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Metodevarsel
1. Status og oppsummering
Melatonin (Melatonin Unimedic) til behandling av søvnforstyrrelser hos barn
(6-17 år) med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) der
søvnhygienetiltak er utilstrekkelige
1.1 Oppsummering

Metoden er en ny formulering av et eksisterende virkestoff. Metoden er under vurdering via desentralisert prosedyre (DCP) for autorisasjon i
Sverige, Norge, Finland og Danmark med forventet avgjørelse i september 2020 (1).

1.2 Kort om metoden
ATC-kode: N05CH01
Virkestoffnavn: Melatonin
Handelsnavn: Melatonin
Unimedic
Legemiddelform: Oral
løsning
MT-søker/innehaver:
Unimedic Pharma AB
(1)

1.3 Metodetype

☒ Legemiddel
☐ Annet: diagnostikk/tester/medisinsk
utstyr, prosedyre/organisatoriske tiltak

1.4 Tag (merknad)

☐ Vaksine
☐ Genterapi
☐ Medisinsk stråling
☐ Companion diagnostics
☐ Annet:

1.7 Bestillingsanbefaling

Metodevurderinger
☐ Fullstendig metodevurdering
☐ Hurtig metodevurdering (CUA)
☒ Forenklet vurdering
☐ Avvente bestilling
☐ Ingen metodevurdering
Kommentar:

1.5 Finansieringsansvar
☐ Spesialisthelsetjenesten
☒ Folketrygd: blåresept
☐ Kommune
☐ Annet:

1.6 Fagområde
Psykiske lidelser og
ruslidelser

1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering
☐ Klinisk effekt relativ til komparator
☐ Sikkerhet relativ til komparator
☒ Kostnader / Ressursbruk
☐ Kostnadseffektivitet
Kommentar:

☐ Juridiske konsekvenser
☐ Etiske vurderinger
☐ Organisatoriske konsekvenser
☐ Annet

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Statens legemiddelverk ansvar for den nasjonale funksjonen for metodevarsling. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for
norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. MedNytt er Folkehelseinstituttets publiseringsplattform for
metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres på nyemetoder.no. For mer informasjon om
identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Om MedNytt.
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2. Beskrivelse av metoden

Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag

ADHD defineres av et typisk symptommønster med konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet. Opptil 50-70 % av pasienter med
ADHD har søvnproblemer som økt motstand mot å legge seg, innsovningsvansker, insomni, nattlige oppvåkninger, motstand mot å stå opp
og forstyrret søvn-våkenhetsrytme. Medikamenter som brukes til pasientgruppen kan også påvirke søvn og våkenhet (2, 3).
ADHD har en forekomst på rundt 1-2 % hos barn i skolealder og 50-70 % av barn og unge med ADHD kan ha søvnproblemer (2). Det er
usikkert hvor mange som oppnår tilstrekkelig effekt av søvnhygienetiltak og vil være aktuelle for behandling med melatonin.

Dagens behandling

Det foreligger ingen nasjonal retningslinje eller nasjonalt handlingsprogram for behandling av søvnforstyrrelser ved ADHD. Veileder i barneog ungdomspsykiatri angir at søvnhygienetiltak (faste rutiner og tiltak for å optimalisere søvn og døgnrytme) er førstelinjebehandling ved
søvnvansker hos barn. Ved utilstrekkelig effekt kan medikamentelle tiltak forsøkes parallelt med at søvnhygienetiltak opprettholdes.
Melatonin er trolig det mest aktuelle alternativet der medikamentell behandling av insomni er indisert, og særlig et alternativ der det kan være
behov for langvarig legemiddelbehandling (2, 4).
Per i dag finnes det en rekke melatoninlegemidler som er i bruk hos barn og ungdom som trenger melatonin. Dette inkluderer off-label-bruk
av melatonin som har markedsføringstillatelse til andre indikasjoner, melatonin i ulike formuleringer med godkjenningsfritak og som
kosttilskudd (melatonin med styrke 1 mg eller mindre) (5).
Melatonin som legemiddel virker ved å supplementere kroppens egen melatoninproduksjon.
Virkningsmekanisme
Melatonin er et hormon som sekreres fra hypofysen som respons på nedsatt lysstyrke, og virker ved
å videreføre signaler til blant annet hjernen, der det påvirker søvn og døgnrytme (4, 6)

Tidligere godkjent indikasjon

-

Mulig indikasjon

Behandling av søvnforstyrrelser hos barn (6-17 år) med attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) der søvnhygienetiltak er utilstrekkelige (1).
☐ Metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode (ny diagnostisk praksis)
☒ Metoden vil ikke medføre bruk av ny diagnostisk metode (allerede etablert diagnostisk praksis)

Kommentar fra FHI ved
Companion Diagnostics

[Dersom metoden dreier seg om
companion diagnostics, skriver FHI
om testen her]

Kommentar fra FHI:
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3. Dokumentasjonsgrunnlag
3.1 Relevante og sentrale kliniske studier

Det foreligger ingen kliniske studier med Melatonin Unimedic. Innsendt dokumentasjon fra legemiddelets rettighetshaver baserer seg på at
melatonin er velutprøvd i klinisk praksis, anbefalt i behandlingsretningslinjer for legemiddelbehandling av søvnforstyrrelser hos barn og
ungdom, samt evaluert i flere andre kliniske studier (1).

3.2 Metodevurderinger og –varsel
Et annet legemiddel med melatonin er under vurdering hos Statens Legemiddelverk (7). Utover dette er det
Metodevurdering
ikke identifisert relevante metodevurderinger.
- nasjonalt/lokalt Det foreligger flere relevante systematisk oversikter (8, 9, 10) og minst én internasjonal metodevurdering (11)
Metodevurdering /
systematiske oversikt
- internasjonalt -

Metodevarsel

Det foreligger minst ett relevant metodevarsel (12).
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