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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka det kliniska användandet av melatonin vid 

sömnsvårigheter hos barn och ungdomar på barnpsykiatriska kliniker i Uppsala län. 

Metod: En tvärsnittsstudie genomfördes med en webbaserad enkät utformad i Google Forms. 

Enkäten sändes sedan till urvalsgruppen som var läkare (n=29) på barnpsykiatriska kliniker i 

Uppsala län.  

Resultat: Resultatet visar att 13 av 14 läkare förskriver melatonin och även circadin till barn 

som lider av sömnproblem. De diagnoser som läkemedel vanligen förskrivs för är främst 

ADHD, autism och depression. Förskrivning av läkemedlen sker till alla åldersgruppen, 

vanligast var dock från sju år och uppåt.  

Slutsats: Trots läkemedelsverket tveksamma inställningar till melatonin för behandling av 

sömnproblem bland barn förskriver 13 av 14 läkare i denna undersökning ut preparatet och 

anser att det fungerar.  

Nyckelord: Melatonin, sömnstörningar, klinisk användning, kliniska trender, barn och 

ungdomar 

  



ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study is to investigate the clinical use of melatonin for sleep 

disorders in children and adolescents in child psychiatric clinics in Uppsala County. 

 

Method: A cross sectional study was conducted using a web-based survey designed in 

Google Forms. The questionnaire was then sent to doctors (n=29) in child psychiatric clinics 

in Uppsala County. 

 

Result: The result shows that 13 out of 14 doctors prescribe melatonin and Circadin to 

children suffering from sleep disorders. Diagnoses commonly prescribed for are primarily 

ADHD, autism and depression. Prescription is made to all of the age group, most common 

were from seven years and up. 

 

Conclusion: Despite the doubt setting by the Swedish Läkemedelsverket to melatonin for 

treatment of sleep disorders among children, 13 out of 14 physicians in this study prescribe 

the preparation and believe that it works. 

 

Key word: Melatonin, sleep disturbance, clinical use, clinical trends, children and adolescents   
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1.0 BAKGRUND 

Sömnproblem bland barn och ungdomar har sedan 1980-talet ökat och den största ökningen 

har skett det senaste decenniet, (SOU, 2006; Smedje, m.fl., 2008: Smedje, 2004). En 

förklaring till denna förändring ligger främst hos de ändrade levnadsvanorna, ändrade 

morgon- och kvällsrutiner har lett till att fler och fler ungdomars inbyggda dygnsrytm är 

rubbad i förhållande till naturens, skolans och arbetslivets rytm. För skolbarn mellan sex och 

tolv år är cirka nio till elva timmars sömn lagom medan en tonåring behöver mellan åtta och 

nio timmars sömn. Dock får många tonåringar inte den sömn de behöver och det är vanligt 

med oregelbundna vanor och förskjutningar i sömnmönster under ledighet som helger och lov 

(Smedje, m.fl., 2008; Smedje, 2004). 

Sömnsvårigheter under uppväxten kan medföra allvarliga konsekvenser så som inlärnings- 

och beteendeproblem, samt svårigheter i kontakten med andra i omgivningen och en ökad risk 

för olyckor. För barn och ungdomar är sömn behövligt för att de ska må bra fysiskt och 

psykiskt, för att de ska kunna växa och bygga sitt immunförsvar. Är ett barn utsövt har det 

lättare att lära sig saker, de har lättare för att umgås med kamrater och livskvaliteten är 

troligare bättre än hos de barnen med sömnbrist (Smedje, m.fl., 2008). 

Även övervikt är kopplat till sömnstörningar, det finns en tydligt dubbelriktad relation mellan 

sömn och fetma, till exempel har en mängd studier övertygande samband mellan kort sömn 

varaktighet och en ökad risk för övervikt och fetma hos barn. Där fetman och övervikten i sin 

tur kan leda till problem med sömnapné och andra sömnstörningar (Mindell & Owens, 2010) 

1.1 Olika typer av sömn 

I sömnlaboratorier utförs så kallad polysomnografi där mätning av sömn med hjälp av EEG 

(mätning av hjärnans aktivitet), EMG (mätning av muskelaktivitet) och EOG (mätning av 

ögonrörelse) kan göras, dessa polysomnografiska registreringar delar in sömn i två olika 

typer, stadium I-IV sömn och REM-sömn. Dessa typer återkommer sedan i cykler under 

natten, så kallade sömncykler (Smedje, 2004). 

1.1.2 Stadium I-IV sömn 

Stadium I sömn är den yttersta sömnen där den som sover är som mest lättväckt och mottaglig 

för intryck från omgivningen. När den sovande sedan når stadium II sömn blir EEG vågorna 

långsammare och parallellt med själva insomningsfasen börjar även kroppstemperaturen 

sänkas. Stadium I-II som är de ytliga sömnfaserna följs sedan av stadium III-IV som även 
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kallas djupsömn eller deltasömn. När en sovande person når djupsömn blir hjärnans EEG-

vågor långsamma, kroppens muskler blir avslappnande och EOG-mätaren visar få 

ögonrörelser. Barn har mer djupsömn än vuxna och är då mer svårväckta, det är även under 

djupsömn som tillväxthormon utsöndras (a.a.). 

1.1.3 REM-sömn 

REM-sömn (Rapid Eye Movements) även kallat paradoxal sömn då hjärnan och ögonen är 

mycket aktiva under detta tillstånd av sömn, medan den viljestyrda muskulaturen är nästintill 

förlamad (atonisk). Under REM-sömn drömmer vi ofta mycket, däremot omsätts inte 

drömmarna till motorisk aktivitet på grund av muskelatoni (förlamning). Vid REM-fasen är 

andningen oregelbunden och det är ofta andningssvårigheter uttalar sig under detta 

sömntillstånd (a.a.).  

1.1.4 Sömncykler 

De olika tillstånden av sömn återkommer i cykler under natten, korta nattliga uppvaknanden 

kan också vara vanliga. Vid dessa uppvaknanden är det vanligt att små barn gärna vill ha 

föräldrakontakt för att kunna somna igen. Ofta är det dessa uppvaknanden som är grunden för 

sömnproblem hos små barn och också en vanlig orsak till att småbarnsföräldrar får för lite 

sömn. Under sömnens första timmar har barn särskilt mycket djupsömn och det är så som 

sömngång och nattskräck kan inträffa. Vanligast är att dessa sömnstörningar förekommer 

under sömnens första del. Längre in i sömnen ökar andelen REM-sömn och mardrömmar 

relaterade till REM-sömn inträffar därför oftast länge in i sömnen (a.a.). 

1.2 Om barns sömn i kliniska populationer 

Sömnproblem bland barn och ungdomar blir allt vanligare och det finns ett behov av 

läkemedelsbehandling, exempelvis vid ADHD, neuropsykiatriska rubbningar och vid allmän 

oro under tonåren (Läkemedelsverket, 2012; Cortese, m.fl. 2006; Silvestri, m.fl. 2009; Sung, 

m.fl. 2008; Van der Heijden, m.fl. 2007). 

I en Australiensk studie undersökte Sung m.fl. (2008) 239 barn med ADHD, denna studie 

gick ut på att föräldrarna rapporterade om barnens sömn, psykiska funktionsnivå, livskvalitet 

samt familjefunktion och psykisk hälsa hos föräldrarna. Resultatet visade att 45 procent av 

barnen med ADHD led av sömnproblem och att deras livskvalitet och funktionsnivå var 

sämre än hos de barn med ADHD som inte led av sömnproblem. Resultatet visade även att 

barn med ADHD och samtida sömnproblem ofta kom sent till skolan och hade en högre 
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skolfrånvaro. Dessutom visades det att föräldrar till barn med ADHD samt sömnproblem 

själva kom sent ofta till det egna arbetet samt att de hade sämre psykisk hälsa. 

Även för barn med autismspektrumtillstånd är det vanligt med sömnproblem, typiska problem 

vid autism är svårighet att reglera sömn och vakenhet samt att somna och sedan bibehålla 

sömnen. Den vanligaste formen av sömnstörning hos personer med autism är svårigheten att 

komma till ro och somna, så kallad insomni. Att lägga barn med insomni är ofta problematisk 

och det kan vara förenat med besvärliga ritualer och rutiner där det kan ta flera timmar innan 

barnet somnar. Det är även vanligt med mer eller mindre frekventa uppvaknanden under 

natten samt ett tidigt uppvaknande på morgonen, dess problem innebär att den totala mängden 

sömn ofta blir låg (Williams, m.fl. 2004; Hoshino, m.fl. 1984; Patzold, m.fl. 1998; Schreck & 

Mulick, 2000). 

En populationsbaserad studie av Krakowiak m.fl. (2008) visade att kognitiv och adaptiv 

förmåga inte predicerade graden av sömnstörning. I en jämförelse av sömnmönstret hos två 

till fem åriga barn med autism, utvecklingsförsening och normal utveckling visade det att 53 

procent av barnen med autism åtminstone hade ett ofta förekommande sömnproblem, det 

visade även att 43 procent av barnen med utvecklingsförsening uppvisade liknande svårighet 

medan motsvarande siffra för de normalutvecklade barnen var 32 procent.  

En studie av Tani m.fl. (2005) visade att personer med Aspergers syndrom upplevde lägre 

sömneffektivitet och större variation i sömnmönstret, problem med trötthet under dagtid samt 

en egenrapporterad låg sömnkvalitet. Den slutsats som drogs var att de neuropsykologiska 

avvikelserna vid Aspergers syndrom medför en ökad sårbarhet för så väl ångest- och 

nedstämdhetsproblematik som sömnstörningarna.  

1.3 Vad är melatonin? 

Melatonin är ett hormon som utsöndras via epifysen främst nattetid och har en stor betydelse 

för dygnsrytmen. Insöndringen av melatonin kontrolleras av ett endogent rytmgenererande 

system som bland annat styrs av ljusförhållanden där mörker medför insöndring och ljus 

snabbt minskar den (Läkemedelsverket, 1998; Hare, m.fl. 2006).  

Melatonin har visat sig vara användbart vid rubbningar av dygnsrytm såsom sömnstörningar, 

jetlag, blindhet och skiftarbete (Curry, m.fl. 2006). Att tillföra melatonin efter förflyttning 

över fler tidzoner som kan leda till att dygnsrytmen kommer i otakt och kan minska besvären 

av jetlag. Även blinda personer som inte uppfattar ljus utan lider av en endogen dygnsrytm 
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som är längre än 24 timmar kan få påtagliga förbättringar av besvären efter tillförande av en 

liten dos melatonin på kvällen (Läkemedelsverket, 1998). 

Då toxiciteten för melatonin är anmärkningsvärt låg och inga allvarliga negativa biverkningar 

har rapporterats hittills i användandet är melatonin tillgängligt som receptfritt läkemedel i 

flera länder som exempelvis USA, Polen och Kina. I USA är melatonin även listat bland de 

tio främsta läkemedlen för behandling av sömnstörningar (Karasek, m.fl. 2002; Bliwise & 

Ansari, 2007). 

I Sverige klassas tillskillnad från flertal andra länder melatonin som läkemedel, dock finns det 

bara ett godkänt sådant och detta är Circadin som är ett långverkande melatonin. Circadin har 

endast visat effekt på sömnproblem i åldersgruppen 55 år och äldre och är inte lämpat för 

behandling av försenad sömnfas då det långverkande melatoninet kan verka även timmar före 

uppvaknandet och kan då försena sömnfasen ytterligare, så kallad spillover-effekt, vilket kan 

leda till dagtrötthet (Lewy, m.fl. 2006). Vanligt kortverkande melatonin är däremot inte 

godkänt som läkemedel i Sverige och kräver som nämnts tidigare en licens. Detta då 

läkemedelsverket anser att övertygande bevis för effekt av melatonin på barn saknas 

(Läkemedelsverket, 2008) 

1.4 Rådande behandling av barns sömn  

I Sverige används melatonin på licens för behandling av sömnbesvär (Läkemedelsverket, 

2012). Då det inte finns några specifika receptbelagda läkemedel för behandling av 

sömnbesvär hos barn är det många barnläkare som rekommenderar beteendemässiga 

behandlingar som ett försök att korrigera sömnproblemen. Dock är det allt fler läkare som 

ordinerar melatonin som medicin tillsammans med beteendeterapi för sömnstörningar 

(Sánchez-Barceló, m.fl. 2011). Läkemedelsverket anser däremot att övertygande bevis för 

effekten av melatonin på barn saknas och anser att behandlingen i första hand ska ske inom 

ramen för klinisk läkemedelsprövning (Läkemedelsverket, 2008). 

Eftersom det inte finns någon definition av en ”melatonin bristsjukdom” som ett självständigt 

problem finns ännu inga definitiva riktlinjer formulerade för klinisk utvärdering av patienter 

med låga melatoninvärden. Utsöndring av melatonin upptäcks och analyseras vanligen genom 

analys av serum- eller salivkoncentration. Dock behövs mer forskning inom 

melatoninanvändandet innan exakta rekommendationer kan göras (Rios, m.fl.. 2010). 
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1.5 Melatonins använde i klinik och forskning.  

Ännu är studier om melatonin och barns sömnstörningar inte många och mer forskning 

behövs inom området. En case-studie gjordes 1991 där en nio årig blind pojke med en 

utvecklingsstörning på grund av sekundär toxoplasmos ordinerades 0,5 milligram 

melatonin/dag vilket medförde en normal dygnsrytm istället för den negativt förändrade 

dygnsrytm pojken led av innan. En annan studie genomomfördes 1994 av Jan m.fl. där 2,5 till 

10 milligram melatonin per dag, i en vecka gavs till 15 barn med sömnsvårigheter och 

melatoninunderskott. Studien hade lovande resultat och följande år genomförde samma 

forskargrupp en ny studie med 90 barn med förändringar i dygnsrytmen såsom sömnlöshet 

och sömnfördröjning och även denna studie visade positivt förändrade dygnsrytmer efter 

behandling av melatonin (Rios, m.fl. 2010). 

I en uppföljningsstudie av en randomiserad dubbelblind placebo-kontrollstudie av Hoebert, 

m.fl. från 2009 undersöktes effektivitet och säkerhet vid långsiktig melatoninbehandling hos 

barn med ADHD och sömnproblem. Uppföljningen skedde cirka tre och ett halvt år efter den 

ursprungliga studien och föräldrar till 94 av de tidigare totalt 105 deltagande barnen fick svara 

på ett strukturerat frågeformlär gällande barnens sömn. Barnen var vid ursprungsstudien 

mellan sex och tolv år gamla och fick en melatonindos på 3 milligram vid vikt under 40 

kilogram och en dos på 6 milligram vid vikt över 40 kilogram. Vid uppföljningen svarade 

69,4 procent av föräldrarna att deras barn fortfarande använde melatonin dagligen och 11,7 

procent uppgav att deras barn använde melatonin vid behov och doserna som användes var 

mellan 5 och 10 milligram. Inga allvarliga biverkningar kom fram av studien och 87,8 procent 

av föräldrarna ansåg att melatonin var en effektiv behandling av barnens sömnproblem. 70,8 

procent av föräldrarna såg även en förbättrad dagsaktivitet och beteende och 60,9 procent såg 

en förbättring i barnens humör.  

I en genomgång av kliniska studier undersökte Phillips och Appleton (2004) huruvida 

melatonin är till nytta vid sömnstörningar hos barn med neurologiska och 

utvecklingsrelaterade störningar, hur melatonin inverkar på den totala sömnmängden och 

tidslängden före insomning samt antalet uppvaknanden, även föräldrarnas syn på preparatets 

effekt undersöktes. Totalt tre studier omfattande 35 barn uppfyllde kraven av att delta i 

genomgången. Två av studierna omfattade barn med skiftande neurologiska och 

utvecklingsrelaterade problem, inklusive epilepsi och synnedsättning och i den tredje studien 

ingick barn med retts syndrom (störningar i hjärnans utveckling). I genomgången fanns det en 
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signifikant minskning i den tid barnet behövde för att somna efter insättande av melatonin 

jämfört med placebo. Dock framkom inga signifikanta skillnader gällande total sömntid, 

nattliga uppvaknanden och föräldrarnas uppfattning i denna genomgång.  

Giannotti och Meda (2006) undersökte i två studier effekten av melatoninbehandling vid 

sömnstörningar på en grupp med 25 autistiska barn. Samtliga barn uppvisade en förbättring av 

sömn efter det att behandlingen satts in, när behandlingen sedan avslutats återgick 16 barn till 

sina tidigare problem med sömnmönster som sedan förbättrades på nytt vid återinförandet av 

melatonin. Den positiva effekten av melatoninen kvarstod vid uppföljning efter 12 respektive 

24 månader och föräldrarna upplevde att barnen börjat sova bättre samt att barnens humör och 

beteende förbättrats.  

I en studie med 107 barn med diagnoser inom autismspektrumet visade Andersen m.fl. (2008) 

genom föräldraskattningar att 25 procent av barnen inte längre hade sömnproblem efter 

behandling av melatonin (0,75-6 milligram beroende på ålder) samt sömnhygiensiska råd. 60 

procent av föräldrarna uppgav även en förbättrad sömn hos barnet även om vissa problem 

fortfarande kvarstod. Endast i tre fall rapporterades biverkningar av behandlingen och dessa 

var i form av trötthet på morgonen samt sängvätning. Som slutsats drogs att melatonin är en 

lovande behandlingsmetod vid sömnstörningar hos barn med autism.  

Szeinberg, m.fl. (2006) undersökte 33 ungdomar med insomni i en retrospektiv studie. Dessa 

ungdomar behandlades med 3-5 milligram dagligen under i genomsnitt sex månader och 

behandlingen minskade tiden för insomning och antalet uppvaknanden under natten, 

behandlingen var även förenad med minskade skolsvårigheter. En annan studie som också 

undersöker insomni gjordes av van Geijlswijk, m.fl. (2010), denna studie undersökte 72 barn i 

en randomiserad bubbelblind placebo-kontrollstudie. En melatonin- eller placebobehandling 

på 0,05, 0,1 eller 0,15 milligram/kilogram kroppsvikt sattes in och även vid de lägsta nivåerna 

av melatonininsättning sågs en signifikant skillnad på insomningstiden med en minskning på 

cirka en timme och dess effekt är som störst när behandling ges minst en till två timmar innan 

skymning då melatoninet i kroppen automatiskt ska öka.  

1.6 Problemformulering 

Då sömnproblem bland barn och ungdomar blir ett allt vanligare problem framför allt hos 

barn med bland annat ADHD, autismspektrum och depression och ett behov av medicinering 

finns är det att vikt att undersöka användandet och dosering av melatonin på barn och 



7 

 

ungdomar för att se vilka positiva och eventuellt negativa konsekvenser som kan komma av 

medicineringen.  

1.6.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka det kliniska användandet av melatonin vid 

sömnsvårigheter hos barn och ungdomar på barnpsykiatriska kliniker i Uppsala län.  

1.6.1.1 Frågeställning 

1. Hur ser användandet av melatonin ut på barnpsykiatriska kliniker i Uppsala län? 

2. Hur skiljer sig användandet av melatonin på barnpsykiatriska kliniker i Uppsala län 

jämfört med tidigare studier? 

2.0 METOD  

2.1 Design 

Designen för denna undersökning var en tvärsnittsstudie, detta var lämpligt eftersom det var 

kvantitativ data som insamlas vid en bestämd tidpunkt för att studera samband mellan olika 

variabler (Bryman, 2009). Tvärsnittstudier lämpar sig även vid enkätundersökningar som tar 

hänsyn till personers förhållanden och attityder vid ett visst tillfälle (Ejlertsson, 2003).  

2.2 Urval 

Urvalettill denna studie var läkare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Uppsala län som 

arbetar med barn och ungdomar med sömnsvårigheter. Läkarna tillfrågades och deltog 

frivilligt. Detta betyder att det kan bli ett skevt urval genom att den icke slumpmässigt utvalda 

gruppen avviker systematiskt från hela populationen. Möjligheterna till generaliseringar kan 

bli begränsade (Olsson & Sörensen, 2011). 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling skedde via en webbaserad enkät som utformades i Google Forms 2013, vilket 

är en kostnadsfri onlinetjänst före hantering av formulär (Google, 2013). En enkät för 

inhämtning av data valdes för att det möjliggör insamling från ett stort antal personer och 

innebär ofta generellt låga kostnader, en webbaserad enkät går också snabbare och smidigare 

att få ut till urvalsgruppen (Bryman, 2009).                                                                                                          

2.3.1 Utformning av enkät 

Det är alltid en fördel att använda sig av ett redan existerande frågeformulär som använts i 

tidigare studier då frågornas kvalitet, validitet och reliabilitet testats (a.a.). Dock fanns inget 

sådant formulär att utgå från så den använda enkäten är utformad med hjälp av handledaren.   
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Enkäten bestod totalt av 11 frågor där sju var med fasta svar och resterande fyra var öppna 

frågor, det fanns även ett kommentarsfält för övriga upplysningar respondenten vill uppge (se 

bilaga 1). Första två frågorna i enkäten var så kallade bakgrundsfrågor som behandlade kön 

och ålder, dessa var obligatoriska att fylla i och ger en tygligare uppfattning om 

respondenterna samt visa eventuella skillnader mellan ålder och/eller kön (Ejlertsson, 2005). 

Det följande sju frågorna handlade om ifall de förskriver sömnmedel (om inte fanns en fråga 

där en förklaring till varför detta inte gjordes kunde lämnas), vilka typer av sömnmedel som 

förskrivs, om de förskriver melatonin, till vilka tre diagnoser denna medicin vanligen skrivs ut 

till, för vilka åldrar samt vilken mängd som förskrivs. De två sista frågorna i enkäten handlade 

om hur länge den förskrivna medicinen skulle användas samt om patienten följdes upp 

under/efter behandlingen. Frågorna var av både öppen och sluten form, de slutna frågorna var 

kryssfrågor där ett eller fler alternativ kunde väljas och de öppna frågorna hade 

kommentarsfält där deltagaren fyllde i svaret med sina egna ord. För de frågor med fasta 

svarsalternativ, förutom bakgrundsfrågorna, fanns även ett svarsalternativ som var ”övrigt” 

där respondenten kunde fylla i ett eget svar om inget av de givna alternativen överensstämde 

med respondentens svar.  

Svarsalternativen i enkäten skapades utifrån nominal-, ordinal- och kvotskala. Enligt Bryman 

(2009) karakteriseras en nominalskala av att mätvärdena inte kan rangordnas, dessa 

mätvärden i enkäten var ”kvinna”/”man” samt ”ja”/”nej”/”övrigt”. Ordinalskalor kan till 

skillnad mot nominalskalor rangordnas trots att de saknar numeriskt värde (a.a.). Mätvärdena i 

enkäten som var utformade i ordinalskala var frågan om uppföljning av patienten med 

svarsalternativen ”alltid”/”oftast”/”aldrig”/”vill inte uppge”. En kvotskala används när det 

finns ett numeriskt värde som går att rangordnas i en intervall med en absolut nollpunkt (a.a.), 

i enkäten var frågorna om respondentens ålder samt ålder på patienterna angivna i kvotskala 

med svarsalternativ i åldersintervaller.        

2.3.2 Tillvägagångssätt  

Framtagandet av urvalsgruppen skedde tillsammans med handledaren och kontakter på olika 

sjukhus som kunde bidra med e-postadresser till läkare på barnsjukhus och/eller BUP. Totalt 

29 personer kontaktades i BUP Uppsala län. När adresserna samlat in sändes ett 

informationsbrev ut (se bilaga 2) via e-post med en hyperlänk till enkäten inkopierat i brevet. 

En påminnelse via e-post skickades ut om enkäten inte besvarats efter en vecka för att minska 

risken för eventuellt bortfall (a.a.). Trots påstötningar och kontakter lyckades vi inte etablerar 

kontakt med andra BUP-kliniker i tid för detta arbetes sammanställning. 
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2.4 Bearbetning och analys 

Eftersom enkäten var kopplad till Google spreadsheet 2013 överfördes alla svar från enkäten 

automatiskt till ett kalkylblad (Google, 2013). En deskriptiv analys genomfördes sedan där 

variablerna som undersöktes var, antalet läkare som förskriver sömnmedel, vilka typer av 

sömnmedel som vanligen förskrivs, andel som förskriver melatonin, vilka de vanligaste 

diagnoserna var för förskrivning av sömnmedel. Andra variabler som undersöktes var vilka 

mängder av melatonin som förskrivs, hur länge de ska användas och till vilka åldrar melatonin 

förskrevs till samt om uppföljning av patienten efter/under behandling genomfördes.  Delar av 

de öppna frågorna redovisas även i citat.  

2.5 Forskningsetiska överväganden   

Ett etiskt ställningstagande togs vid insamlingen och behandlingen av data och de fyra kraven 

för forskningsetiska principer (i) informationskravet, (ii) samtyckeskravet, (iii) 

konfidentialitetskravet och (iv) nyttjandekravet följdes. (Vetenskapsrådet).  

Informationskravet följdes genom att ett informationsbrev med studiens syfte sändes ut. 

Samtyckeskravet uppfylldes då den utvalda urvalsgruppen valde att besvara enkäten och de 

besvarade enkäterna behandlades enligt konfidentialitetskravet då följebrevet (se bilaga 2) 

informerade om hur alla uppgifter enbart kommer att behandlas av författaren och 

handledaren till denna studie. Genom att informera om hur enkätmaterialet endast kom att 

användas i denna studie uppfylldes även nyttjandekravet.  
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3.0 RESULTAT 

3.1 Demografisk data 

Efter 14 dagar hade 14 av 29 tillfrågade besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 48 

procent. Av dessa var tio kvinnor och 4 män. Respondenterna fanns inom alla 

åldersintervallen givna i enkäten och flest fanns inom fördelningen 41-50 år (se figur 1).  

 

 

 

 

 

Figur 1. Åldersfördelning av enkätrespondenterna (n=14) 

3.2. Förskrivning av sömnmedel 

Majoriteten av respondenterna (93 %) förskriver sömnmedel till barn (se figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Enkätfråga: Förskriver du sömnmedel till barn? (n=14) 

Vid frågan om vilka åldrar respondenterna förskrev sömnmedel till svarade alla 14 att de 

förskrev till åldrarna 11-14 år samt 15-18 år medan de lägre åldrarna 3- 6 år och 7- 10 år 

förskrevs till av sex respektive elva stycken (se figur 3).   
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Figur 3. Enkätfråga: För vilka åldrar förskriver du sömnmedel? (n=14) 

Figur 4 visar att 13 av 14 respondenter förskriver circadin, samma siffror gäller även för 

melatonin. 9 av 14 respondenter förskriver även andra sömnmedel än circadin och melatonin. 

De övriga sömnmedlen som förskrevs var bland annat propavan (6 av 14), lergigan (4 av 14), 

atarax (4 av 14) och theralen (3 av 14). 

 

 

 

 

 

  

Figur 4. Enkätfråga: Vilka sömnmedel förskriver du?(n=14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Enkätfråga: Vilka är de tre (3) vanligaste diagnoserna där du förskriver sömnmedel? (n=14) 
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De tre vanligaste diagnoserna som respondenterna förskriver sömnmedel för är ADHD (86 

%), autism (50 %) och depression (50 %) även andra diagnoser nämndes och dessa siffror 

finns i figur 5.  

3.3 Förskrivning av melatonin 

Vid förfrågan om respondenterna förskrev melatonin svarade 13 av 14 av dem gjorde detta, 

(se figur 6). De doser som vanligen skrevs ut var 2 milligram och 2-6 milligram övriga 

dosförskrivningar kan ses i figur 7.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Enkätfråga: Brukar du förskriva melatonin? (n=14) 

 

 

 

 

 

Figur 7. Enkätfråga: Vilken dos brukar du normalt förskriva? (n=14) 

Hur länge patienten skulle använda melatonin skiljde sig åt mellan respondenterna, dock var 

det vanligaste svaret ”så länge som det behövs” och ”så långe som det fungerar”.  Exempel på 

svar i den öppna enkätfrågan är:  

”Så länge som det ger en bra effekt på hela livssituationen och så länge inte andra 

sömnhygieniska åtgärder kan ersätta” – Man, >60 år 

”Så länge det behövs” – Kvinna, <30 år 

”Individuellt. Beror på typ av sömnstörning och underliggande diagnos om sådan finns” 

 – Kvinna, 30-40 år  

”Kan pågå i flera år om man har god effekt” – Kvinna 41-50 år 
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”Ofta flera år. God effekt, ingen tillvänjning eller behov av dosökning ses. Nästan aldrig 

några biverkningar…” – Kvinna 41-50 år 

”Några månader och sen brukar vi prova utan melatonin och se om det fungerar”  

– Kvinna 51-60 år 

I enkätens sista fråga som berörde uppföljning av behandlingen av patienter med 

sömnproblem svarade 13 av 14 respondenter att de alltid följer upp patienterna angående 

sömnproblemen medan en av respondenterna oftast gjorde detta.  
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4.0 DISKUSSION 

 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur läkare ordinerar sömnmedel till barn, 

främst med inriktning på melatonin. För att undersöka detta genomfördes en 

enkätundersökning. Enkäten bestod av 11 frågor och utformades med hjälp av handledaren till 

denna undersökning. Då det är svårt att formulera tydliga frågor och svarsalternativ så att de 

uppfattas lika av alla respondenter kan det ses som en svaghet att en redan färdig och 

beprövad enkät med större validitet inte användes i undersökningen. Dock fanns det ingen 

sådan i detta fall och på grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att finna olika enkäter inom 

området och sedan sätta ihop relevanta frågor från dessa till den slutgiltiga enkäten.  

Tanken med undersökningen var att nå ut till BUP kliniker i hela Sverige, dock uppfylldes 

inte detta då det endast var BUP i Uppsala län som visade intresse i tid, övriga län återkom för 

sent då denna undersökning är tidbegränsad. Detta kan främst bero på att det endast var i 

Uppsala län som en kontakt inom sjukvården redan fanns vilket underlättade insamlandet av 

e-postadresser jämfört med andra län. 

Fördelen med enkätundersökningar är bland annat att det går att nå ut till ett brett geografiskt 

område samtidigt som det krävs små resurser i form av pengar och tid (Ejlertsson, 2005). Då 

denna undersökning skedde med begränsade resurser användes en webbaserad enkät för att 

minska kostnader som porto med även för att minska tidsåtgången då en webbenkät kan 

minska arbetsbelastningen för både respondenten och vid databearbetningen.  

Nackdelar med en enkätundersökning är bland annat att bortfallet i regel är högre än vid andra 

undersökningsmetoder, vilket kan innebära att resultatet blir snedvridet (a.a.). Denna nackdel 

påverkade den här undersökningen då svarsfrekvensen endast var 48 procent, vilket enligt 

Bryman (2009) inte är en acceptabel svarsfrekvens. Dock kan denna undersökning ses som en 

pilotstudie inför vidare forskning inom ämnet och eftersom resurserna samt kontakterna inom 

vården var begränsade blev så också insamlad data begränsad. Ett sätt att eventuellt minska 

bortfallet kunde ha varit att besöka olika barnpsykiatriska avdelningar och dela ut enkäten 

personligen. En annan nackdel med en enkät är att den består av förbestämda frågor vilket kan 

leda till eventuella oklarheter och missförstånd. Effekten av detta kan minskas med hjälp av 

en pilotundersökning på en utomstående grupp om 10-20 personer (a.a.). På grund av att tiden 

inte räckte till när enkäten väl var gjord genomfördes ingen pilotundersökning vilket kan 

bidragit till eventuella feltolkningar och/eller en lägre svarsfrekvens. 
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Google Forms användes för att konstruera och distribuera webbenkäten. Valet gjordes då 

programmet är kostnadsfritt och enkelt att använda samt att det inte finns några begränsningar 

i antalet frågor (Google, 2013). Dock förekom problem för respondenterna att öppna denna 

undersökning då länken till webbenkäten stängdes av innan insamlingen var färdig. Detta 

löstes genom att den kontrollerades dagligen och öppnades upp igen de gånger som länken 

var inaktiverad.  

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet från denna undersökning tyder på att det finns en positiv inställning till melatonin 

bland läkare på barnpsykiatriska kliniker, dock kan ingen generalisering göras då 

undersökningsgruppen är för liten samt att den inte är utspridd över hela landet. Tillskillnad 

mot läkemedelsverkets inställning till melatonin som enligt dem inte är tillräckligt undersökt 

för behandling av barns sömnproblem (Läkemedelsverket, 2008), så har respondenterna i 

denna undersökning överlag en mer positiv inställning mot att förskriva melatonin till barn 

med sömnproblem. 13 av 14 respondenter i denna undersökning skrev ut melatonin vid 

sömnproblem medan endast en gjorde det sällan.  

Utöver melatonin skriver 13 av 14 respondenter ut circadin till sina patienter, trots att detta 

läkemedel främst är riktat till personer över 55 år och inte har samma effekt på barns 

sömnproblem då det till skillnad från melatonin kan påverka barnet negativt med dagtrötthet 

på grund av den långsamt verkande melatoninen som finns i circadin (Lewy, m.fl. 2006). En 

anledning till att detta sker kan vara att ren melatonin som är snabbverkande kräver licens för 

att få användas i Sverige och eftersom läkemedelsverket inte har en övertygande bild av 

denna forma av melatonin så skrivs inte dessa licenser ut till alla läkare som jobbar med barn 

och sömnproblem. Trots att ett flertal studier visar på positiva effekter mot barnssömnproblem 

och inga allvarliga biverkningar har rapporterats anser läkemedelsverket att detta inte är 

tillräckligt för att godkänna melatonin som läkemedel. Andra länder ser dock melatoninet som 

ett bra läkemedel för sömnproblem och i länder som USA, Polen och Nederländerna säljs 

detta receptfritt på apotek (Karasek, m.fl. 2002; Bliwise & Ansari, 2007 

Resultatet i figur 3 visar att respondenterna till största del skriver ut melatonin till barn och 

ungdomar från sju upp till 18 år. Detta då endast 6 av 14 skriver ut till barn under sju år 

medan 11 av 14 respektive 14 av 14 skriver ut melatonin till barn mellan7-10 och 11-18 år. 

Vilka åldrar som melatonin skrivs ut till liknar det som finns i tidigare studier då det flesta 
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studierna är gjorda på barn mellan 6-17 år (Rios, m.fl. 2010; Hoebert m.fl, 2009; Paavonen, 

m.fl. 2003; van Der Heijden, m.fl. 2007 & Weiss, m.fl. 2006)  

Undersöks dosen melatonin som förskrivs så visar figur 7 en ganska stor spridning, att det 

blev så kan bero på att frågan var öppen istället för med fasta svarsalternativ. Däremot 

förskriver flest respondenter 2 milligram till mellan 2-6 milligram melatonin till patienterna. 

Jämför detta med tidigare studier så ligger doserna inom samma nivåer då dessa studier ligger 

på mellan 2,5–10 milligram melatonin/dag (17,28, Rios, m.fl. 2010; Paavonen, m.fl. 2003; 

van Der Heijden, m.fl. 2007 & Weiss, m.fl. 2006). Det finns även tidigare studier som har 

betydligt lägre doser än så där det börjar på redan 0,3 milligram melatonin/dag och går upp till 

ca 9 milligram (18,25) och studier har även visat att dosen mellan 0,1-0,3 milligram 

melatonin/dag kan öka sömneffektiviteten och förbättra den totala sömnen (Zhdanova, m.fl. 

1996; Brzezinski, 1997 & Zhdanova, m.fl. 1997). Då dessa små mängder melatonin har visat 

sig vara effektiv på sömnstöningar hos barn kanske doserna som ses i resultatet av denna 

undersökning bör ses över då ingen av respondenterna förskriver så pass låg dos. Kanske bör 

en start ske med lägre doser och sedan öka om dosen inte fungerar då ingen tillvänjning och få 

biverkningar finns av melatoninet.   

5.0 SLUTSATS 

Då denna undersökning ses som en pilotstudie kan inte en direkt slutsats dras däremot kan 

man se att trots läkemedelsverkets tveksamma inställning till melatonin och dess användande 

på barn med sömnproblem förskrev 13 av 14 läkare i denna undersökning ut preparatet. Detta 

kan tyda på att vidare undersökningar gällande melatonin som behandling av sömnproblem 

bland barn bör göras och att läkemedelsverket kan behöva uppdatera sin syn på preparaten då 

fler läkare skriver ut circadin till barn med sömnproblem trots att det endast är undersökt och 

godkänt från 55 år och uppåt. Att detta sker kan bero på att circadin inte är licensbelagt och 

där med lättare att skriva ut. 
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BILAGA 1 – ENKÄT 

1. Kön * 

 Kvinna 

 Man 

2. Ålder * 

 <30 

 30-40 

 41-50 

 51-60 

 >60 

3. Förskriver du sömnmedel till barn? * 

 Ja 

 Nej 

4. Om du svarat nej på föregående fråga, beskriv varför och fortsätt på fråga 11 
Har du svarat ja på fråga 3 så går du till fråga 5 

. 

 

 

 

 
5. För vilka åldrar förskriver du sömnmedel? 
Eventuell kommentar skrivs i rutan övrigt 

 3-6 

 7-10 

 11-14 

 15-18 

 Övrigt:  

6. Vilka sömnmedel förskriver du? 
Om inget alternativ passar, fyll i ditt svar i övrigt. 

 Circadin 

 Melatonin 

 Övrigt:  

7. Vilka är de tre (3) vanligaste diagnoserna där du förskriver sömnmedel? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

8. Brukar du förskriva melatonin? 
Eventuell kommentar skrivs i rutan övrigt 

 Ja 

 Nej  

 Övrigt:  

 
 
9. Vilken dos brukar du normalt förskriva? 
Om du svarade nej på fråga 8, fortsätt till fråga 11 

 
 
 
 
 
 
10. Hur länge ska patienten använda melatonin? 
 
 
 
 
 
 
11. Följer du upp patienten avseende dess sömnproblem? 
Om inget alternativ är rätt fyll i på övrigt. 

 Alltid 

 Oftast 

 Aldrig 

 Vill inte uppge 

 Övrigt:  

 
Övrig information eller kommentar du önskar delge oss 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

 

BILAGA 2 – FÖLJEBREV  

 

Mitt namn är Ulf Holmbäck och jag är forskare vid Uppsala universitet. Tillsammans med 

Gina Haag, som studerar på masterprogrammet i folkhälsovetenskap, gör jag en kartläggning 

vad gäller förskrivning av sömnmedel till barn, med fokus på melatonin och Circadin.  Vi är 

primärt intresserade av fördelningen mellan Circadin och melatonin (ex tempore); vilka doser 

som förskrivs och för vilka diagnoser. Som led i detta har vi satt samman en mycket kort 

webbenkät (ca 2 till 5 min ifyllningstid) gällande förskrivning av melatonin/Circadin. 

 

Klicka på denna länk för att komma till 

enkäten: https://docs.google.com/forms/d/1MoIcD3N8yMxPatE6qMkQMbp6QaKriNEIN5w

YMuhLRJA/viewform 

 

Det är frivilligt att delta och enkäten besvaras anonymt. De uppgifter som framkommer av 

enkäten enbart behandlas av mig och Gina. 

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vill ni ta del av resultatet av 

enkäten går det bra att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ulf Holmbäck, ulf.holmback@pubcare.uu.se 

Gina Haag, gina.haag.6206@student.uu.se  
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