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TLV subventionerar melatonin till barn
och ungdomar med adhd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV,

beviljar subvention av läkemedlet Melatonin AGB

för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med

17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit

otillräckliga.

Melatonin AGB innehåller kortverkande melatonin

och är ett läkemedel som är godkänt för att

behandla jetlag hos vuxna och sömnproblem hos

barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd.

Företaget som marknadsför Melatonin AGB har

enbart ansökt om att läkemedlet ska subventioneras

för patientgruppen barn och ungdomar 6 till och med

17 år med adhd och sömnproblem där andra åtgärder

för att förbättra sömnen varit otillräckliga. TLV kan

endast fatta beslut för det användningsområde som

företaget ansökt om. Därför gäller subventionen

endast denna patientgrupp.

Källa: tlv.se, publicerad 26 mars 2021

Kommentar från Läkemedelskommittén

angående Melatonin

Melatonin AGB som lagerberedning (extempore och

rikslicens) och Melatonin AGB som godkänt

läkemedel är att betrakta som två olika läkemedel.

Från den 23 maj när lagerberedningen försvinner från

marknaden behöver patienterna ett nytt recept på

det godkända läkemedlet för fortsatt behandling.

Men redan nu är det på många apotek slut på

Melatonin AGB lagerberedning. Förskrivaren kan

därför bli kontaktad om att hen behöver skriva ett

nytt recept på det godkända läkemedlet Melatonin

AGB om apoteket ska kunna expediera något

läkemedel till patienten.

Melatonin AGB är EJ förmånsberättigat till vuxna

över 18 år. Det är endast förmånsberättigat till barn

och ungdomar 6 till och med 17 år med insomni, och

som har adhd, och där andra åtgärder för att

förbättra sömnen varit otillräckliga. Sålunda är

Melatonin AGB inte heller subventionerat till barn 6

till och med 17 år som ej har en adhd-diagnos. Detta

kommer säkert att kräva en del förklarande för

patienter som nu blivit vana vid att få detta läkemedel

inom läkemedelsförmånen. Här är det dock viktigt

att få dem att förstå att det inte finns något

undantag från regeln om begränsad subvention!

Vid förskrivning av Melatonin AGB kommer knappen

”begränsad förmån” att lysa grön. För vuxna över 18

år och för barn 6-17 år som ej har adhd uppfylls inte

förmånskraven och då måste förskrivaren kryssa i

NEJ-rutan under ”Villkor uppfyllda”. Detta är viktigt

att man gör rätt så att apoteken inte behöver lägga

tid på ringa förskrivaren och att åtgärda felaktigt

förskrivna recept.

Det finns numera flera läkemedel i tablettform

innehållande melatonin på marknaden. Alla övriga

melatoninpreparat är utan subvention och den

vanligaste indikationen som de är godkända för är

jetlag. Depottabletterna Circadin och Mecastrin har

dock inte jetlag som indikation utan i stället insomni

+ 55 år. Se tabellsammanställningen över de olika

melatoninpreparaten på nästa sida.

Svensk Dos, som är Västerbottens dosleverantör, har

Melatan som ett dispenserbart alternativ. Övriga

melatoninpreparat kan endast förskrivas till

dospatienter som hel förpackning.

Melatoninfabrikatet, Melatan 3 mg om 10 tabletter,

går även att köpa receptfritt på apoteken.

Therese Ahlepil, informationsapotekare
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