckan 

fick deltagarna den behandling, av de två alternativen, som de inte fått under den 

första tvåveckorsperioden.  

 

För att mäta sömnmönstret hos deltagarna förde vårdnadshavarna sömndagbok. 

De fick också fylla i ett formulär där de ombads rapportera positiva eller negativa 

effekter hos sitt barn under behandlingstiden samt gissa under vilken av 

tvåveckorsperioderna som barnet hade fått aktiv behandling respektive placebo. 

 

 

 

 



16 

 

Utfallsvariabler 

De primära utfallsvariablerna var insomningslatens, total sömntid och antal 

uppvaknanden. 

 

 

Resultat 

 

20 deltagare fullföljde hela studien, och lämnade vid studiens slut in såväl 

sömndagbok som formulär, för analys. Åldern bland dessa 20 deltagare var i 

genomsnitt 89 månader (spridning 13 månader-15 år). 

 

Den genomsnittliga insomningslatensen var vid start 1,2 ± 1,6 timmar, vid 

melatoninbehandling 0,7 ± 0,8 timmar och vid placebobehandling 1,2 ± 1,2 timmar. 

Detta ger en skillnad mellan de två behandlingsalternativen, avseende förändring av 

genomsnittlig insomningslatens, med 0,5 timmar. Detta var ett statistiskt signifikant 

resultat (p<0,05). 

 

Den genomsnittliga sömntiden var vid start 7,1 ± 1,6 timmar, vid 

melatoninbehandling 8,1 ± 1,6 timmar och vid placebobehandling 7,8 ± 1,5 timmar. 

Detta ger en skillnad mellan de två behandlingsalternativen, avseende förändring av 

genomsnittlig sömntid, med 0,3 timmar.  Det fanns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan melatonin- och placebobehandling för denna parameter. 

 

Det genomsnittliga antalet uppvaknanden var vid start 0,9 ± 1,0, vid 

melatoninbehandling 0,9 ± 0,7 och vid placebobehandling 0,7 ± 0,7. Här fanns det 

inte heller någon statistiskt signifikant skillnad mellan melatonin- och 

placebobehandling. 

 

Inga biverkningar av betydelse rapporterades. Vårdnadshavarna till 16 barn uppgav 

att de ansåg att sömnen hos deras barn hade förbättrats under melatoninbehandlingen 

(detta rapporterades innan det avslöjats i vilken ordning barnen fått de olika 

behandlingarna). Vårdnadshavarna till 11 av dessa 16 barn hade rätt angående vilken 

period deras barn fått melatonin.  
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Studie 2: Melatonin for chronic sleep onset insomnia in children: a randomized 

placebo-controlled trial 
 

Smits et al., 2001 (28). 

 

Syfte 

Studien genomfördes för att ta reda på om exogent melatonin förbättrar sömn och 

frisättning av endogent melatonin hos barn med kroniska insomningssvårigheter 

(chronic sleep onset insomnia). 

 

Studiedeltagare 

Barnen som inkluderades i studien skulle vara mellan sex och tolv år, ha en generellt 

god hälsa och lida av kroniska insomningssvårigheter. För sexåringarna definierades 

dessa som insomning senare än 20:30 och därefter ökades denna tidsgräns med 15 

minuter per år. Dessutom skulle insomningslatensen vara minst 30 minuter. 

Insomningssvårigheterna skulle ha förekommit under minst fyra dygn per vecka, 

under minst ett års tid innan studiens början, och inte förbättrats av relevanta 

förändringar av sömnhygien. 

 

Exklusionskriterier var bland annat störningar i sömncyklerna (disturbed sleep 

architecture), grava inlärningssvårigheter, mentala funktionsnedsättningar, nedsatt 

njurfunktion, brist på goda vanor eller gränssättning, användning av antidepressiva 

läkemedel och hypnotika samt nuvarande eller tidigare användning av melatonin. 

 

 

Metod 

 

40 deltagare randomiserades till två grupper, en som fick melatonin och en som fick 

placebo. Studien började med en behandlingsfri vecka, då deltagarnas startvärden 

mättes och fortsatte därefter med fyra veckors behandling. Dosen melatonin som 

användes i studien var 5 mg, och beredningsformen snabbfrisättande.  

 

Föräldrarna förde sömndagbok under veckan utan behandling och under den fjärde 

behandlingsveckan. Insomningslatens och total sömntid uppskattades och 

medelvärden för respektive parameter, under de fyra första nätterna i dessa veckor, 

räknades ut. Under tredje och fjärde dygnet i den behandlingsfria och den fjärde 

behandlingsveckan mättes insomningstiden även med aktigrafi. För att mäta DLMO 

gjordes salivprov varje timme mellan klockan 19:00 och 23:00 under sista kvällen i 

den behandlingsfria och den fjärde och sista behandlingsveckan 

(läkemedelsbehandling utfördes inte under denna kväll). 

 

Föräldrarna ombads att också rapportera biverkningar i sömndagboken. 
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Ufallsvariabler 

För arbetet relevanta primära utfallsvariablerna var: skillnad mellan grupperna i 

genomsnittlig förändring av insomningslatens, insomningstid, total sömntid, och 

DLMO.  

 

Resultat 

Två deltagare, en i varje grupp fullföljde inte studien. Melatoningruppen bestod av 

elva pojkar och åtta flickor och hade en genomsnittsålder på 10,3 ± 1,6 år. 

Placebogruppen bestod av sexton pojkar och tre flickor och hade en genomsnittsålder 

på 9,3 ±1,5 år. 

 

Den genomsnittliga insomningslatensen minskade i melatoningruppen från 62,9 ± 

30,5 minuter till 34,5 ± 29,8 minuter och i placebogruppen från 61,7 ± 32,3 minuter 

till 49,6 ± 33,3 minuter, en skillnad i förändring med 16,3 minuter, ett icke statistiskt 

signifikant resultat (p=0,128). 

 

Den genomsnittliga insomningstiden, mätt utifrån sömndagboken, ändrades från 

klockan 22:45 ± 1:07 till klockan 21:42 ± 1:15 i melatoningruppen och från klockan 

22:13 ± 0:43 till klockan 21:59 ± 0:37 i placebogruppen, en skillnad i förändring med 

49 minuter. Den genomsnittliga insomningstiden, mätt med aktigrafi, ändrades från i 

genomsnitt klockan 22:16 ± 1:32 till klockan 21:09 ± 1:15 i melatoningruppen och 

från i genomsnitt klockan 21:21 ± 0:42 till klockan 22:06 ± 1:48 i placebogruppen, 

en skillnad i förändring med 1 timme 12 minuter. Båda resultaten var statistiskt 

signifikanta (p=0,05, för båda parametrarna). Till följd av tekniska problem kunde 

inte data, insamlat med aktigrafi, från 13 barn användas. 

 

Den totala sömntiden ökade i melatoningruppen från i genomsnitt 9:03 ± 0:39 

(tim:min) till 9:43 ± 0:44 och i placebogruppen från i genomsnitt 9:10 ± 0:31 till 9:14 

± 0:49, en skillnad i förändring med 36 minuter, ett statistiskt signifikant resultat 

(p=0,026).  

 

Genomsnitttet för DLMO försköts från klockan 21:10 ± 1:54 till klockan 21:33 ± 

0:57 i melatoningruppen och från klockan 21:03 ± 0:39 till klockan 21:36 ± 1:15 i 

placebogruppen, en skillnad i förändring med 10 minuter, vilket var ett statistiskt 

signifikant resultat (p=0,004).  

Salivprover från elva barn missades att genomföra eller var oanvändbara till följd av 

att medicin togs även under den kväll provet genomfördes. 

 

Biverkningar som rapporterades var huvudvärk (två barn) under de första två 

behandlingsdagarna. 
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Efter studiens slut behandlades alla deltagare med 5 mg melatonin och följdes sedan 

upp var tredje månad. Vid dessa tillfällen uppmuntrades föräldrarna att sänka dosen. 

18 månader efter studiens slut gjordes en uppföljning av melatoninanvändningen hos 

studiedeltagarna, med hjälp av ett frågeformulär. 33 av föräldrarna besvarade detta 

och de resterande fem svarade i stället på frågor via telefon. Vid utvärderingen hade 

14 barn slutat helt med melatonin, 13 av dessa på grund av en fullständig förbättring 

av sömnproblemen och ett till följd av allt för liten effekt av behandlingen. 24 av 

deltagarna behandlades vid uppföljningen fortfarande med melatonin. 12 av barnen 

hade minskat dosen till mellan 1,0 och 2,5 mg och de andra 12 hade fortfarande 

dosen 5,0 mg. 

 

Ett barn drabbades av mild generaliserad epilepsi fyra månader efter behandlingsstart 

med melatonin men föräldrarna valde att ändå låta barnet fortsätta med behandlingen 

då sömnen förbättrats. 

 

 

Studie 3: Melatonin improves health status and sleep in children with idiopathic 

chronic sleep-onset insomnia: a randomized placebo-controlled trial 
 

Smits et al., 2003 (23).  

 

Syfte 

En tidigare studie, studie 2 (28), hade visat att melatonin förbättrar sömnmönstret hos 

barn med kroniska insomningssvårigheter (chronic sleep onset insomnia). För att 

ytterligare klargöra betydelsen av melatonin hos barn med sömnstörningar 

genomfördes den här studien med fler deltagare och med ytterligare 

studieparametrar. 

 

Studiedeltagare 

Barnen som inkluderades i studien var mellan sex och tolv år och led av kroniska 

insomningssvårigheter, men hade i övrigt en generellt sett god hälsa. 

Insomningsbesvären skulle innebära att barnen som var sex år inte kunde somna före 

klockan 20.30. Den tidsgränsen ökades för de äldre barnen på med 15 minuter per år. 

Insomningslatensen skulle vara minst 30 minuter och insomningsbesvären skulle ha 

pågått under minst ett år innan studiens start och förekommit under minst fyra nätter 

per vecka under denna tid. För att inkluderas i studien skulle inte heller 

insomningsbesvären förbättras med hjälp av adekvata förändringar av sömnhygien. 

 

Barn med störningar av sömncyklerna (disturbed sleep architecture) exkluderades 

från studien. Andra exklusionskriterier var bland annat mentala 

funktionsnedsättningar, grava inlärningssvårigheter, tidigare melatoninanvändning, 

leversjukdom, nedsatt njurfunktion, kronisk smärta, svåra mentala eller psykiska 
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sjukdomar, användning av hypnotika, antidepressiva läkemedel eller neuroleptika. 

För att få delta i studien säkerställdes det också att insomningssvårigheterna inte var 

kopplade till exempelvis dåliga vanor, brist på gränssättning eller rädslor.  

 

Metod 

Studien bestod av en vecka utan behandling och därefter en fyra veckor lång period 

med behandling, då de 70 deltagarna randomiserades till två lika stora grupper, en 

som fick 5 mg snabbverkande melatonin och en som fick placebo.  

 

Insomningstid och insomningslatens hos deltagarna bestämdes genom att föräldrarna 

kontrollerade barnen var tionde minut från att de hade lagt sig tills de somnat.  

Hälsostatus hos deltagarna bedömdes genom frågeformulären FS-II och RAND-

GHRI. Utfall för dessa variabler fastställdes under den behandlingsfria veckan samt 

under studiens fjärde och sista behandlingsvecka. 

 

För att bestämma DLMO mättes melatoninhalten i deltagarnas saliv under sista 

kvällen innan behandlingsstart och under sista kvällen i studiens fjärde vecka. 

Salivprov gjordes vid dessa tillfällen varje timme från klockan 19:00 till klockan 

23:00. 

 

Föräldrarna uppmanades att rapportera misstänkta biverkningar. 

 

Utfallsvarabler 

Den primära utfallsvariabeln var skillnaden i förändring av genomsnittlig FS-II- och 

RAND-GHRI-poäng mellan de båda grupperna. För det här arbetet relevanta 

sekundära utfallsvariabler var insomningslatens, insomningstid, total sömntid och 

DLMO. 

 

Resultat 

Föräldrarna till åtta deltagare valde redan under den första behandlingsfria veckan att 

inte låta sina barn fullfölja studien. Orsaken var att de fick höra positiva nyheter om 

melatonins effekt. Vid studiens slut återstod därför 27 deltagare, 20 pojkar och 7 

flickor, med en genomsnittsålder på 9,2 ± 2,1 år, i melatoningruppen och 35 

deltagare, 29 pojkar och 6 flickor, med en genomsnittsålder på 10,1 ± 1,7 år i 

placebogruppen.  

 

Den genomsnittliga totala FS-II-poängen ökade från 64,8 ± 12,7 till 85,9 ± 85,9 i 

melatoningruppen och från 63,0 ± 13,9 till 72,6 ± 16,6 i placebogruppen. Poängen i 

melatoningruppen ökade därmed med 11,4 mer än i placebogruppen, vilket var ett 

statistiskt signifikant resultat (p=0,009). De områden som utifrån frågeformuläret 
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förbättrades mer i melatoningruppen än i placebogruppen var matintag, sömn, 

sjukdom och trötthet, livlighet och respons på uppmärksamhet. 

 

Den genomsnittliga RAND-GHRI-poängen ökade i melatoningruppen från 22,9 ± 

4,6 till 25,3 ± 3,9 och i placebogruppen från 24,4 ± 4,3 till 24,6 ± 3,9. Skillnaden i 

ökning mellan grupperna var därmed 2,2 poäng, även det en statistiskt signifikant 

skillnad (p=0,013). Föräldrarna till sju barn i placebogruppen och fyra barn i 

melatoningruppen fyllde inte i hälsoformulären. 

 

Den genomsnittliga insomningslatensen gav också ett statistiskt signifikant resultat, 

då den minskade från 55 ± 34 minuter till 27 ± 25 minuter i melatoningruppen och 

från 53 ± 25 minuter till 41 ± 26 minuter i placebogruppen, en minskning med 17 

minuter mer i melatoningruppen än i placebogruppen (p=0,048). 

 

Insomningstiden tidigarelades från klockan 22:07 ± 1:00 till klockan 21:00 ± 1:12 i 

melatoningruppen och från klockan 22:04 ± 0:39 till klockan 21:54 ± 0:57 i 

placebogruppen, vilket ger en skillnad på 57 minuter mellan grupperna, ett statistiskt 

signifikant resultat (p=0,003). 

 

Den genomsnittliga totala sömntiden i melatoningruppen ökade från 9:44 ± 0:57 

(tim:min) per natt till 10:32 ± 1:00 per natt i melatoningruppen och från 9:34 ± 0:39 

per natt till 9:49 ± 0:43 per natt i placebogruppen, det vill säga en ökning med 33 

minuter mer i melatoningruppen jämfört med placebogruppen, ett resultat som inte 

var statistiskt signifikant (p=0,068). Föräldrarna till ett barn i varje grupp missade att 

föra sömndagbok. 

DLMO tidigarelades från klockan 20:50 ± 0:53 till klockan 19:26 ± 0:46 i 

melatoningruppen och från klockan 20:46 ± 1:06 till klockan 20:43 ± 1:09 i 

placebogruppen, en skillnad på 1:22 timmar, vilket var ett statistiskt signifikant 

resultat (p<0,001). Salivprover från fem barn i vardera grupp kunde inte användas då 

de antingen innehöll för lite saliv eller var otillförlitliga på grund av att barnen hade 

råkat ta medicin den dagen provet genomfördes 

 

Biverkningar som rapporterades via sju av föräldrarna i melatoningruppen var 

minskad aptit, en kall känsla, trötthet och försämrat humör. I placebogruppen 

rapporterades av tre föräldrar huvudvärk, illamående, ökad aptit och trötthet. Inga av 

biverkningarna varade längre än tre dagar efter första medicinintaget under studien. 
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Studie 4: Dose finding of melatonin for chronic idiopathic childhood sleep onset 

insomnia: an RCT 

van Geijlswijk et al., 2010 (29) . 

 

Syfte 

Syftet med studien var att hitta den lämpliga dosen för melatonin vid behandling av 

barn med insomni. 

 

Studiedeltagare 

De som inkluderades i studien var mellan sex och tolv år och led av kroniska 

insomningssvårigheter (chronic sleep onset insomnia). Dessa skulle för sexåringarna 

innebära insomning efter klockan 20:30, en tidsgräns som ökades på med 15 minuter 

per år för de äldre barnen. Insomningslatensen skulle dessutom i genomsnitt vara 

längre än 30 minuter. För att kunna inkluderas i studien skulle 

insomningssvårigheterna pågått under minst ett år och under denna tid inträffat under 

minst fyra nätter per vecka. Adekvata förändringar av sömnhygienen skulle inte 

heller ha gett effekt på sömnbesvären 

 

Exklusionskriterier var bland annat insomningssvårigheter kopplade till psykiska 

eller pedagogiska problem, kronisk smärta, epilepsi, nedsatt njur- eller leverfunktion, 

användning av neuroleptika, bensodiazepiner eller antidepressiva läkemedel inom 

fyra veckor innan studiens start och någon tidigare användning av melatonin. 

 

Metod 

Studien bestod av en behandlingsfri vecka och därefter en vecka där de 72 deltagarna 

randomiserades till antingen placebo (grupp 4) eller 0,05 (grupp 1), 0,1 (grupp 2) 

eller 0,15 (grupp 3) mg melatonin/kg kroppsvikt. 

 

För att följa sömnmönstret hos deltagarna förde föräldrarna, dagligen, under studiens 

två veckor, sömndagbok. Sömnen mättes också med aktigrafi. Om datan från de båda 

mätmetoderna skilde sig åt, användes informationen från aktigrafen. 

 

Salivprover, för att bestämma DLMO, gjordes varje timme mellan 19:00 och 23:00, 

under de sista kvällarna i både veckan med och utan behandling. 
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Utfallsvariabler 

Utfallsvariablerna under studien var tid för insomning, insomningslatens och DLMO. 

 

Resultat 

Två deltagare valde efter randomisering men innan påbörjad behandling att inte 

fullfölja studien. 

 

Genomsnittsåldern i grupp 1 var 9,5 ± 1,8 (spridning 6,9–11,7) år och 9 (56%) av 

deltagarna var pojkar. Genomsnittsåldern i grupp 2 var 8,9 ± 1,4 (spridning 6,5–11,6) 

år och 5 (26 %) av deltagarna var pojkar. Genomsnittsåldern i grupp 3 var 8,7 ± 1,4 

(spridning 6,0–11,3) år och 10 (56 %) av deltagarna var pojkar. Genomsnittsåldern i 

grupp 4 var 8,7 ± 2,8 (spridning 6,2–11,8) år och 6 (35%) av deltagarna var pojkar. 

 

Den genomsnittliga dosen i grupp 1 var 1,60 ± 0,39 (spridning 0,9–2,2) mg, i grupp 2 

2,91 ± 0,91 (spridning 1,4–4,9) mg och i grupp 3 4,39 ± 0,98 (spridning 2,4–6,3) mg. 

  

Den genomsnittliga förbättringen, gällande insomningstiden, gentemot placebo, var 

0:42 ± SEM (standard error of the mean) 0:10 (tim:min) i grupp 1, 0:50 ± SEM 0:11 i 

grupp 2 och 0:56 ± SEM 0:10 i grupp 3. Skillnaden gentemot placebo var statistiskt 

signifikant i alla grupper (p<0,001) 

 

Den genomsnittliga förkortningen av insomningslatensen, gentemot placebo var 0:31 

± SEM 0:10 (tim:min) i grupp 1, 0:36 ± SEM 0:10 i grupp 2 och 0:42 ± SEM 0:09 i 

grupp 3, alla statistiskt signifikanta resultat (p=0,007, p=0,001 och p<0,001) 

 

Den genomsnittliga förbättringen av DLMO, gentemot placebo, var 1:05 ± SEM 0:32 

(tim:min) i grupp 1, 1:45 ± SEM 0:26 i grupp 2 och 1:31 ± SEM 0:24 i grupp 3, 

statistiskt signifikanta resultat i grupp 2 och 3 (p<0,001 i båda) , men inte i grupp 1 

(p=0,053). 

 

Resultatet visade inte på något dos-respons-samband mellan dosen melatonin och 

förändringar av de sömnparametrar och DLMO som mättes. 

 

De vanligaste biverkningarna som rapporterades i studien var röda ögon, kinder och 

örsnibbar och gäspningar (15 barn). De näst vanligaste var yrsel, blekhet och känslor 

av frusenhet (8 barn). De flesta biverkningar upphörde inom en vecka. 
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Studie 5: Melatonin versus placebo in children with autism spectrum conditions 

and severe sleep problems not amenable to behaviour management strategies: a 

randomised controlled crossover trial 

Wright et al., 2011 (22) .  

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera effekten av melatonin jämfört med placebo hos 

barn med autismspektrumtillstånd och sömnstörningar där livsstilsförändringar för 

att förbättra sömnen inte haft effekt. 

 

Studiedeltagare 

De som inkluderades i studien var mellan 3 och 16 år och hade utöver en 

autismdiagnos, sömnproblem som innefattade förlängd sömnlatens, överdrivna 

nattliga uppvaknanden eller förkortad total sömntid. För att kunna delta i studien 

skulle inte heller förändringar av sömnhygienen haft tillräcklig effekt på 

sömnbesvären 

Exklusionskriteriter var utvecklingsmässiga eller neurologiska störningar, som 

Fragilt X-syndrom eller Retts syndrom, användning av psykotropiska läkemedel och 

tidigare eller nuvarande behandling med melatonin.  

 

Metod 

 

Studien var en crossoverstudie, där nio barn randomiserades till en grupp (grupp A) 

som först fick melatonin i tre månader, varpå en månads washout-period följde, och 

därefter placebo i tre månader. Nästa grupp (grupp B), med elva barn, fick under 

samma tidsperiod först placebo och efter washout-perioden melatonin. Startdosen 

under melatonin-perioden var 2 mg. Denna dos kunde ökas med 2 mg i taget, var 

tredje dag, tills att en ”bra” sömn uppnåddes och/eller till en maxdos på 10 mg. 

En ”bra” sömn definierades som en förbättring med 50 % eller mer utifrån en 

beskrivning som gavs till föräldrar. 

Beredningsformen av melatonin som användes under studien var en snabbfrisättande 

variant. 

Sömnmönster, och förändringar i detta mättes med hjälp av sömndagböcker, dagligen 

ifyllda av föräldrarna.  

 

Formulären Sleep Difficulties Questionnaire (SDQ), DBC och GHQ fylldes i vid 

studiens start och i slutet av respektive behandlingsperiod, samt vid studiens slut. 

Syftet med GHQ var att mäta vårdnadshavarnas hälsostatus. Side Effects 
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Questionnaire (SEQ) besvarades vid studiens start, vid slutet av respektive 

behandlingsperiod samt vid studiens slut. Frågeformuläret SEQ togs fram specifikt 

för den här studien och innefattade alla tidigare rapporterade biverkningar för 

melatonin, andra tänkbara biverkningar, allmänna biverkningar och möjlighet att 

rapportera någon annan hälsoförändring. 

Biverkningar kontrollerades utöver med SEQ också genom att det under studiens 

gång fanns möjlighet att rapportera dessa via ett dygnet-runt-öppet telefonnummer 

samt att föräldrarna hade möjlighet att anmäla varje månad. 

 

Utfallsvariabler 

Primära utfallsvariabler var insomningslatens, mätt från påbörjad läggningsrutin till 

insomning, en alternativ insomningslatens, mätt från intag av läkemedel till 

insomning, total sömntid samt antal uppvaknanden.  

 

De sekundära utfallsvariablerna var total poäng i formuläret GHQ, poäng i respektive 

underkategori i formuläret SDQ, total poäng och poäng i respektive underkategori i 

formuläret DBC samt biverkningar beräknade utifrån formuläret SEQ.  

 

Resultat 

16 av de 20 deltagarna fullföljde studien, 6 i grupp A och 10 i grupp B. Ytterligare en 

deltagare i grupp A fullföljde perioden med aktiv behandling och inkluderades därför 

i vissa av analyserna.  I grupp A var sex av sju deltagare pojkar och 

genomsnittsåldern 8,9 ± 3,0 år. I grupp B var 3 av 10 deltagare pojkar och 

genomsnittsåldern 8,5 ± 2,3 år. 

Vid melatoninbehandling nådde 6 av de 16 deltagarna maxdosen 10 mg vilket 

jämförs med att dubbelt så många kom upp i maxdosen 10 mg vid behandling med 

placebo. Den slutliga genomsnittliga dosen var 7 (spridning 2-10) mg vid 

melatoninbehandling. 

Den genomsnittliga insomningslatensen, mätt från påbörjad läggningsrutin till 

insomning, minskade från 135,0 ± 63,0 minuter till 82,8 ± 50,6 minuter vid 

melatoninbehandling och till 124,8 minuter vid behandling med placebo, en 

genomsnittlig skillnad i minskning mellan grupperna med 46,7 ± 55 minuter, ett 

statistiskt signifikant resultat (p=0,004). 

Den genomsnittliga insomningslatensen, mätt från medicinering till insomning, 

minskade med 51,7 ± 71,9 minuter mer vid melatoninbehandling jämfört med 

placebo, också ett statistiskt signifikant resultat (p=0,012).  

 

Den genomsnittliga totala sömntiden ökade från 400,0 ± 66,4 minuter till 556,1 ± 

53,6 minuter vid melatoninbehandling respektive 507,7 ± 70,7 minuter i 
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placebogruppen, vilket gav en skillnad i ökning med 52,3 ± 55,1 minuter, även detta 

ett statistiskt signifikant resultat (p=0,002) 

 

Antal uppvaknanden var vid start 0,5 ± 0,5, vilket jämförs med 0,43 ± 0,64 vid 

melatoninbehandling och 0,58 ± 0,74 vid placebobehandling, ett icke statistiskt 

signifikant resultat (p=0,209). 

  

I formuläret SDQ var kategorin ”dyssomni” den kategori som gav en statistiskt 

signifikant skillnad, med avseende på minskning av genomsnittlig poäng, mellan 

grupperna. Poängen minskade från i genomsnitt 34,0 ± 9,4 till 22,2 ± 6,6 i 

melatoningruppen respektive 27,8 ± 6,3 i placebogruppen (p=0,041).  

Skillnaderna i de två resterande underkategorierna var ej statistiskt signifikanta. 

 

Den genomsnittliga GHQ-poängen minskade från 3,7 ± 7,1 till 1,4 ± 2,7 i 

melatoningruppen och 3,2 ± 4,6 i placebogruppen, vilket gav en skillnad i minskning 

på 1,8 ± 4,3 poäng, ett icke statistiskt signifikant resultat (p=0,273). 

 

Den genomsnittliga totala poängen för formuläret DBC minskade från 90,1 ± 18,7 

till 75,12 ± 23,29 vid melatoninbehandling och till 82,25 ± 25,79 vid 

placebobehandling, en skillnad på 6,0 ± 10,8, vilket var ett statistiskt signifikant 

resultat (p=0,050) I ingen av underkategorierna uppnåddes en statistiskt signifikant 

skillnad mellan grupperna. 

 

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i rapporteringsfrekvens för någon av 

de biverkningar som rapporterats via SEQ. Biverkningar som rapporterades var bland 

annat dagsömnighet, huvudvärk, kräkningar, minskad aptit och nedstämdhet. 

Inga allvarliga fall av biverkningar förekom. 

 

Studie 6: Melatonin for sleep problems in children with neurodevelopmental 

disorders: randomized double masked placebo controlled trial 

Gringras et al., 2012 (30) . 

 

Syfte 

Studien gjordes med syftet att bedöma effekten av melatoninanvändning hos barn 

med sömnstörningar och samtidig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

 

Studiedeltagare 

 

De som inkluderades i studien var barn mellan 3 år och 15 år och 8 månader med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Barnen skulle också ha en sömnstörning som 

visat sig de senaste fem månaderna genom en insomningslatens på mer än 60 minuter 
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och/eller mindre än sex timmars sammanhängande sömn under minst tre av fem 

nätter. Deltagarna fick inte använda några läkemedel som kan orsaka dåsighet eller 

ha använt melatonin under de föregående fem månaderna innan studiens start. 

 

Metod 

Vid studiens start randomiserades 70 deltagare till melatoningruppen och 76 

deltagare till placebogruppen. Från början fick alla barn 0,5 mg melatonin eller 

placebo. Studien pågick under 12 veckor och under de fyra första veckorna kunde 

dosen höjas om barnet fortsatte lida av sömnproblem som motsvarade studiens 

inkluderingskriterier. Doserna höjdes veckovis till 2 mg, 6 mg och som högst 12 mg. 

Beredningsformen av melatonin som användes under studien var en snabbfrisättande 

variant. 

 

Deltagarnas sömn mättes under hela studieperioden både genom att föräldrarna förde 

sömndagbok och via aktigrafi. Varje vecka räknades ett medelvärde för tiden sömn 

per natt ut. Det krävdes data från minst fem av sju nätter för att resultatet skulle 

räknas. 

 

Frågeformulären: ABC för att bedöma problembeteenden hos deltagarna, PedsQL för 

att bedöma vårdnadshavarens livskvalitet och ESS för att mäta sömnigheten dagtid 

hos vårdnadshavaren fylldes i vid studiens start och slut. Poängen för The composite 

sleep disturbance index (CSDI) beräknades utifrån hur svaren, med avseende på 

frekvens och varaktighet av sömnproblem, sett ut i de andra formulären. 

 

Melatoninhalten i deltagarnas saliv mättes kvällen före randomisering, samt under en 

kväll i början av studiens elfte vecka, efter två dygns behandlingsuppehåll, för att 

beräkna DLMO-värden. Salivprover gjordes varje timme från klockan 17 fram till 

barnets vanliga tid för sänggående vid dessa tillfällen. 

 

Utfallsvariabler 

Den primära utfallsvariabeln i studien var tiden sömn per natt mätt utifrån 

föräldrarnas dagboksanteckningar.  

 

De sekundära utfallsvariablerna var tiden sömn per natt mätt med aktigrafi, 

insomningslatens mätt både utifrån dagbok och aktigrafi samt den effektiva sovtiden, 

det vill säga den tid som tillbringades sovande i sängen, mätt med aktigrafi. 

 

 

Resultat 

 

49 (70 %) av barnen i melatoningruppen var pojkar och genomsnittsåldern var 106 ± 

34,8 (spridning 44–181) månader. 48 (63 %) av barnen i placebogruppen var pojkar 
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och genomsnittsåldern 100,7 ± 37,4 (spridning 37–186) månader. 66 (94 %) av 

deltagarna i melatoningruppen och 70 (92%) av deltagarna i placebogruppen 

fullföljde studien. 

 

I studiens tolfte och sista vecka hade 18 % i melatoningruppen initialdosen 0,5 mg 

melatonin, 20 % dosen 2 mg, 24 % dosen 6 mg och 38 % den högsta dosen, 12 mg. 

Vid placebobehandling hade 83 % av deltagarna den högsta dosen i studiens sista 

vecka. 

 

Resultatet för den primära utfallsvariabeln visade att den genomsnittliga sömntiden, 

mätt med sömndagbok, i melatoningruppen ökade från 530,8 ± 64,8 minuter till 

571,3 ± 72,0 minuter, och i placebogruppen från 545,5 ± 66,0 minuter till 558,0 ± 

68,9 minuter. Detta gav en ökning i total sömntid med 22,4 minuter mer i 

melatoningruppen än i placebogruppen, en skillnad som förvisso var statistiskt 

signifikant (p=0,04), men inte tillräckligt stor för att nå upp till den gräns (60 minuter 

i skillnad) som hade satts för att resultatet skulle bedömas som kliniskt relevant.  

Resultatet hos 51 av 70 deltagare i melatoningruppen och hos 59 av 76 deltagare i 

placebogruppen kunde användas för analys. Bortfallet berodde framförallt på kravet 

på data från minst fem av sju nätter för att det beräknade genomsnittliga resultatet 

skulle vara godkänt. 

 

Den genomsnittliga sömntiden, mätt med aktigrafi, ökade i melatoningruppen från 

434,2 ± 72,3 minuter till 449,9 ± 73,8 minuter, och i placebogruppen från 412,3 ± 

83,2 minuter till 420,6 ± 82,9 minuter, vilket gav en skillnad mellan grupperna i ökad 

sömntid på 13,3 minuter, ett ej statistiskt signifikant resultat (p=0,36). 

Den genomsnittliga insomningslatensen, mätt med sömndagbok, minskade från 

102,0 ± 72,6 minuter till 54,8 ± 51,9 minuter i melatoningruppen och från 102,1 ± 

57,7 minuter till 92,4 ± 63,0 minuter i placebogruppen, en minskning med 37,5 

minuter mer i melatoningruppen än i placebogruppen, ett statistiskt signifikant 

resultat (p<0,001).  

Den genomsnittliga insomningslatensen, mätt med aktigrafi, minskade från 126,8 ± 

71,5 minuter till 68,4 ± 41,0 minuter i melatoningruppen och från 107,8 ± 54,9 

minuter till 104,1 ± 59,5 minuter i placebogruppen, en minskning med 45,3 minuter 

mer i melatoningruppen än i placebogruppen (p<0,001), ett statistiskt signifikant 

resultat. 

Skillnaden i effektiv sovtid mellan grupperna var minimal och ej statistiskt 

signifikant (p=0,09). 

 

Poängen för CSDI minskade från 7,5 ± 2,4 till 5,1 ± 2,9 i melatoningruppen och från 

7,0 ± 2,1 till 5,8 ± 2,5, en skillnad på -1,00 mellan grupperna och ett statistiskt 

signifikant resultat (p<0,05). 

 

Poängen på frågeformuläret ESS minskade från 6,7 ± 5,4 till 5,4 ± 4,5 i 

melatoningruppen och ökade från 6,9 ± 5,3 till 7,1 ± 5,0 i placebogruppen, en 
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skillnad på -1,6 mellan grupperna, ett statistiskt signifikant resultat (p<0,05). 

 

De två resterande frågeformulären gav inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

 

DLMO i de olika grupperna kunde inte beräknas då melatoninproverna hos för 

många av deltagarna misslyckades. Anledningarna var bland annat att volymen på 

provet var för liten, att tidpunkt för provtagning var osäker och kontaminering av 

prov. 

 

Biverkningar som rapporterades under studien i båda grupperna var bland annat 

hosta, humörsvängningar, kräkningar, lättretlighet och hudutslag. Frekvensen 

biverkningar skilde sig inte mellan grupperna. 

 

Sammanfattning sömnspecifika resultat  

Skillnader i förändringar, mellan melatonin- och placebobehandling, avseende 

tidigarelagd insomningstid, förkortad insomningslatens, förlängd total sömntid och 

tidigarelagd DLMO förekommer som utfallsvariabler i majoriteten av studierna 1-6, 

och resultaten för dessa är sammanfattade i tabell I.  

 

I tre av studierna, studie 1-3 (23, 27, 28), användes samma dos melatonin (5 mg). 

Studie 4 (29) hade tre melatoningrupper med tre olika doser, angivna i mg/kg 

kroppsvikt. Grupp 3 med en genomsnittlig dos närmast 5 mg, är den grupp vars 

resultat finns med i tabell I. De genomsnittliga doserna för grupp 1 och 2 var 1,60 

respektive 2,91 mg. Två studier, 5 (22) och 6 (30), hade varierade doser, då dessa 

kunde höjas under studiernas gång. I studie 5 (22) uppnådde 6 av de 16 deltagarna 

maxdosen 10 mg vid melatoninbehandling och dubbelt så många vid 

placebobehandling. Den slutliga genomsnittsdosen vid behandling med placebo var 7 

mg. I studie 6 (30) hade 18 % i melatoningruppen initialdosen 0,5 mg melatonin, 

20 % dosen 2 mg, 24 % dosen 6 mg och 38 % den högsta dosen, 12 mg, i studiens 

sista vecka.  I placebogruppen hade 83 % av deltagarna, under studiens sista vecka, 

den högsta dosen. 
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Tabell I. Resultat för sömnspecifika parametrar i studie 1–6. Resultaten anges som skillnaden i 

förändring mellan melatonin- och placebobehandling. 

*Statistiskt signifikant, **Statistiskt signifikant men ej kliniskt relevant, m=melatonin, p=placebo 

 

Studie 7: Evaluation of sleep, puberty and mental health in children with long-

term melatonin treatment for chronic idiopathic childhood sleep onset insomnia 

 

van Geijlswijk et al., 2011 (31).  

Syfte  

Uppföljningsstudien utfördes med syftet att utvärdera långtidseffekt och säkerhet av 

melatoninanvändning hos prepubertala barn.  

 

studie Dos 

(mg) 

Start 

Insomnin 

gstid  

Resultat 

Insomnin

gstid 

(min) 

Start 

insomn-

ingslatens 

(min) 

Resultat 

insomn-

ingslatens 

(min) 

Start 

total 

sömntid 

(tim:min) 

Resultat 

total 

sömntid 

(min) 

Start 

DLMO 

Resultat 

DLMO 

(min) 

1 (27) 5 - - m 72±96 

p 72±1,96 

30* m 

7:06±1:36 
p 

7:06±1:36 

18 - - 

2 (28) 5 m 22:45±1:07 

p 22:13±0:43 

(sömndagbok) 

 

m 22:15±1:32 

p 21:21±0:42 

(aktigrafi) 

49*  

(sömn-

dagbok) 

 

72* 

(aktigrafi) 

m 62,9±30,5 

 p 61,7±32,3 

16,3  m 

9:03±0.39 

9:10±0.31 

 

 

36* m 

21:10±

1:54 

p 

21:03±

0:39 

10 * 

(senare) 

3 (23) 5 m 22:07±1:00 
p 22:04±0:39 

57* m 55±34 
p 53±25 

17 * m 
9:44±0:57 

p 

9:34±0:39 

33 m 
20:50±

0:53 

p 

20:46±

1:06 

82 * 
(tidigare) 

4 (29) 4,39± 

0,98 

(genom

snitts-
dos 

grupp 3 

 

- 56±SEM 

10*  

- 42* - - - 91±SEM 

24* 

(tidigare) 

5 (22) 2–10 

(Slutlig 

genoms

nittsdos 

7) 

- - m 

135,0±63,0 

p 

135,0±63,0 

46,7±55* m 8:20 

p 8:20 

52,3±55,1

* 

- - 

6 (30) 0,5–12 - - m 

102,0±72,6 
p 

102,1±57,7 

(sömndagbo

k) 

 

m 

126,8±71,5 

p 
107,8±54,9 

(aktigrafi) 

37,5* 

(sömndag- 
bok) 

 

45,3* 

(aktigrafi) 

m 8:50 

p 9:06 
(sömndag

bok) 

 

m 7:12 

p   6:54 

(aktigrafi) 

 

22,4 

(sömndag
bok)** 

 

 

 

13,3 

(aktigrafi) 

- - 
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Studiedeltagare 

De som inbjöds att vara med i studien hade tidigare deltagit i en ursprunglig studie, 

studie 4 (29), för barn i åldern sex till tolv år, som gjordes för att fastställa optimal 

melatonindos till barn med kroniska insomningssvårigheter. Barnen hade efter 

ursprungsstudiens slut ordinerats melatonin i den dos som studieresultatet fastställt 

som lämplig. 

Kriterier för att inkluderas i den ursprungliga studien innefattade en generellt god 

hälsa, bortsett från de kroniska insomningssvårigheterna som skulle varat under 

minst ett år, och pågått under minst fyra nätter i veckan under denna tid. 

Insomningsbesvären skulle innebära att barnen som var sex år inte kunde somna före 

klockan 20.30. Den tidsgränsen ökades för de äldre barnen på med 15 minuter per år. 

Dessutom skulle insomningslatensen vara i genomsnitt minst 30 minuter. Det skulle 

också vara klarlagt att förbättrad sömnhygien inte bidragit till minskade sömnbesvär.  

Exklusionskriterier var bland annat om insomningssvårigheterna kunde kopplas till 

psykiska eller pedagogiska problem, kronisk smärta, nedsatt njur- eller leverfunktion 

eller epilepsi. Användning av neuroleptika, bensodiazepiner, hypnotika, 

antidepressiva eller beta-blockerare senare än fyra veckor före inskrivning eller 

någon tidigare användning av melatonin var också skäl för exklusion.  

 

Metod 

Ett formulär bestående av fyra olika delar skickades till de barn som deltagit i 

ursprungsstudien. Den första delen av formuläret handlade om demografi och hur 

melatoninanvändningen såg ut hos barnet. De tre övriga delarna var tre olika 

internationella frågeformulär, ett vars syfte inte föll inom ramarna för detta arbete 

samt CSHQ och Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). SDQ-poängen som 

användes i den här studien var den som räknades ihop utifrån underkategorierna 

känslomässiga symptom, uppförandeproblem, hyperaktivitet/ouppmärksamhet och 

problem i samspel med andra och som motsvarar svårigheter. 

 

Utfallsvariabler 

De för det här arbetet relevanta primära utfallsvariablerna var under 

uppföljningsstudien poäng i frågeformuläret SDQ och poäng i frågeformuläret 

CSHQ, hos barn som medicinerat med melatonin under minst 6 månader. 

Relevanta sekundära utfallsvariabler var hur många som fortfarande använde 

melatonin bland deltagarna, den genomsnittliga effektiva dosen samt biverkningar. 

 

Resultat 

Föräldrarna till 59 av 69 inbjudna barn återsände formuläret, och valde därmed att 

delta i studien. Två av dessa barn hade använt melatonin i mindre än sex månader 
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innan de slutat medicinera och fullföljde därför inte formuläret.  Genomsnittsåldern 

för de resterande 57 deltagarna var 12,0 ± 1,73 (spridning 8,6–15,7) år. 

Nio barn hade vid uppföljningsstudien slutat använda melatonin men hade använt det 

i mer än sex månader. 48 barn använde fortfarande melatonin. Genomsnittstiden för 

medicinering var 3,1 ± 0,87 (spridning 1,0–4,6) år och genomsnittsdosen var 2,7 ± 

1,74 (spridning 0,3–10,0) mg. 

Av de elva barn som slutat med melatonin gjorde ett barn det av anledningen att inte 

ens dosen 10 mg melatonin hade effekt, i ett fall ansåg barnets familjeläkare att sex 

månaders medicinering var tillräckligt, en flicka slutade på grund av biverkningar 

(apati och viktuppgång, två barn för att de inte längre upplevde behov av att förändra 

sömnmönstret och resterande sex barn slutade till följd av att symptomen försvunnit. 

SDQ-poängen jämfördes med poäng, som tidigare publicerats i kontrollgrupper, 

motsvarande den allmänna populationen. Poängen för barn <13 år jämfördes med 

poäng i en kontrollgrupp i åldern 8–13 år och poängen för barn ≥13 år jämfördes 

med en kontrollgrupp i åldern 13–14 år. Den genomsnittliga SDQ-poängen i gruppen 

barn <13 år var 10,05 ± 6,05 och i motsvarande kontrollgrupp 10,40 ± 5,40. Den 

genomsnittliga SDQ-poängen i gruppen barn ≥13 år var 9,16 ± 5,10 och i 

motsvarande kontrollgrupp 8,28 ± 4,89. Ingen av skillnaderna i poäng mellan 

grupperna var statistiskt signifikant. SDQ-formuläret för ett barn kunde inte 

användas i analysen. 

Den totala CSHQ-poängen, samt poäng från frågeformulärets underkategorier i 

studien jämfördes med tidigare publicerade resultat för den holländska befolkningen. 

Den totala CSHQ-poängen var 42,91 ± 5,94 i studien och 40,50 ± 3,06 i 

kontrollgruppen, vilket gav en signifikant högre poäng (sämre sömn) i studien än i 

kontrollgruppen. Poängen för underkategorierna ”senarelagd insomning” 

samt ”dagsömnighet” var också signifikant högre i studien än i kontrollgruppen. 

Poängen för underkategorin ”sömnapné” var signifikant lägre i studien än i 

kontrollgruppen. I kontrollgruppen urskildes en grupp med sömnproblem och en 

grupp utan. Vid jämförelse av poäng för vardera underkategori med gruppen utan 

sömnproblem var det fem av åtta underkategorier som hade en signifikant högre 

poäng i studien än i gruppen utan sömnproblem. 

 

Biverkningar som rapporterades av deltagarna var: apati i kombination med 

viktuppgång (ett barn), viktuppgång (ett barn), illamående i början av behandling (ett 

barn), ökat miktionsbehov nattetid (tre barn), lättretlighet vid hög dosering (10 mg) 

(ett barn) och 21 barn fick huvudvärk regelbundet (en gång i veckan till en gång i 

månaden). 
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DISKUSSION 
 

Syftet med arbetet var att ta reda på vilken evidens som finns för den användning av 

melatonin som förekommer vid sömnsvårigheter hos barn. 

Studierna som använts för att ta reda på detta visar att melatonin har god effekt på 

sömnstörningar och att biverkningar som förekommer är milda. 

 

Sömnspecifika parametrar 

Insomningstid 

Vid analys av skillnad i tidigareläggning av insomningstid visar resultatet en 

statistiskt signifikant förbättring på i genomsnitt 49–56 min vid melatoninbehandling 

gentemot placebo i alla de tre studierna som hade med detta som en utfallsvariabel, 

tabell I.  

 

Insomningslatens 

När det gäller skillnad i förändring, avseende förkortad insomningslatens, mellan 

melatonin- och placebobehandling finns en sådan (genomsnitt 16–47 min) i alla de 

sex studier där denna parameter mäts. I fem av dessa studier är resultatet statistiskt 

signifikant, tabell I.  

 

I studie 2 (28), där resultatet gällande insomningslatensen inte är statistiskt 

signifikant, är dock resultaten för övriga sömnspecifika parametrar statistiskt 

signifikanta. Författarna till artikeln menar i diskussionsdelen att en förklaring till 

den uteblivna förbättringen gällande insomningslatensen kan vara att deltagarna 

under studien själva fick bestämma när de ville lägga sig. 

 

Total sömntid  

Skillnad i förlängd total sömntid mellan melatonin- och placebobehandling mättes i 

fem studier och resultatet (genomsnnitt 13–52 min) är statisktiskt signifikant i tre av 

dessa. I en av dessa tre studier, studie 6 (30), är resultatet statistiskt signifikant men 

bedöms inte som kliniskt relevant, enligt den gräns som satts för detta, tabell I. 

Författarna menar själva, i diskussionen av studien, att gränsen de satt för ett kliniskt 

relevant resultat med 60 minuters ökad sömntid, är högt och att även mindre 

ökningar i sömntid bör vara kliniskt betydelsefulla om de erhålls under upprepade 

nätter.  
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DLMO 

Resultaten för de tre studier där skillnad i förändring av DLMO beräknades, 

redovisas alla som statistiskt signifikanta, tabell I. I studie 2 (28) ger melatonin en 

förskjutning av DLMO  medan det i studierna 3 (23) och 4 (29) ger en 

tidigareläggning av DLMO. I alla tre studierna (23, 28, 29), menar författarna att 

startvärdena för deltagarnas DLMO är senare än referensvärdena och att detta tyder 

på att de lider av en dygnsrytmförskjutning vilket således innebär att en 

tidigareläggning av DLMO skulle vara fördelaktigt.  

 

I ytterligare en studie, studie 6 (30), var DLMO med som en utfallsvariabel, men 

kunde inte beräknas då flertalet salivprover misslyckats. Även i studie 2 (28) och 3 

(28) fanns ett relativt stort bortfall vid beräkning av DLMO till följd av misslyckade 

salivprover.  

 

Doser 

Inga tydliga resultatskillnader för olika doser melatonin kan vid analys av utfall för 

de sömnspecifika parametrarna i studierna identifieras, tabell I. Resultaten för dessa 

är inte bättre i studierna 5 (22) och 6 (30), där dosen kunde höjas och därmed var 

genomsnittligt högre, än i studierna 1–4 (23, 27-29), där dosen var konstant 5 mg, 

tabell I.  

 

Inte heller kunde något dos-responssamband detekteras i studie 4 (29) som hade 

behandlingsgrupper med olika doser melatonin. I studien var resultaten för de 

sömnspecifika utfallsvariablerna statistiskt signifikant bättre i melatoningruppen med 

den genomsnittliga dosen 4,39 ± 0,98 mg (grupp 3) jämfört med placebo, tabell I. 

Men även i de grupper med lägre doser melatonin, grupp 1, med den genomsnittliga 

dosen 1,60 ± 0,39 mg, och grupp 2, med den genomsnittliga dosen 2,91 ± 0,91 mg 

förbättrades resultaten för majoriteten av de sömnspecifika utfallsvariablerna 

statistiskt signifikant mer än i placebogruppen. Resultaten talar för att även låga 

doser melatonin har effekt.  

 

Uppmärksammas bör dock, att i studie 5 (22) där det fanns möjlighet att vid behov 

höja dosen, var den slutliga genomsnittliga dosen 7 mg. Detta tyder på att det hos 

vissa av dessa deltagare fanns behov av en högre dos än 5 mg, tabell I. I studie 6 (30) 

anges ingen slutlig genomsnittlig dos vid melatoninbehandling, men då en stor del av 

deltagarna, 38 %, vid studiens sista vecka, hade den högsta dosen, 12 mg, visar det 

att en stor del av deltagarna även i den här studien hade behov av en högre dos än 5 

mg. Vid jämförelse av de slutliga doserna i melatoningrupperna i studie 5 (22) och 6 

(30) med placebogrupperna, var dessa avsevärt högre i placebogrupperna. Dubbelt så 

många vid placebobehandling som vid behandling med melatonin hade högsta dosen 

i studie 5 (22). I studie 6 (30) nådde 83 % av deltagarna i placebogruppen den högsta 

dosen gentemot 36 % i melatoningruppen. 
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En trolig förklaring till att förbättringar i sömnmönster uppnås redan vid lägre doser 

melatonin hos en del av deltagarna, medan det hos andra krävs högre doser för att få 

effekt, är att biotillgängligheten av melatonin skiljer sig åt mellan individer (2). De 

varierande resultaten gällande doserna talar för att den rådande metoden i Sverige, att 

pröva sig fram tills den lägsta effektiva dosen hittas, är motiverad (2). 

 

Resultatens relation till en tidigare studie 

Sammantaget ger dessa sömnspecifika resultat starka evidens för den ökade 

melatoninanvändning som förekommer (2, 14). Resultaten överensstämmer med 

utfall från ytterligare en studie som gjorts för att utvärdera melatonins effekt på bland 

annat sömn hos barn med ADHD i åldrarna 6-12 år. Dosen som användes i studien 

var 3 eller 6 mg, beroende på barnets vikt. I studien erhölls statistiskt signifikanta 

resultat för skillnad i förändring gällande insomningstid, insomningslatens, total 

sömntid och DLMO, mellan melatonin- och placebobehandling (32). 

 

Frågeformulär 

Formulär som mäter deltagarnas sömn 

 

I två av studierna, studie 5 (22) och 6 (30), användes, utöver sömndagbok och/eller 

aktigrafi för att mäta sömnspecifika parametrar, även frågeformulär för att utvärdera 

förbättringar av sömnen. Likaså i en av uppföljningsstudierna, studie 7 (31), 

användes ett formulär för att mäta långsiktiga sömnförbättringar. 

 

Resultatet för frågeformuläret Sleep Difficulties Questionnaire (SDQ), i studie 5 

(27), visade på en statistiskt signifikant skillnad i förbättring mellan melatonin- och 

placebobehandling, gällande kategorin ”dyssomni”. För de övriga två 

kategorierna ”parsomnier” och ”andra sömnstörningar” fanns inga statistiskt 

signifikanta skillnader i förbättring mellan behandlingarna. Då ”dyssomni” är den 

kategori i formuläret som bäst motsvarar det som primärt avses att mätas i studien 

(primära utfallsvariabler var insomningslatens, total sömntid och antal 

uppvaknanden) är det resultatet för denna kategori som är av störst intresse. Vid 

jämförelse av resultat för SDQ med resultat för de sömnspecifika parametrarna i 

studien, tabell 1, där majoriteten fick statistiskt signifikanta resultat, korrelerar dessa 

därför väl. 

 

Den genomsnittliga poängen för CSDI, som mättes i studie 6 (30) minskade vid 

melatoninbehandling med en statistiskt signifikant skillnad gentemot placebo. Även 

detta resultat stämmer överens med resultat för de sömnspecifika utfallsvariablerna i 

studien, där majoriteten var statistiskt signifikanta, tabell 1. 

 

Poängen i frågeformuläret CSHQ i uppföljningsstudien, studie 7 (31), var statistiskt 

signifikant högre i studien med melatoninbehandling än i kontrollgruppen, 
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motsvarande den holländska befolkningen. Detta indikerar en sämre sömn i 

studiegruppen än hos befolkningen i stort.   

 

Formulär som mäter övriga aspekter av deltagarnas livskvalitet 

I studie 3 (23) användes två formulär, FS-II för att mäta förändringar i funktionella 

begränsningar hos deltagarna och RAND-GHRI för att mäta förändringar i den 

allmänna hälsan. Skillnaderna i genomsnittlig förbättring mellan melatonin- och 

placebogrupperna var statistiskt signifikanta för båda formulären. Dessa resultat 

överensstämmer med resultat för de sömnspecifika parametrarna, då majoriteten av 

dessa statistiskt signifikant förbättrades vid melatoninbehandling jämfört med 

placebo, tabell 1. Ett av områdena i FS-II-formuläret som förbättrades mer i 

melatoningruppen än i placebogruppen var just området ”sömn”, men även andra 

områden som, ”sjukdom och trötthet”, ”matintag” och ”livlighet” förbättrades. 

Författarna till studien menar i diskussionen att resultaten av formulären bekräftar att 

insomni är förknippat med en försämrad hälsa. 

 

I studie 5 (22) utvärderades förändringar av deltagarnas beteende med formuläret 

DBC. Resultatet för förändringen av den totala poängen var statistiskt signifikant och 

korrelerar därför med de statistiskt signifikanta resultat för de sömnspecifika 

parametrarna som redovisas i studien, tabell I, liksom med resultatet för SDQ. 

Resultatet talar för att en förbättrad sömn för barn med autism kan leda till 

gynnsamma beteendeförändringar under dagtid. 

I studie 6 (30) användes frågeformuläret ABC för att detektera förändringar av pro-

blematiska beteenden hos deltagarna. Resultatet var inte statistiskt signifikant. För-

fattarna ger i studiens diskussionsdel förslag om att det kan bero på att mätmetoden 

inte var tillräckligt känslig för den tidsperiod studien hade och/eller att det kan kopp-

las till den relativt lilla ökning av total sömntid som förekom i studien. 

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) användes i en av uppföljningsstudi-

erna, studie 7 (31), för att mäta förändringar i den psykiska hälsan bland deltagarna. 

Resultatet, vid jämförelse av deltagarnas poäng med kontrollgrupper motsvarande 

den generella befolkningen, var inte statistiskt signifikant (31). Detta innebär att den 

psykiska hälsan i studiegruppen inte var sämre än för allmänheten. 

Majoriteten av dessa formulär bekräftar att en god sömn främjar såväl psykisk som 

fysisk hälsa hos barn (2). 

 

Formulär som mäter hur föräldrar påverkas av barns sömnstörningar 

Två studier hade med formulär för att mäta hur föräldrarna påverkas av barns 

sömnstörningar. I studie 5 (22) användes självskattningsformuläret GHQ, för att mäta 

föräldrarnas psykiska hälsa. Skillnaden i förändring i poäng mellan melatonin- och 

placebogruppen var inte statistiskt signifikant och ingen förändring i föräldrarnas 
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psykiska hälsa kunde därmed detekteras. 

I studie 6 (30) bedömdes vårdnadshavarnas livskvalitet med formuläret PedsQL och 

sömnigheten dagtid med formuläret ESS. Ingen skillnad i vårdnadshavarnas livskva-

litet kunde upptäckas, då förändringen av poäng för PedsQL inte var statistiskt signi-

fikant bättre vid behandling med melatonin än med placebo. Däremot minskade po-

ängen för ESS statisktiskt signifikant mer i melatoningruppen än i placebogruppen, 

vilket talar för att föräldrarna i melatoningruppen upplevde sig piggare dagtid jämfört 

med placebo.  

Resultaten av dessa formulär visar inte några tydliga samband mellan barns sömn-

störningar och föräldrars välbefinnande. Eftersom formulären för att mäta detta är få, 

kan dock inga slutsatser om att så inte är fallet, dras utifrån dessa resultat. 

 

Långtidseffekter 

En av studierna i det här arbetet, studie 7 (31), är en uppföljningsstudie, med syftet 

att mäta långsiktig effekt och säkerhet vid melatoninanvändning hos barn med 

sömnsvårigheter. Även i studie 2 (28) gjordes en uppföljning av 

melatoninanvändningen efter studiens slut. I båda studierna gjordes uppföljningen 

genom att föräldrarna fick svara på frågor i ett formulär. 

 

Vid uppföljningen i studie 2 (28) hade 14 av de 38 deltagare som fullföljt studien 

slutat använda melatonin. I studie 7 (31) hade 11 av de 59 barn vars föräldrar valde 

att delta i uppföljningsstudien slutat med behandling (31). Av de som slutat med 

läkemedlet hade 13 av 14, i studie 2 (28), och 6 av 11, i studie 7 (31), gjort det av 

anledningen att symptomen förbättrats fullständigt. Sammanlagt i studierna 2 (28) 

och 7 (31) hade två av barnen som slutat medicinera gjort det till följd av otillräcklig 

effekt på sömnbesvären. Ett barn hade slutat till följd av biverkningar.  

 

I studie 2 (28) hade 12 av deltagarna minskat dosen till mellan 1,0 och 2,5 mg och 12 

hade fortfarande dosen 5,0 mg (28). Genomsnittsdosen i studie 7 (31) var 2,7 ± 1,74 

(spridning 0,3–10,0) mg.  

 

Som tidigare nämnts användes två formulär i studie 7 (31), CSHQ för att mäta 

effekter på sömnen och Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) för att 

utvärdera den psykiska hälsan hos studiedeltagarna. Resultaten för dessa talar för en 

sämre sömn men en likvärdig psykisk hälsa för studiedeltagarna jämfört med 

befolkningen i stort. 

 

Biverkningar 

Biverkningsprofilen som framträder i studierna är mild. I studie 1 (27) skriver 

författarna att inga biverkningar av betydelse rapporterades under studien. I studie 2 
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(28) beskrivs att två deltagare drabbades av huvudvärk som gick över efter två dagar. 

Minskad aptit, en kall känsla, trötthet och försämrat humör var biverkningar som 

rapporterades i studie 3 (23). Inga av dessa höll i sig längre än tre dagar. De 

vanligaste biverkningarna som rapporterades i studie 4 (29) var röda ögon, kinder 

och örsnibbar samt gäspningar. Andra exempel på biverkningar var yrsel och blekhet. 

De flesta av biverkningarna gick över inom en vecka. I studie 5 (22) rapporterades 

bland annat dagsömnighet, huvudvärk, kräkningar, minskad aptit och nedstämdhet 

som biverkningar. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i 

rapporteringsfrekvens för någon av biverkningarna, vid jämförelse av melatonin- och 

placebobehandling. Biverkningar som rapporterades i studie 6 (30) var bland annat 

hosta, humörsvängningar, kräkningar, lättretlighet och hudutslag. Inte heller i denna 

studie skilde sig frekvensen biverkningar åt mellan de olika behandlingsgrupperna. 

 

I uppföljningsstudien, studie 7 (31), rapporterades bland annat: apati i kombination 

med viktuppgång (ett barn), viktuppgång (ett barn), illamående i början av 

behandling (ett barn), ökat miktionsbehov nattetid (tre barn) och huvudvärk (21 

barn).  Antalet barn som drabbades av huvudvärk är hög, men författarna menar i 

studiens diskussionsdel att frekvensen inte är högre än för den generella populationen 

i motsvarande åldersgrupp.  

 

Den allvarligaste biverkningen som uppträdde i dessa studier var mild generaliserad 

epilepsi. Denna uppstod hos en pojke vid uppföljningen i studie 2 (28) efter 4 

månaders melatoninbehandling, men då föräldrarna ansåg att hans sömn förbättrats 

avsevärt ville de trots detta låta honom fortsätta behandlingen .  

 

 

Betydelse och framtida studier 

 

Då god sömn är en viktig faktor för barns psykiska och fysiska hälsa och utveckling 

(2) är det av intresse att för de uppskattningsvis 25 % barn som lider av 

sömnstörningar (4-6) hitta farmakologiska alternativ, när förstahandsbehandlingen 

med förändringar av sömnhygien (5) inte är tillräcklig. Likaså behövs alternativ till 

klassiska hypnotika, som beroendeframkallande bensodiazepiner, för barn som 

behöver farmakologiska hjälpmedel. 

 

Vid analys av effekten på sömnspecifika variabler är denna är mycket god. Likaså 

bekräftar formulär som mäter sömn i studierna dessa resultat. Vidare studier för att 

ytterligare fastställa effekten av melatonin på sömnstörningar hos barn är välkomna. 

 

Fler studier för att också undersöka vilken dos som är lämplig vid användning av 

melatonin till barn, bör också göras, även om en universal dos förmodligen inte 

kommer att kunna fastställas, då biotillgängligheten av substansen är individuell (2). 

Detta bekräftas också i detta arbete då några barn får effekt redan vid lägre doser av 

substansen medan andra behöver högre doser för att uppnå förbättringar i 

sömnmönstret. 
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Något annat som ger evidens för att använda melatonin som sömnläkemedel till barn 

är att biverkningarna som förekommer i studierna är milda. Biverkningarna är 

naturligtvis fler än vad som uppkommer vid sömnhygieniska förändringar men av 

betydligt mildare grad än de beroenden som förknippas med sömnläkemedel som 

bensodiazepiner. 

 

Då beredningsformen som användes i alla studier som utvärderats i detta arbete är 

kortverkande finns det goda möjligheter att få ännu bättre effekt på sömnen med 

depotberedningar, med således längre verkningstid (12) än kortverkande melatonin. 

Studier med barn, där effekt och säkerhet för depotberedningar av melatonin, jämförs 

med snabbfristättande melatonin bör göras. 

 

Sammantaget finns det goda möjligheter för att melatonin, åtminstone i någon 

beredningsform, i framtiden kan godkännas i Sverige även för barn.  

 

Slutsats 

Den slutsats som kan dras efter analys av resultat i studierna är att det finns stark 

evidens för att använda melatonin vid sömnsvårigheter hos barn och att den ökade 

melatoninanvändning som förekommer kan motiveras av detta. 

 

 

 

. 
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