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Även när läkemedel ska användas...





VAD VILL VI VETA? 



VEM har sömnstörningen?

VARFÖR?

VILKEN typ av sömnstörning?

VAD MER?

VAD VILL VI VETA? 



ORSAK SOM GÅR ATT BEHANDLA?

Somatisk sjukdom (tex reflux, eksem/klåda mm)

Obstruktiv sömnapné (”sömnrelaterade andningsstörningar”) -
sederande läkemedel kontraindicerade

Restless legs (s-ferritin)

Smärta…

Spasticitet

Depression och ångest



SSRI (Fluoxetin, Sertralin, Citalopram)

Mirtazapin

TCA (Amitryptilin, Saroten)

ADHD-läkemedel



Bensodiazepiner och bz-liknande 
läkemedel (zolpidem o zopiklon)



Bensodiazepiner och bz-liknande 
läkemedel (zolpidem o zopiklon)

GABA-receptor agonism

Imovane, Stilnoct

Tolerans och beroende…

Interaktioner

Inte alls studerat hos barn-ungdomar



Bensodiazepiner och bz-liknande 
läkemedel (zolpidem o zopiklon)

GABA-receptor agonism

Tolerans och beroende…

Interaktioner

Inte alls studerat hos barn-ungdomar

NEJ!
Nästan aldrig



Antihistaminer / fentiaziner
Atarax, Theralen, Lergigan, (Propavan)

”Gamla” antihistaminer som passera BBB

Lång T1/2 och långtidssederande.

Minskar antalet uppvaknanden under natten. 

Ger ofta dagtrötthet. 

Inte beroendeframkallande

Antihistaminerga och antikolinerga effekte: Flera indikationer 
(klåda, allergi, åksjuka, oro…) och en hel del biverkningar 
(muntorrhet, obstipation,urinretention
ackommodationsstörningar).

Restless legs

Allvarliga biverkningar är ovanliga men förekommer och 
intoxikation kan vara allvarlig (ventrikulära arytmier, psykos, 
koma…)

Väldigt lite evidens för effekt, långtidseffekter inte  studerade. 



Antihistaminer / fentiaziner
Atarax, Theralen, Lergigan, (Propavan)
Hydroxizin (Atarax): Indikation urtikaria, klåda, oro o 
ångest. Dosering i FASS till alla åldrar. Inte beroende. Stor 
terapeutisk bredd men QT-tids förlängning och Torsade
de Points!
Alimemazin (Theralen): Indikation bl.a sömnrubbning 
och oro hos barn, men ej under 2åå pga risk för uttalad 
sedering och andningsdepression. Kliniskt ofta god effekt 
några nätter men sen…Malignt neuroleptika syndrom..
Prometazin (Lergigan): Indikation oro, allergi, åksjuka, 
klåda (inte sömn). Inte till barn <2åå. Malignt 
neuroleptika syndrom beskrivet.
Propiomazin (Propavan): Minskat antal uppvaknanden, 
ingen toleransutveckling men restless legs och bara 
indicerat hos vuxna
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SÄLLAN,
Pgs biverkningar (främst 

dagtrötthet), dålig evidens 
och liten men reell risk för 

allvarlig biverkan. Effekt mot 
uppvaknanden under natten 



MELATONIN
Bildas (liksom serotonin) ur den essentiella aminosyran tryptofan i tallkottkörteln

Sekretionen styrs av hypothalamus mha av förändring i det ljus som träffar retina, och hur 
det integreras i nervsystemet

Receptorer finns nästan överallt i kroppen, både på cellytor och som ”orphan-receptor”-
ligand..

Anses främst vara viktigt för våra cirkadiska rymter, men kända effekter i immunsystem, 
hjärta-kärl, reproduktiva systemen mm (åtminstone hos djur fördröjd pubertet och tätare 
ovulationer…)

”Kosttillskott” i USA, ”läkemedel” i Europa. Mycket använt, ändå inga kända allvarliga 
effekter hos människa. Få och milda biverkningar (huvudvärk, mardrömmar, tröttthet, 
hudutslag?)

Otillräcklig dokumentation men en del studier finns faktiskt, och talar för tydlig god effekt 
och säker biverkningsprofil på KORT SIKT. o! 

Den positiva effekten gäller tid till insomning och sömnlängd. Ingen effekt på nattliga 
uppvaknanden; troligen inte ens om långverkande – vi reagerar kanske främst på förändring 
i halten (enzym?

Initial dos 0.5-1mg (2-4åå), därefter 1-5mg. Vi brukar börja med 1-2mg, och öka upp till 
8mg. I studier på barn upp till 10-12mg. 

Tas 30-60min före sovtid (?)

Särskilt bra vid förskjuten dygnsrytm (men kanske ska tas mycket tidigare än vad vi säger, 
redan när det skymmer?) 

Studier visar effekt och säkerhet även för ADHD, AST, depression/ångest, 
flerfunktionshinder = de som främst behöver mediciner
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JA! OM det behövs trots 

adekvat icke-farmakologiskt 
omhändertagande.
Lägsta effektiva dos

Uppföljning, utsättning vb
(men ger ofta återfall)



TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!




