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Melatonin depottablett til behandling av innsovningsvansker
hos barn med autismespekterforstyrrelser og nevrogenetiske
sykdommer
Kategori i MedNytt: Legemiddel
Område i MedNytt: Barn og unge; Nevrologi; Psykisk helse
Generisk navn: Melatonin
Handelsnavn:
MT søker/innehaver: Neurim (1)
Synonymer virkestoff: N-Acetyl-5-methoxytryptamine; NPC-15
Synonymer indikasjon: Autisme spektrum forstyrrelser; Innsovnings- og for tidlig oppvåkningsforstyrrelser; Dyssomni; Søvnforstyrrelser

Status for bruk og godkjenning
Tidsperspektiv markedsføringstillatelse (MT) i Norge:
Uklart

Nå

Om 6 mnd Om 1 år Om 2år
?

Metoden er en ny formulering av et eksisterende virkestoff. Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller i USA, men er
under vurdering hos det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA)(1,2).
Forventet finansieringsordning
Sykehus
Blå resept
Egenfinansiering
Usikkert

☐
☒
☐
☐

Beskrivelse av den nye metoden
Dette metodevarselet omfatter melatonin til behandling av innsovningsvansker hos barn med autismespekterforstyrrelser og
nevrogenetiske sykdommer. Melatonin et endogent hormon som produseres i epifysen og i retina. Produksjonen trigges av
mørke og hemmes av lys. Melatonin antas ha effekt på regulering av døgnrytme og ved insomni.(3).
Melatonin i form av Circadin depottabletter har fra tidligere markedsføringstillatelse i Norge til bruk som monoterapi til kortvarig
behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter som er 55 år og eldre (4). Det angis at
preparatet ikke er anbefalt til barn og ungdom under 18 år på grunn av utilstrekkelige data vedrørende sikkerhet og effekt.
Melatonin blir forskrevet off-label i Norge til barn og ungdom med forstyrret søvn-våkenhetsrytme, en del som melatonin
kapsler eller tabletter via godkjenningsfritak (5).
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag
Ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) har barn med utviklingsforstyrrelser (for eksempel autisme)
eller ADHD har ofte forstyrret søvn. En del undersøkelser har vist at disse kan respondere godt på melatonintilførsel og at
melatonin ser ut til å bli tolerert godt (6). I Veileder i barne- og ungdomspsykiatri (BUP) kommer det frem at retningslinjer for
dosering av melatonin til barn ikke er tilgjengelig. Angivelse av effektiv dose varierer. Hos barn med autismespektrumlidelser
og forstyrrelser i søvn-våkenhetsrytmen angis dosering mellom 0,5-10 mg (7). Ifølge en studie som presenterer data fra Norsk
pasientregister fra 2012 var forekomsten i aldersgruppen 6-12 år for autismespekterforstyrrelser 0,6% på landsbasis (8) Hos
barn med autismespektertilstander forekommer søvnproblemer hos ca. 44-86% (på verdensbasis) og insomnia er vanligst (9).
Dagens behandling
Melatonin blir forskrevet off-label i Norge til barn og ungdom med forstyrret søvn-våkenhetsrytme når ikke andre ikkemedikamentelle tiltak har vist tilstrekkelig effekt. Mange av disse barna har psykiatriske lidelser fra før (4).
Status for dokumentasjon
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Metodevurderinger eller systematiske oversikter –norske
Ingen relevante identifisert
Metodevurdering eller systematiske oversikter –internasjonale
Det foreligger minst en relevant internasjonal metodevurdering eller systematisk oversikt (10-15).
Metodevarsler
Ingen relevante identifisert
Klinisk forskning
Det er ikke identifisert kliniske studier som omfatter den aktuelle metoden.
Hvilke aspekter kan være relevante for en metodevurdering
Klinisk effekt
Sikkerhet/bivirkninger
Kostnader/ressursbruk
Kostnadseffektivitet
Organisatoriske konsekvenser
Etikk
Juridiske konsekvenser
Annet

☒
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐

Hva slags metodevurdering kan være aktuell
Hurtig metodevurdering
Fullstendig metodevurdering

☒
☐
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