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Sammanfattning 

ADHD-läkemedel sätts in när pedagogiska stödåtgärder inte ger tillräcklig effekt. Syftet med detta arbete var att 

undersöka vilken av substanserna långtidsverkande metylfenidat (OROS-MPH) eller atomoxetin (ATX) som är 

effektivast och säkrast hos barn över 6 år med ADHD. OROS-MPH verkar genom att öka frisättning och hämma 

återupptaget av dopamin samt noradrenalin medan ATX endast hämmar återupptag av noradrenalin. I denna 

litteraturstudie utvaldes sju artiklar från databasen PubMed genom sökorden ”oros metylphenidate and atomoxetine in 

ADHD children” och ” atomoxetine hydrochloride ADHD adolescents”. Fyra av studierna genomfördes under 3-6 veckor 

och hade förändringar i poäng på skalan ADHD-RS (ADHD-rating scale) som primärt effektmått. ADHD-RS är en skala 

där utredradaren bedömer hur ofta ADHD-besvären återkommer, maximal poäng på skalan är 54. I studierna var 

startvärdena på skalan mellan 36,7 och 41,4 poäng. ADHD-RS-poängminskning var mellan 16,9 och 20,4 i OROS-MPH-

grupper (tre studier), mellan 12,8 och 16,0 i ATX-grupper  (fyra studier) och mellan 5,0 och 7,3 i placebogrupper (två 

studier). En annan gemensam studieparameter var CGI-I-skalan (Clinical Global Impression-Improvement of Illness). 

Andelen patienter som fick 1-2 på denna skala (väldigt mycket förbättrad eller mycket förbättrad) var mellan 68-69% i 

OROS-MPH-gruppen (två studier) och mellan 49-53% i ATX-gruppen (två studier). En artikel visade att både OROS-

MPH och ATX kan förbättra exekutiva funktioner (flexibilitet i problemlösning) enligt vissa tester, dock inte alltid till 

samma nivå som för barn utan ADHD. I en studie av OROS-MPH över två år angav 86% av föräldrarna att de var nöjda, 

mycket nöjda eller extremt nöjda med behandlingen vid det sista uppföljningstillfället. I en studie som pågick under 24 

veckor observerades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan en ATX-grupp och en OROS-MPH-grupp varken för 

uppmärksamhetspoäng eller för hyperaktivitet/impulspoäng på ADHD-RS-skalan eller för förändring i poäng på CGI-S-

skalan. De mest förekommande biverkningar i OROS-MPH-gruppen var minskad aptit, sömnlöshet och tics till skillnad 

från ATX-gruppen där sömnighet, illamående och minskad aptit var de mest förekommande biverkningarna. Båda 

substanserna tolererades väl med undantag för några patienter som drabbades av andra typer av biverkningar såsom ilska 

och gråtande under längre tid. Även påverkan på vikt och blodtryck noterades hos några patienter i några studier men 

förändringarna var små. Slutsatsen av detta arbete är att OROS-MPH är effektivare än ATX åtminstone under kortare 

behandlingsperioder (3-6 veckor) och lika säkert som ATX. Om det föreligger missbruk av OROS-MPH, om patienten 

drabbas av svår sömnlöshet eller om stor påverkan på längd eller vikt noteras borde OROS-MPH-behandlingen avbrytas 

och ATX- behandling sättas in.  
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SUMMARY 
 

 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) is a neuropsychiatric disability characterized 

by a lack of ability to concentrate and/or hyperactivity. Methylphenidate (MPH) is 

recommended as the drug of choice in Sweden. Second line alternatives are atomoxetine 

(ATX) and lisdexamphetamine. MPH and lisdexamphetamine act by increasing release and 

blocking reuptake of both dopamine and norepinephrine to presynaptic axon terminals which 

leads to an increased concentration of these neurotransmitters in the synaptic cleft. These 

drugs are classified as central stimulants. ATX, on the other hand, is a selective 

norepinephrine reuptake inhibitor and thereby increases only norepinephrine levels in the 

synaptic cleft.  

The aim of this study was to compare the efficacy and safety of long acting MPH (OROS-

MPH) and ATX in children above 6 years of age with ADHD. Scientific articles were 

selected from the database Pub Med. MESH-terms used were ”oros metylphenidate and 

atomoxetine in ADHD children”  ”atomoxetine hydrochloride ADHD adolescents”. Seven 

articles were selected for a critical appraisal. Four of the studies were performed during 3-6 

weeks and reported changes in the ADHD-RS (ADHD-rating scale) as a primary outcome. 

The maximum number of points on this scale is 54. Baseline values were between 36,7 and 

41,4 points. OROS-MPH treatment reduced the number of points by 16,9-20,4 (three studies), 

compared to ATX treatment that reduced the number of points by 12,8-16,0 (four studies) and 

for placebo the reduction was 5,0-7,3 (two studies). Another common outcome in the studies 

was change in the CGI-I scale (Clinical Global Impression-Improvement of Illness). The 

proportion of patients that reached values of 1-2 (very much improved or much improved) 

were 68-69% for OROS-MPH (two studies) and 49-53% for ATX (two studies). One study 

showed that both OROS-MPH and ATX can improve executive functions (flexibility in 

problem solving) according to some tests, but not always to the same level as for children 

without ADHD. In one two years study of OROS-MPH 86% of the parents were pleased, very 

pleased or extremely pleased with the treatment at the final follow-up. In one 24-week study 

no statistically significant differences were observed between OROS-MPH and ATX, neither 

on inattention scores and hyperactivity/impulsivity scores on the ADHD-RS scale, nor on the 

CGI-S scale. 

The most common side effects for OROS-MPH were reduced appetite, tics and insomnia. For 

ATX the most common side effects were somnolence, nausea and reduced appetite. In two 

studies side effects such as aggression and anger were observed in both OROS-MPH and 

ATX groups. Small effects on weight and/or blood pressure were observed in three studies. In 

conclusion OROS-MPH is slightly more effective than ATX at least in studies of relatively 

short duration (3-6 weeks) and appears equally safe as ATX. If patients experience severe 

insomnia, tics, drug abuse, inefficiency, impact on length or weight then OROS-MPH should 

be switch to ATX.  
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FÖRORD 
 

 

Detta examensarbete omfattar ca 10 veckors arbete. Arbetets ämnesområde är inom farmaci, 

som ingår i farmaceutprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Jag vill passa på och tacka min handledare Sven Tågerud för all hjälp jag fick.  

 

Vetlanda, 17-04-22 

Madina Wafaa 
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INTRODUKTION 
 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en form av neuro-psykiatrisk 

funktionsnedsättning som yttrar sig som koncentrationssvårigheter, svårigheter med att sitta 

stilla och nedsatt impulskontroll. Det finns olika former av ADHD, dels en kombinerad form 

(ouppmärksamhet med hyperaktivitet-impulsivitet) och dels en form, med huvudsakligen 

ouppmärksamhet (ADD) samt en form med huvudsakligen hyperaktivitet-impulsivitet. Idag 

har cirka 5% av alla skolbarn ADHD. Sjukdomen kan finnas kvar i vuxen ålder. 

Diagnosen ADHD ställs 2 till 3 gånger oftare hos pojkar jämfört med flickor. Mörkertalet hos 

flickor är stort. Det kan förklaras av att flickor uppvisar andra symtom än pojkar såsom biter 

på naglarna eller tuggar på håret. Symtom som föräldrarna inte associerar med att deras 

flickor kan ha ADHD.  

Andra symtom som också förekommer vid ADHD är svårigheter att läsa och skriva, glömska, 

låg självkänsla, sömnproblem, svårt att koordinera olika rörelser, nedstämdhet samt snabba 

humörsvängningar. Personer som har ADHD kan ha andra typer av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar såsom tvångssyndrom, depressioner, tics eller Aspergers syndrom. 

Svårighetsgraden av ADHD kan variera från person till person, från lättare till svårare 

symtom (1).  

En skala som används för att ställa diagnos vid ADHD är SNAP IV (Swanson, Nolan, and 

Pelham IV) som innehåller 30 frågor vilka mäter barnets uppmärksamhetsstörning, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Svaren ges genom att kryssa i rutan ”inte alls” ”bara lite”, ”en 

hel del” eller ”väldigt mycket” (0-3) i formuläret. Ju högre poäng desto högre svårighetsgrad 

(2).  

Ett annat instrument som används är ADHD-RS-skalan (ADHD Rating Scale) vilken är 

baserad på 18 frågor som handlar om ouppmärksamhet, hyperaktivitet/impulsivitet. Frågorna 

ställs genom intervju av patientens förälder och utförs av läkare, sjuksköterska eller psykolog. 

Varje fråga mäter hur ofta ett beteende uppträder och poängsätts från 0 (aldrig) till 3 (alltid).  

Detta ger ett max värde på 54. Ju högre poäng desto oftare förekommer symtomet.(3).  

CGI-S (Clinical Global Impressions-ADHD Severity Scale) är en sjugradig skala där 1 

motsvarar inte alls sjuk och 7 mycket sjuk. CGI-I (Clinical Global Impression-Improvement 

of Illness) används för att bedöma hur symtomen har förbättrats eller försämrats under en viss 

period (4).  

CPRS-R (Conners’ Parent Rating Scale. Revised) är en skala med 27 frågor där föräldrarna 

rapporterar beteendeproblem såsom ODD (Oppositional Defiant Disorder), kognitiva 

svårigheter, hyperaktivitet-impulsivitet och ett ADHD-index hos sina barn. Varje fråga ska 

betygsättas 0-3 (0=aldrig och 3=hela tiden) vilket ger ett max-värde på 81 poäng. CTRS-R 

(Conners’ Teacher Rating Scale, Revised) är samma skala men besvaras av lärare (5).  
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Orsaker till ADHD 
 

 

Hjärnan hos personer med ADHD fungerar på ett annat sätt, speciellt de delar som styr 

reaktioner, uppmärksamhet och impulser. Idag är mycket fortfarande oklart när det gäller 

ADHD men mycket tyder på att signalsubstanserna dopamin och noradrenalin inte fungerar 

på ett riktigt sätt hos personer med ADHD. Ärftlighet tillsammans med miljö spelar en viktig 

roll för att utveckla ADHD. Tidiga skador på hjärnan som till exempel skador vid förlossning 

eller för tidigt födda barn leder till större risk att drabbas av ADHD (1). 

 

 

 

Utredning 
 

 

Det är vanligtvis föräldrar som kontaktar barnavårdscentralen, skolsköterska eller en barn- 

och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) där den första bedömningen görs och sedan 

eventuellt en utredning inleds. En utredning börjar med en intervju med barnens föräldrar så 

att utredaren ska få en bild av hur barnet fungerar i olika miljöer. Utredaren måste även känna 

till barnets uppväxtsituation och eventuella andra sjukdomar. Information om barnets 

inlärningssvårigheter samt skolprestationer hämtas från skolpersonal. För att få en uppfattning 

om svårighetsgraden av ADHD används skattningsformuläret SNAP IV i Sverige på patienter 

under 18 år. Det fylls i av både föräldrar och skolpersonal. Läkare med specialistkompetens 

måste även ta hänsyn till eventuella tidigare episoder av depressioner, manier, kramper, risk 

för narkotikamissbruk, tics, längd, kardiovaskulära samt cerebrovaskulära sjukdomar innan en 

behandling inleds (1).  

 

 

 

Behandling med läkemedel 
 

Centralstimulerande 
 

 

Centralstimulerande medel anses vara mest effektiva vid ADHD. De har använts i över 60 år. 

Idag finns metylfenidat (MPH) samt amfetaminprodukter som räknas till centralstimulantia. 

Medicinen skrivs ut av barnläkare, barnpsykiatrer eller barnneurologer till barn över 6 år (6). I 

denna studie läggs störst vikt på långtidsverkande metylfenidat samt atomoxetin (ATX). 

Långtidsverkande metylfenidatkapslar har ett yttre lager som frisätter ämnet snabbt och en 

kärna som frisätter ämnet långsamt genom ett osmotiskt system (OROS-MPH). Både 

metylfenidat samt amfetaminprodukter tros verka genomen att blockera återupptag av 

dopamin och noradrenalin till presynaptiska neuron och även öka frisättningen till den 
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synaptiska spalten (7). Dopamin som är neurotransmittor produceras framförallt av nervceller 

i substantia nigra i hjärnstamens övre del (truncus encephali). Läkare uppmanas att 

kontrollera både vikt samt längd hos barnen var sjätte månad under behandling med 

metylfenidat. En viktig biverkan av MPH är insomnia där i de flesta fall en dosminsking 

behövs för att komma runt problemet utan att avbryta behandlingen (8) (tabell I). Enligt en 

studie som gjordes i Kanada 2008 på barn med ADHD som tog en tablettberedning av 

metylfenidat med snabb frisättning 3 gånger om dagen visades att barnen hade en mindre total 

sömntid jämfört med barn behandlade med placebo. Enligt actigrafi och sömndagbok (ifylldes 

av föräldrarna) fanns det skillnader både när det gäller den totala sömntiden samt tiden det tar 

tills barnet somnar jämfört med barn utan medicinering. Barnen hade inga sömnstörningar 

enligt en skala som kallas SDSC (Sleep Disturbance Scale for Children), som fylldes i av 

föräldrarna (9).  

 

I en annan randomiserad, dubbelblindad crossover studie som utfördes i USA jämfördes 

effekten av metylfenidat 3 gånger dagligen (max 60mg totalt dagligen) med atomoxetin 2 

gånger dagligen (max 120 mg totalt dagligen) på sömnen hos barn mellan 6-14 år med 

ADHD. Resultat som erhölls var att metylfenidat orsakade svårigheter att somna, 

läggdagsmotstånd och irritation på morgnarna mer än vad atomoxetin gjorde enligt actigrafi 

och polysomnografi som mäter hur bra barnen sover (10).   

 

 

 

Icke centralstimulerande 
 

 

Atomoxetin (tidigare kallad tomoxetin) är en potent hämmare av den presynaptiska 

noradrenalin-transportören (Ki 4,5 nM) och har en minimal affinitet för noradrenerga 

receptorer. Atomoxetinet metaboliseras via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6) med en 

halveringstid i plasma mellan 4-19 timmar (11). Icke centralstimulerande läkemedel anses 

inte vara effektivare än centralstimulerande. Effekten av icke stimulerande medel ses efter 4 

veckors användning. Atomoxetin verkar genom att enbart hämma återupptaget av 

noradrenalin från synaptiska klyftan (genom att hämma transportören). Substansen är inte 

beroendeframkallande. Resultatet blir att mer noradrenalin kan binda till sina receptorer. 

Noradrenalin har betydelse för grad av vakenhet, känslor och även kognitionen (3).  

Intag av fettsyror från fiskolja har även visats förbättra minnesfunktionen hos vissa unga 

patienter med ADHD genom att förändra fosfolipidstrukturen i cellmembranet. Det påverkar 

serotonin och dopamin-neurotransmission (12).  
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Tabell I. Atomoxetins och metylfenidats styrkor i mg, läkemedelsnamn, dosering och mycket vanligt 

förekommande biverkningar.(1, 13).  

Substans/styrka mg Läkemedelsnamn Dosering (upptill 

70 kg) 

Biverkningar (mycket 

vanliga) 

Atomoxetin/10, 18, 25, 

40, 60, 80 och 100 

Strattera® 0,5-1,2 mg/kg/dag Huvudvärk, magont, 

illamående, sömnighet, 

förhöjt blodtryck och 

hjärtfrekvens 

OROS 

metylfenidathydroklorid/ 

18, 27, 36, 54 

Concerta® 

depottablett 

18-54 mg/dag Nervositet, sömnlöshet, 

förhöjt blodtryck, 

hjärtfrekvens och 

huvudvärk 

 

 

 

Läkemedelsverkets rekommendationer för ADHD hos barn och ungdomar 

 

 

Stödåtgärder är alltid förstahandsvalet innan andra behandlingsåtgärder initieras. Vid val av 

läkemedel tas även hänsyn till andra vanligt förekommande sjukdomar hos ADHD-patienter, 

som till exempel depression, trotssyndrom, tvångssyndrom eller tics.Vid korttidsbehandling 

av okomplicerad ADHD rekommenderas i första hand metylfenidat enligt läkemedelsverket. 

Lisdexamfetamin (återupptagshämmare av noradrenalin och dopamin) eller atomoxetin 

beaktas som andrahandsval.  

Behandling av barn med ADHD initieras med låg dos för att senare trappas upp till en optimal 

dos med biverkningar som tolereras väl. Patienter som får långverkande metylfenidat börjar 

vanligtvis med 18mg som senare kan titreras upp till maxdosen 54mg (tabell I). För patienter 

som får medellångverkande metylfenidat påbörjas behandlingen med dosen 5-10mg som 

senare kan titreras upp till 60mg (tabell I). Om behandlingsmålen med metylfenidat inte har 

uppnåtts kan lisdexamfetamin eller atomoxetin ges som ett andrahandsval. Om det finns 

allvarliga biverkningar av atomoxetin är metylfenidat andrahandsvalet innan lisdexamfetamin 

prövas. Guanfacin (en selektiv alfa2A-adrenerg receptoragonist), är tredjehandsvalet om 

varken metylfenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin givit tillräcklig effekt eller gett svåra 

biverkningar (tabell I). Behandlingen med lisdexamfetamin påbörjas med  dosen 20–30 mg 

som kan titreras upp till maxdosen 70mg dagligen. Startdosen av atomoxetin är 0,5 

mg/kg/dag. Dosen justeras varje vecka till underhållsdosen som rekommenderas till ungefär 

1,2 mg/kg/dag (tabell I). Kombinationer av olika ADHD- läkemedel bör monitoreras noggrant 

eftersom det finns få kliniska studier på kombinationsbehandlingar. För närvarande finns det 

inga kända betydelsefulla farmakokinetiska interaktioner mellan atomoxetin och 

centralstimulantia eller mellan centralstimulantia och guanfacin (6). 
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SYFTE 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken av substanserna metylfenidat eller 

atomoxetin som är säkrast och effektivast vid behandling av ADHD hos barn över 6 år.  

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

 

I detta arbete har vetenskapliga artiklar använts för att besvara frågeställningen som 

formulerats i arbetets syfte. Artiklarna har hämtats från databasen PubMed med sökord ”oros 

metylphenidate and atomoxetine ADHD children” och ”atomoxetine hydrochloride ADHD 

adolescents” . Sökningarna gjordes mellan mars 2017 och maj 2017. Sökningen ”oros 

metylphenidate and atomoxetine in ADHD children” gav 43 träffar, som avgränsades genom 

att ”Clinical Trial” och ”Humans” kryssades i på PubMed. Efter avgränsningar gav sökningen 

13 träffar och sedan valdes 5 artiklar, träff 2 (14), träff 6 (15), träff 10 (16), träff 12 (17) och 

träff 13 (18) utifrån att artiklarnas abstract verkade ge svar på frågeställningen. Sökningen 

”atomoxetine hydrochloride ADHD adolescents” gav 446 träffar som avgränsades genom att 

”Randomized Controlled Trial” och ”Full Text” kryssades i på PubMed. Efter avgränsningar 

gav sökningen 96 träffar och sedan valdes två artiklar träff 69 (19) och träff 94 (5) utifrån 

deras abstract.  

Inklusionskriterierna vid valet av artiklar var:  

1. Artiklarna skulle ha likvärdiga studieparametrar (skalor som ADHD-RS, CGI-I, CGI-S, 

CPRS-R och CTRS-R). Utöver detta inkluderades en studie som mätte exekutiva funktioner.  

2. OROS-MPH och ATX skulle jämföras med varandra. Utöver detta inkluderades en studie 

som jämförde ATX med placebo och en långtidsstudie (2 år) med OROS-MPH. 

3. Minsta antal deltagare skulle vara 100 patienter.  

4. Studier som pågick i minst 3 veckor. 

 

Exklusionskriterierna vid valet av artiklar var:  

1. Studier som jämförde korttidsverkande MPH med ATX. 

2. Studier vars deltagare var över 18år. 

3. Review-artiklar.  
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RESULTAT 
 

 

Tabell II redovisar översiktligt artiklarnas syfte, preparat, antal deltagare, doser och resultat. 

Tabell III redovisar artiklarnas biverkningar. Därefter följer en mera noggrann genomgång av 

artiklarna.  

 

  



12 
 

Tabell II. Sammanfattande redogörelse över artiklarnas syfte, primär utfallsvariabel, preparat, antal deltagare, 

doser och resultat. 
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Tabell III. Sammanfattande redogörelse över artiklarnas lindriga/måttliga biverkningar (biverkningar som inte 

ledde till avbrott), allvarliga biverkningar (biverkningar som ledde till avbrott) och även andel av patienter som 

drabbades av biverkningar (%) 

 

 

 

  

 

 

 

Michelson et 

al., 2002 (5) 

Wilens et al., 

2005 (16) 

Newcorn et al., 

2008 (19) 

Starr et al., 

2005 (18) 

Yang et al., 

2012 (15) 

Shang et al., 

2015 (14) 

Kemner  

et al., 2005 

(17) 

Lindriga/måttliga 

biverkningar  

ATX-gruppen: 

dyspepsi (10%), 
kräkningar 

(15%), yrsel (6%) 

och högre 

systoliskt 

blodtryck (10%)  

OROS-MPH-

gruppen: 
huvudvärk (30%), 

sömnlöshet 

(20%), minskad 

aptit (19%),  

buksmärta (11%), 

tics (2%) och högt 
systoliskt 

blodtryck (10%), 

ATX-gruppen:  

minskad aptit 
(14%), sömnighet 

(6%),  ökat 

diastoliskt tryck 

(8%), ökad 

hjärtfrekvens (10%) 

och  viktminskning 
(1%)  

 

OROS-MPH-: 
minskad aptit 

(17%), sömnlöshet 

(8%),  ökat 
diastoliskt tryck 

(8%),  ökad 

hjärtfrekvens (12%) 
och  vikt-minskning 

(1%)  

ATX-gruppen: 

sömnighet (5%)  
sedering (5%) och 

illamående (2%) 

 

OROS-MPH- 

gruppen:  

buksmärta (5%), 
minskad aptit 

(4%), sömnlöshet 

(4%) och 
huvudvärk (5%) 

 

 

Bortfall på 

grund av 
biverkningar: 

ATX- gruppen 

20,8%, vs 

OROS-MPH-

gruppen 

11,4% men 
inga 

rapporterade 

ATX-gruppen: 

kräkningar 
(19%), 

sömnighet 

(34%) och yrsel 

(11%) 

 

OROS-MPH- 
gruppen: 

sömnlöshet 

(15%) 

ATX-gruppen:  

illamående (5%), 
minskad aptit 

(3%) och 

sömnighet (4%) 

 

OROS-MPH- 

gruppen: 
sömnlöshet (6%) 

och minskad aptit 

(6%) 

Allvarliga 

biverkningar 

Inga rapporterade Inga rapporterade Inga rapporterade Rädsla för döden 
och gråtande 

under  längre tid 

hos 1 patient i 
ATX- gruppen 

Inga 
rapporterade 

Inga 
rapporterade 

7 patienter i 
OROS-MPH- 

gruppen: 4/7 

orelaterade 
3/7: ilska,  gråt 

och aggression 

 
1 patient i ATX- 

gruppen: rädsla 

för döden 
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Once-Daily Atomoxetine Treatment for Children and Adolescents With Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: A Randomized, Placebo-Controlled Study  

Michelson et al., 2002 (5). 

 

Syfte 
 

 

Syftet med denna randomiserade och placebokontrollerade studie var att undersöka 

effektiviteten av atomoxetin (ATX) administrerat en gång dagligen under 6 veckor hos barn 

6-16 år. Patienter (N=170) rekryterades från nio centra i USA via annonser och referenser. De 

som ingick i studien uppfyllde alla DSM-IV-kriterierna (Diagnostical and Statistical manual 

of Mental Disorders) för ADHD. 

 

 

 

Metod 
 

 

Patienter som uteslöts hade bipolär sjukdom, psykos eller använt psykoaktiva läkemedel 

under de senaste 3 månaderna. Initialt gavs ATX-dosen 0,5 mg/kg/dag som ökades till max 

1,5mg/kg/dag beroende på biverkningsprofilen. 85 patienter randomiserades vardera till ATX 

eller placebo. Det primära effektmåttet var poängminskning på ADHD-RS-IV skalan. De 

sekundära effektmåtten var poängminskning på CTRS-S och CPRS-R. Utredaren fick bedöma 

tillståndets svårighetsgrad hos patienter vid den aktuella tiden i förhållande till andra patienter 

med hjälp av CGI-S. Patienterna skulle ha minst 1 eller 2 poäng i CGI-S för att substansen 

skulle räknas som effektiv. Det var 48 patienter i ATX-gruppen, som tidigare hade behandlats 

med centralstimulantia och 46 patienter i placebogruppen.  

 

 

 

Resultat 
 

 

167 patienter utvärderades, varav c:a 70% var pojkar. 55-60% hade ADHD av blandtyp och 

drygt hälften hade tidigare behandlats med läkemedel av stimulerande typ. Resultatet som 

erhölls var en minskning av totala antalet ADHD-RS-IV-poäng med 12,8 (startvärde 37,6) i 

ATX-gruppen jämfört med placebo där minskningen var 5,0 (startvärde 36,7). Maxvärdet som 

kunde erhållas var 54 poäng. Andelen som svarade på behandling (≥25% reduktion från 

startvärdets totalpoäng på ADHD-RS-IV) var 59,5% i ATX-gruppen jämfört med 

placebogruppen 31,3% (p≤0,001). Detta ger ett NNT-tal (number needed to treat) på 3,5 för 

ATX jämfört med placebo.  
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I ATX-gruppen var det 28,6% som hade 1 eller 2 på CGI-S till skillnad från placebogruppen 

9,6% (p=0,003). Inga skillnader hittades i antalet avbrott mellan grupperna. I ATX-gruppen 

hoppade 12 patienter av, 2 på grund av kräkningar och sömnlöshet. I placebogruppen hoppade 

10 patienter av på grund av känslomässig labilitet. Minskningen av CPRS-R poäng i ATX-

gruppen var 7,6 (startvärde 27,0) jämfört med placebogruppen 2,4 (startvärde 26,5, p<0,001). 

Minskning i CTRS-R i ATX-gruppen var 5,1 (startvärde 21,5) jämfört med placebogruppen 

1,6 (startvärde 21,6, p=0,002). 

 

Biverkningar som rapporterades oftare i ATX-gruppen samt var statistiskt säkerställda var 

dyspepsi (p=0,007) och kräkningar (p=0,001) samt yrsel som närmade sig men inte uppnådde 

statistisk signifikans (p=0,06). Patienterna i ATX-gruppen fick en aning högre systoliskt 

blodtryck, 2,0 mm Hg jämfört med placebo 0,7 mm Hg (p<0,04). Patienterna i ATX-gruppen 

minskade i vikt med genomsnitt 0,9 kg till skillnad från placebo 0,8 kg (p<0,001). Ändring i 

längd från startvärden var också ungefär liknande för båda grupperna 0,9 cm för ATX-

gruppen och 0,8 cm för placebogruppen (p<0,65). Resultatet var liknande både hos naiva 

patienter samt patienter som tidigare behandlats med centralstimulerande (5).  

 

 

 

ADHD treatment with once-daily OROS methylphenidate: final results from a long-

term open-label study  

Wilens et al., 2005 (16). 
 

Syfte 

 

 

Syftet med denna studie var att observera effektiviteten, tolerabiliteten och säkerheten av 

OROS-MPH under 2 år hos barn (6-13år) med ADHD. De som ingick i studien uppfyllde alla 

DSM-IV-kriterierna. Studiepopulationen bestod av 80% pojkar och 20% flickor och studien 

utfördes i USA. Av deltagarna hade 76% ADHD av blandtyp och alla hade tidigare 

behandlats med läkemedel av stimulerande typ.  

 

Metod 
 

 

Patienter som exkluderades från denna studie hade gastrointestinala problem, hypertension, 

Tourettes syndrom, psykotiska sjukdomar, känslig mot metylfenidat eller användning av 

andra läkemedel som påverkade OROS-MPHs effekt. OROS-MPH dosen började från 18 till 

max 54 mg/dag beroende på hur patienten svarade på behandlingen. Effektiviteten av OROS-

MPH mättes genom att föräldrarna/lärare fick besvara frågan: ”hur effektiv är den aktuella 

behandlingen just nu”? Instrumentet kallas ”the global assessment of effectiveness”. Svaren 

var graderade från 0-3 (0=väldigt dålig, 1=lovande, 2=bra, 3=utmärkt). Vid månaderna 3,6,9 
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samt 12 besvarades frågan av föräldrarna och vid månaderna 12,15,18,21 och 24 av lärare. 

Föräldrarna fick även svara på om de märkte en förbättring med behandlingen vid månaden 

1,6,12,15,18,21 och 24.Patienternas längd, kroppsvikt, blodtryck och hjärtfrekvens noterades 

också månadsvis under det första året därefter var fjärde månad under det andra året. Några 

patienter fick vara utan medicin några helger (anledningen förklaras inte i studien).  

 

 

 

Resultat 

 

´ 

I denna studie ingick 407 patienter som tidigare deltagit i andra studier där effektiviteten av 

metylfenidat undersökts. Det var 118 patienter som hoppade av studien under det första året, 

31 av dem på grund av bristande effektivitet, 28 på grund av biverkningar, 15 på grund av 

adressändring, 14 på grund av brist på följsamhet och resten på grund av personliga skäl.  

Av de 289 patienter som avslutade första året av studien fortsatte 278 patienter andra året av 

studien. Vid slutet av studien fanns 229 patienter kvar, totalt hoppade 49 patienter av under 

andra året där 3 av dem var på grund av biverkningar (sömnlöshet, huvudvärk, buksmärta och 

minskad aptit), brist på effektivitet noterades hos 5 patienter och resten på grund av 

personliga skäl, brist på följsamhet, adressändring eller att flickor nådde menstruationsdebut. 

På frågan ”hur effektiv har den aktuella behandlingen varit under den senaste veckan” gav 

85% av föräldrarna betyget 2 (bra) eller 3 (utmärkt) det första året. 92% av lärarna gjorde 

samma bedömning det andra året. Vid det sista uppföljningstillfället uppgav 86% av 

föräldrarna att de var nöjda, mycket nöjda eller extremt nöjda med behandlingen. 

Läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades hos 69,3% av patienterna. Biverkningar var 

huvudvärk (30%), sömnlöshet (~20%), minskad aptit (~19%), buksmärta (~11%) och tics 

(~10%). Under studien hoppade 8 patienter av på grund av tics varav 3 hade haft tics tidigare 

men 5 hade inte tidigare haft tics. Vikten ökade inte under de första 4-6 månaderna men ökade 

senare. I slutet av studien vägde deltagarna 1,23 kg mindre i förhållande till deras ålder. 

Däremot vägde patienterna mer än förväntat innan studien startades. Det systoliska trycket 

ökades under studiens gång (startvärde 104,7±8,1 mmHg, slutvärde 108,1±8,7 mmHg) 

p<0,0001 (16).  
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Atomoxetine and Osmotically Released Methylphenidate for the Treatment of Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder: Acute Comparison and Differential Response  

Newcorn et al., 2008 (19).  
 

Syfte 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka det akuta behandlingssvaret av ATX med OROS-

MPH hos barn med ADHD. Patienter (6-16år) som behandlades med metylfenidat övergick 

sedan till atomoxetin för att urskilja responsen på metylfenidat samt atomoxetin. Denna 12 

veckor långa studie var randomiserad och placebokontrollerad och utfördes i 20 delstater i 

USA. Ungefär 80% av studiepopulationen bestod av pojkar.  

 

 

 

Metod 
 

 

Patienter 6-16år som ingick i studien mötte DSM-IV kriterierna för ADHD oavsett subtyp. 

Patienter som använde psykofarmaka uteslöts från studien. Personer med bipolär sjukdom 

psykotiska sjukdomar och de som inte svarade på MPH uteslöts från studien. Depression 

tilläts om ADHD var den primära diagnosen. Patienterna fick slumpmässigt antingen ATX 

(0,8-1,8 mg/kg/dag), OROS-MPH (18-54 mg/dag) eller placebotabletter. ATX-dosen var 

uppdelad på två gånger dagligen medan OROS-MPH dosen och placebotabletter gavs en gång 

dagligen. För båda behandlingssubstanserna initierades dosen med låg dos som sedan ökades 

till den högsta tillåtna dosen beroende på utredarens bedömning samt patientens tolerabilitet. I 

studien ingick 516 patienter varav 222 hamnade i ATX-gruppen, 220 i OROS-MPH-gruppen 

och 74 i placebogruppen. Efter 6 veckors behandling kvarstod 186 patienter i ATX-gruppen, 

178 patienter i OROS-MPH- gruppen samt 57 patienter i placebogruppen. När 6 veckor hade 

gått fick OROS-MPH-gruppen ATX istället i ytterligare 6 veckor (N=178). 

 

Det primära effektmåttet var antalet poäng på ADHD-RS-skalan. I studien definierades 

respons som en minskning av antalet ADHD-RS poäng med ≥ 40%. De sekundära 

effektmåtten var CPRS-R och Daily Parent Ratings of Evening and Morning Behavior-

Revised (DPREMB-R). Den senare är en skala med 11 frågor som mäter morgon eller 

kvällsaktiviteter såsom gå upp från sängen eller slutföra läxor. Varje fråga rankades från 0 till 

3 ( 0=inte svårt, 3=mycket svårt) och bedömdes genom intervju av en läkare. Child Health 

Questionnaire (CHQ) fylldes i av föräldrarna, användes också för att undersöka barnets hälsa 

samt bedöma livskvalitet och här registrerades om barnet led av någon psykisk sjukdom eller 

om barnet hade koncentrationssvårigheter.  
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Resultat 
 

 

Totalt minskade antalet poäng på ADHD-RS-skalan med 16,9 i OROS-MPH-gruppen 

(startvärde 40,0), ATX-gruppen minskade med 14,4 (startvärde 40,0) och placebogruppen 

med 7,3 (startvärde 41,7) efter 6 veckors behandling (p=0,02 för OROS-MPH vs ATX). Efter 

6 veckors behandling var det 45% som svarade (=minst 40% minskning i antalet poäng i 

ADHD-RS-skalan) i ATX-gruppen vilket var statistisk signifikant jämfört med placebo 24% 

(p=0,003). I OROS-MPH-gruppen svarade 56% vilket också var bättre än placebo (p<0,001). 

Detta ger ett NNT-tal på 5 respektive 3 för ATX respektive OROS-MPH relativt placebo.  

 

I den första delen av studien svarade patienterna (N=301) som initialt var behandlade OROS-

MPH, bättre (51%) jämfört med ATX (37%, p=0,03). Responsfrekvensen för OROS-MPH 

(64%, p≤0,001) samt atomoxetin (57%, p=0,004) var mycket bättre jämfört med placebo 

(25%) när det gällde patienter som inte hade behandlats med centralstimulantia tidigare 

(N=191), däremot fanns det inga skillnader på svarsfrekvens mellan OROS-MPH och ATX 

(p=0,43) i denna patientgrupp. På CPRS-R skalan var minskning i OROS-MPH-gruppen 10,2 

samt i ATX-gruppen 7,8 till skillnad från placebo som minskade med 2,3 (p=0,003). Inga 

startvärden på CPRS-R skalan anges i artikeln. På DPREMB-R skalan (morgonaktiviteter) var 

poängminskningen i OROS-MPH 0,25, i ATX-gruppen 0,31 jämfört med placebogruppen 

som ökade med 0,001 (p=0,54). För kvällsaktiviteter var poängminskning i OROS-MPH-

gruppen 0,53, i ATX-gruppen 0,48 i jämförelse med placebogruppen som ökade med 0,001 

(p=0,21). CHQ skalan ökade med 7,8 i OROS-MPH, ATX-gruppen ökade med 5,4 (p=0,02) 

jämfört med placebogruppen som ökade med 1. Det var ungefär lika många i varje grupp som 

hoppade av studien på grund av biverkningar efter den första fasen där substanserna 

jämfördes med varandra, 5 patienter i OROS-MPH, 5 i ATX och 2 i placebogruppen. 

 

Både OROS-MPH samt ATX minskade aptiten jämfört med placebo (p<0,05). Sömnlöshet 

var vanligare i OROS-MPH-gruppen till skillnad från ATX-gruppen medan sömnighet 

rapporterades oftare för ATX 6% än OROS-MPH-gruppen 2% (p<0,05). Ökat diastoliskt 

tryck i både ATX (3,8mm Hg) samt OROS-MPH-gruppen (3,1mm Hg) noterades till skillnad 

från placebogruppen (0,4mm Hg) (p<0,05). Vikten minskades med 0,6 kg i ATX-gruppen, 0,9 

kg i OROS-MPH-gruppen jämfört med placebogruppen där vikten ökade med 1,1 kg 

(p<0,05). Hjärtfrekvensen ökade i ATX-gruppen med 6,4 slag per minut till skillnad från 

OROS-MPH 3,0 samt placebo gruppen 0,4 (p<0,05). Efter 6 veckors behandling fick 

metylfenidatgruppen (N=178) ATX för att observera hur patienter skulle reagera på det.  

Av de 70 patienter som klassificerades som ”non-responders” på metylfenidat i början av 

studien (del 1) svarade 51% av dem bättre på ATX, 10% visade sämre respons och 39% 

visade ungefär samma respons efter atomoxetinbehandling i 6 veckor. Av de 108 patienter 

som klassificerades som OROS-MPH ”responders” visade 36% sämre respons, 18% visade 

bättre respons och 46% visade samma respons på behandling med ATX (19).  
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Multicenter, Randomized, Open-Label Study of OROS Methyiphenidate versus 

Atomoxetine: Treatment Outcomes in African-American Children with ADHD  

Starr et al., 2005 (18).  
 

Syfte 
 

 

Syftet med denna studie (The Formal Observation of Concerta versUs Strattera (FOCUS) 

study) var att undersöka effektiviteten samt tolerabilitet av OROS-MPH samt ATX hos 

afroamerikaner. I studien ingick 183 patienterna, som var mellan 6-12 år och hade ADHD 

enligt DSM-IV vilket bedömts av en psykolog. Det var en randomiserad multicenterstudie 

som genomfördes under 21 dagar, med syfte att undersöka effekten av läkemedlen.  

 

 

 

Metod 
 

 

Totalt randomiserades 183 patienter till antingen OROS0-MPH-gruppen (N=125) eller till 

ATX-gruppen (N=58). OROS-MPH-dosen började med 18 mg/dag som sedan ökades och 

ATX-dosen initierades med 0,5m/kg/dag som också ökades. Vid slutet av studien noterades 

OROS- MPH-dosen till cirka 32,8±10,9 mg/dag (medelvärde ± standardavvikelse) samt 

ATX-dos noterades till cirka 1,1 ± 0,4 mg/kg/dag. Patienter med svår utvecklingsstörning, 

hypertyreoidism eller om de inte svarat på metylfenidat tidigare exkluderades från studien. De 

primära utfallsvariablerna var ADHD-RS-skalan och CGI-I.  

 

 

 

Resultat 
 

 

Båda behandlingarna visade förbättringar varje vecka enligt ADHD-RS både när det gäller 

ouppmärksamhets-subskalan och hyperaktivitet-subskalan (p<0,0001) men OROS-MPH-

gruppen hade större förbättringar jämfört med ATX. Den totala minskningen i ADHD-RS-

poäng i OROS-MPH (startvärde 40,4) vid vecka 3 var 20,4 samt i ATX gruppen (startvärde 

40,9) 15,9 (p<0,003). Under vecka 3 av studien var det 77.4% i OROS-MPH gruppen som 

upplevde 30% reduktion i ADHD-RS-poäng från startvärdet till skillnad från ATX-gruppen 

där 61.1% upplevde reduktionen (p<0,03). En 50% reduktion i ADHD-RS-poäng upplevdes 

hos 58,3% i OROS-MPH jämfört med ATX-gruppen 35,2% (p<0,006). ). För en 50-procentig 

sänkning av antalet poäng på ADHD-RS-instrumentet blir NNT fyra för behandling med 

OROS-MPH jämfört med ATX.  
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CGI-I poängen <2 dvs "väldigt mycket förbättrad" eller "mycket förbättrade" noterades hos 

fler patienter i OROS-MPH-gruppen (68,4%), jämfört med ATX-gruppen (49,1%) (p<0,01) 

vid vecka 3.  

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna var  buksmärta, minskad aptit, 

sömnlöshet och huvudvärk i OROS-MPH-gruppen. Däremot var somnolens, sedering och 

illamående vanligare i ATX-gruppen. En biverkan som ledde till att avbryta studien var rädsla 

för döden och gråtande under lägre tid hos en patient i ATX gruppen (18). 

 

 

 

Comparative study of OROS-MPH and atomoxetine on executive function improvement 

in ADHD: a randomized controlled trial  

Yang et al., 2012 (15).  
 

Syfte 
 

 

Syftet med denna studie var att jämföra förbättringar med OROS-MPH eller ATX på exekutiv 

funktion hos barn mellan 7-14 år med ADHD genom en randomiserad kontrollerad och 6 

veckor lång klinisk studie. Exekutiv funktion (EF) innebär vanligen att kunna genomföra ett 

test på ett flexibelt sätt (20). I studien ingick även 46 individer utan ADHD som kontroll.  

 

 

 

Metod 
  

 

I studien randomiserades 119 patienter till OROS-MPH-gruppen och 118 till ATX-gruppen 

Det var 142 patienter som slutförde studien varav 85 av patienter var i OROS-MPH-gruppen 

samt 57 patienter i ATX-gruppen. Under studiens gång hoppade 30 patienter av studien från 

OROS-MPH-gruppen, 15 av dem på grund av biverkningar, 2 på grund av ineffektivitet, 8 på 

grund av att patienter inte ville fortsätta och resten på grund av andra skäl. I ATX-gruppen var 

det 56 patienter som hoppade av studien, 27 av dem på grund av biverkningar, 9 på grund av 

ineffektivitet, 10 på grund av att patienter inte ville fortsätta och resten på grund av andra 

skäl. Bortfall på grund av biverkningar och ineffektivitet var högre i ATX-gruppen (20,8%, 

6,9%) än i OROS-MPH-gruppen (11,4%, 1,5%). Patienterna som uppfyllde DSM-IV-

kriterierna för ADHD randomiserades till OROS-MPH eller ATX.  Gruppen med OROS-

MPH började med 18 mg/dag till max 54 mg/dag beroende på patientens svar. ATX-gruppen 

initierades med 0,5 mg/kg/dag och till 1,4 mg/kg/dag (max 100 mg) om den terapeutiska 

effekten inte var tillfredsställande samt biverkningarna var acceptabla. För båda läkemedlen 

fortsattes den optimala dosen i 4-6 veckor innan EF-mätningen gjordes.  
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De primära effektmåtten var EF-tester såsom Stroop color-word interference, som bedömer 

hur färg och ord påverkar tänkandet. Testet utgår från att patienten läser av namnen på 

färgerna och ignorerar i vilken färg namnen på färgerna står, därefter får patienten ett annat 

papper där de måste läsa upp namn på färgen till exempel om det står Röd måste patienten 

säga röd och inte blå. Tiden det tar för båda testerna noteras. Rey Complex Figure Test 

(RCFT) användes också vilket utvärderar hur bra minnet fungerar genom att be patienterna 

rita av en struktur. Patienterna bedömdes efter ritningens struktur (”immediate structure”) , 

detalj (”immediate detail”) samt hur väl patienten kommer ihåg ritningens struktur (”recall 

structure”) och detalj (”recall detail”). Digit span bedömer det verbala arbetsminnet genom 

att höra en sekvens av siffror och därefter komma ihåg sekvensen korrekt. Därefter kördes 

även sekvenser baklänges som patienterna fick komma ihåg i rätt ordning (reverse digit span). 

Det andra testet var Verbal fluency test där patienterna får namnge så många djur de kan 

under 2 minuter. Det sista testet var Trail Making Test (TMT), som bedömer patientens 

förmåga att behandla information, mental flexibilitet och även de exekutiva förmågorna 

genom att dra streck från cirklar med siffror i nummerordning (0-25), tiden noterades också. 

Dessa tester utfördes både före och efter studien. 

 

 

 

Resultat 

 

OROS-MPH-gruppen hade i RCFT immediate structure startvärde 2,15 poäng, slutvärde 3,58, 

immediate detail startvärde 7,81, slutvärde 13,92, recall structure startvärde 2,33, slutvärde 

3,62 och recall detail startvärde 7,88, slutvärde 13,92. För ATX-gruppen var i RCFT 

immediate structure startvärde 2,95, slutvärde 3,71, immediate detail startvärde 10,93, 

slutvärde 14,89, recall structure startvärde 2,93, slutvärde 3,71 och recall detail startvärde 

10,05, slutvärde 15,11. För kontrollgruppen var poängen i RCFT immediate structure 

startvärde 4,09, slutvärde 4,41, immediate detail startvärde 14,20, slutvärde 17,67, recall 

structure startvärde 4,11, slutvärde 4,46 och recall detail startvärde 13,58, slutvärde 17,24.  

Resultat på order digit span för OROS-MPH-gruppen var startvärde 7,66 vs slutvärde 7 och 

ATX-gruppen var poängen på order digit span startvärde 8,15 vs slutvärde 7,61. Poängen på 

order digit span för kontrollgruppen var startvärde 8,33 vs slutvärde 8,13. Resultatet som 

erhölls var att poängen efter behandlingen i RCFT och digit span skilde sig inte från 

kontrollgruppen (OROS-MPH=ATX=kontroll, p>0,05), medan stroop test (word interference) 

gick inte lika bra för OROS-MPH (startvärde 30,65, slutvärde 25,09) och ATX (startvärde 

31,25, slutvärde 25,21) jämfört med kontrollgruppen (startvärde 20, slutvärde 18,0) (p>0,05). 

OROS-MPH-gruppen förbättrades efter medicineringen i TMT test (startvärde 137,03, 

slutvärde 113,33 p=0,005) även verbal fluency test förbättrades (startvärde 19,36, slutvärde 

20,46 p=0,048). Resultaten på dessa prover förbättrades i ATX-gruppen men värdena var inte 

statistisk signifikanta, TMT (startvärde 126,11, slutvärde 106,96), verbal fluency test 

(startvärde 20,58, slutvärde 20,98). Kontrollgruppens värde för TMT (startvärde 76, slutvärde 

60,72 p=0.004) och verbal fluency test (startvärde 23,59, slutvärde 23,83 p=0.355) 

förbättrades också (15).  
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An Open-Label, Randomized Trial of Methylphenidate and Atomoxetine Treatment in 

Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (14) 

Shang et al., 2015 (14). 
 

Syfte 
 

 

Denna 24 veckors randomiserade studies syfte var att jämföra behandlingssvar och 

tolerabilitet av OROS-MPH och ATX hos barn (läkemedelnaiva) mellan 7-16 år med ADHD 

enligt DSM-IV kriterierna.  Det primära effektmåttet var ADHD-RS-poängförändring innan 

respektive efter medicineringen. De sekundära effektmåtten var CGI-S och SNAP-IV.  

 

 

 

Metod 

 

 

Patienter som deltog skulle ha minst fyra (måttligt sjuka eller värre) på CGI-ADHD-S. 

Patienterna uteslöts om de hade hjärt-kärlsjukdom, bipolär sjukdom, epilepsi eller hade IQ 

poäng <80. Patienterna började med en initial dos av OROS-MPH på 18mg/dag på morgonen 

(N=80) och ATX 0,5mg/kg/dag administrerat en gång (N=80). Därefter ökades dosen av 

substanserna beroende på de kliniska svaren och biverkningar, max 54 mg/dag för OROS-

MPH och max 1,2mg/kg/dag för ATX.  

 

 

 

Resultat  
 

 

Det var totalt 14 patienter av 80 som hoppade av studien i OROS-MPH och 16 i ATX- 

gruppen. I ATX-gruppen hade 19% kräkningar (p=0,017), sömnighet 34% (p<0,001) och 

yrsel 11% (p=0,009) rapporterats hos patienter>1% medan sömnlöshet hade rapporterats hos 

15% (p=0.035) av patienter för OROS-MPH-gruppen. 

Förändringar i ADHD-RS-poäng i de båda behandlingsgrupperna observerades under studien. 

Vid slutet av studien minskades poängtalet för ouppmärksamhet i ADHD-RS-instrumentet för 

OROS-MPH-gruppen med 13,58 (startvärde 22,58) och för ATX-gruppen med 12,65 

(minskning från startvärde 22,62). Poäng för hyperaktivitet/impulsivitetpoängen minskades 

med 10,16 (startvärde 15,94) för OROS-MPH och för ATX-gruppen med 10,68 (startvärde 

17,03). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan dessa behandlingsgrupper när 

det gäller minskning i ADHD-RS poängen. Vid slutet av studien minskades poängen för i 
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CGI-S med 2,57 (startvärde: 5,76) för OROS-MPH och med 2,40 (startvärde 5,78) för ATX 

gruppen. Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader i minskningen av CGI-S poängen 

mellan behandlingsgrupperna genom hela studien. Minskningar i SNAP-IV-poäng 

observerades hos båda behandlingsgrupperna under studien. Vid slutet av studien minskades 

SNAP-IV-poängen enligt föräldrarna med 3,68, enligt lärarna med 4,79 och enligt patienterna 

med 4,61 för OROS-MPH. För ATX-gruppen minskades poängen på SNAP-IV enligt 

föräldrarna med 2,78, enligt lärarna med 3,95 och enligt patienterna med 3,84. Inga 

gruppskillnader hittades i den genomsnittliga sänkningen av den totala SNAP-IV-poängen 

från startvärde till slutet av studien.  

 

 

 

Outcomes of OROS® Methylphenidate Compared With Atomoxetine in Children 

With ADHD: A Multicenter, Randomized Prospective Study  

Kemner et al., 2005 (17).  
 

Syfte 
 

 

Syftet med denna studie var att bedöma behandlingsresultatet av OROS-MPH och ATX hos 

barn 6-12 år med ADHD enligt DSM-IV-under 3 veckor. Effektiviteten av substanserna 

bedömdes enligt ADHD-RS vilket är det primära effektmåttet.  

 

 

 

Metod 

 

 

I studien ingick 1 323 patienter vilka randomiserades i ett 2:1 förhållande till antingen OROS-

MPH 18 mg/dag (N=850) eller till 0,5 mg/kg/dag för ATX (N=473). Max dosen för OROS-

MPH  var 72 mg/dag medan max dosen för ATX var 80mg/dag och titrerades upp enligt 

patienternas svar under vecka 1 samt 2. Patienterna skulle ha minst 24 poäng i ADHD-RS och 

minst fyra i CGI-I för att få delta. Patienter som hade ätstörningar, tics eller psykiatriska 

tillstånd exkluderades från studien. Patienternas symtom skulle reduceras minst 25% för att 

det skulle räknas som respons.  
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Resultat 
 

 

Båda behandlingsgruppernas ADHD-symtom förbättrades. ADHD-RS-poängen minskade 

med 20,24 i OROS-MPH (startvärde 39,9) och 16 för ATX-gruppen (startvärde 38,6)  

p<0,001. Det var 80,2% i OROS-MPH jämfört med 68,7% i ATX-gruppen, som visade 

symtomminskning med 25% eller mer (p<0,001). Vid vecka 3 hade 68,6% av OROS-MPH-

gruppen 2 poäng eller lägre i CGI-I skalan till skillnad från ATX-gruppen 52,8% (p<0,001). 

Medelvärdet av totala PSQ-poäng blev 19,7 för OROS-MPH och 22,3 för ATX gruppen 

(p<0,001). Det var 76% som minskade ADHD-symtomen med 30% eller mer i OROS-MPH 

jämfört med ATX-gruppen 63,3% (p<0,001). Ungefär 56,7% i OROS-MPH-gruppen 

minskade ADHD-symtomen med 50% eller mer till skillnad från ATX-gruppen 40,9% 

(p<0,001). Ungefär 70% eller mer symtomminskning fick 28,1% i OROS-MPH-gruppen 

jämfört med 19,2% i ATX-gruppen (p<0,001).  

 

Behandlingsrelaterade biverkningar skiljde sig inte signifikant mellan behandlingsgrupperna. 

En större andel av patienter med OROS-MPH upplevde sömnlöshet och minskad aptit till 

skillnad från ATX-gruppen där illamående, trötthet och sömnighet var vanligt förekommande 

biverkningar. Allvarligare biverkningar rapporterades hos 7 patienter i OROS-MPH-gruppen 

där 4 av dem var orelaterade till medicineringen men 3 av dem upplevde ilska, gråt samt 

aggression. I ATX-gruppen upplevde 1 patient rädsla för döden (18).  

 

 

 

Sammanfattande analys 
 

I tabell IV sammanfattas resultaten för de granskade studiernas gemensamma 

studieparametrar. Startvärden på ADHD-RS-skalan var mellan 36,7 och 41,4 poäng i de olika 

studiegrupperna. Behandlingstid var 3-6 veckor. Minskningen i ADHD-RS-poäng var mellan 

5 och 7,3 poäng i placebogrupper, mellan 12,8 och 16 poäng i ATX-grupper och mellan 16,9 

och 20,4 poäng i OROS-MPH-grupperna. Andelen patienter med CGI-I-poäng 1-2 (väldigt 

mycket förbättrad eller mycket förbättrad) var mellan 49-53% i ATX-grupper och 68-69% i 

OROS-MPH-grupper. 

Andelen patienter som minskade poängen på ADHD-RS-skalan med minst 25-30% var 31% i 

en placebogrupp (5), 59-69% i ATX-grupper (5, 17, 18) och 76-80% i OROS-MPH-grupper 

(17, 18). Andelen patienter som minskade poängen på ADHD-RS-skalan med minst 40-50% 

var 35-45% i ATX-grupper (17-19) och 56-58% i OROS-MPH-grupper (17- 19). 

I en studie som pågick under 24 veckor (14) observerades inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan en ATX-grupp och en OROS-MPH-grupp för uppmärksamhetspoäng och 

hyperaktivitet/impulspoäng på ADHD-RS-skalan. I denna studie fann man inte heller någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna för förändring i poäng på CGI-S-skalan. 
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Tabell IV. Sammanfattande redogörelse över artiklarnas gemensamma studieparametrar (ADHD-RS, CGI-I och 

CGI-S där startvärde (antal poäng) och förändringar från startvärde presenteras.   

 

 

 

Diskussion 
 

 

Både ATX (Strattera®) och MPH-depotberedning (Concerta® depo) används idag i Sverige 

vid behandling av ADHD.  Konventionella tabletter av metylfenidat har en kort duration, och 

administreras tre gånger dagligen. Detta ger upphov till problem för både föräldrar och 

patienterna på grund av dålig följsamhet (21). OROS-MPH har en effektduration på 12 

timmar (22). Några kan vara intoleranta mot MPH och därför rekommenderas ATX i andra 

hand (6). ATX har visats vara effektivt när det gäller att reducera ADHD-symtom jämfört 

med placebo (5).  

 

 

 

Svagheter i studierna  
 

 

I samtliga artiklar utgjorde flickor en liten andel (högst 30%) av deltagarna. Prevalensen av 

ADHD hos pojkar är dock högre och därför syns en sådan könsfördelning i studierna. 

Resultatet i kliniska studier blir ofta en överskattning jämfört med när man ger läkemedel utan 

den övervakning som sker i studier. Fyra av artiklarna (14, 16-18) var open-label där både 

forskare och deltagare är medvetna om vilka läkemedel som används under studien. Detta kan 

vara negativt på grund av bias men övriga studier jämförde läkemedelssubstanserna med 

placebo under dubbel-blindade omständigheter vilket ökar chansen för säkra och tillförlitliga 

resultat (5, 15, 19). Två studier (5, 19) genomfördes vid fler centra och vid bedömning av 

symtom är det viktigt att studiepersonal koordinerar så att bedömningen av symtomen hos 
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patienterna klassas på ett likformigt sätt. Ju fler personer som involveras i dessa 

klassifikationer, ju större blir spridningen vilket minskar precisionen i mätningar. Många 

studier var av kort duration och då kan inte långtidseffekter av substanserna undersökas. Detta 

är speciellt viktigt då dessa preparat ofta används under många år (decennier).  

 

 

 

Styrkor med studierna 

 

 

Styrkor med samtliga studier var att alla hade ungefär samma maxdoser (tabell II). Två 

studier (14, 16) pågick under längre tid vilket är positivt i och med att ”sena biverkningar” 

såsom toleransutveckling kan observeras. Resterande studier pågick under en kortare tid som 

då gav en inblick i akuta besvär som uppkommer snart efter påbörjad läkemedelsanvändning.  

 

 

 

Jämförelse av studierna 

 

 

Den första studien (5) undersökte effektiviteten och tolerabiliteten av ATX en gång dagligen 

jämfört med placebo. ATX-gruppen visade förbättringar i ADHD-RS, CGI-S, CPRS-R och 

CTRS-S jämfört med placebogruppen vilket tyder på att ATX behandlingen förbättrar 

ADHD-symtomen. I studien definierades svar på behandling som en sänkning av ≥25% av 

startvärdets totalpoäng på ADHD-RS-IV. Ett NNT-tal beräknades till 3,5 för ATX jämfört 

med placebo. Detta innebär att om sju personer behandlas med ATX under sex veckor 

kommer ytterligare två personer (28,2%) att få en klinisk effekt motsvarande minst 25% 

reduktion av symtomen enligt ADHD-RS-IV-skalan, utöver de två personer (31,3%) som  

skulle svarat även utan behandling med aktivt läkemedel. Tre av sju personer (40,5%) skulle 

inte svara på behandlingen. Studien var sponsrad av Eli Lilly and Company.  

 

Den andra studien (16) undersökte effektiviteten, säkerheten och tolerabiliteten av OROS-

MPH under två år och visade stora förbättringar enligt föräldrarna (85%) första året och enligt 

lärarna (92%) andra året. Totalt hoppade 118 deltagare av under första året, 24% av dessa på 

grund av biverkningar. Bland deltagarna som fortsatte andra året hoppade totalt 49 av och 6% 

av dessa var på grund av biverkningar. Detta tyder på att majoriteten av biverkningar som 

kräver att behandlingen avbryts förekommer relativt tidigt under behandlingen. OROS-MPH-

dosen ökades under studien för att upprätthålla effektivitet men 2% hoppade av studien under 

andra året på grund av bristande effektivitet i doser upp till 54mg/dag. Detta antyder att längre 

användning av OROS-MPH hos vissa individer kan öka risken för toleransutveckling. Det  

framgick inte i studien huruvida patienter som uppvisade toleransutveckling hade drogfria 
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perioder (16). Problem med resistensutveckling beskrivs i en annan studie, där patienter 

behandlade med MPH under 3-10 år fick dosökningar eller medicinändringar (23). Studien 

var sponsrad av Lily and Shire (16). 

 

I tre studier (17-19) visade OROS-MPH större förbättringar än ATX när det gällde ADHD-

RS-poäng (tabell II och IV). I den studie som var placebokontrollerad (19) definierades svar 

på behandling som en sänkning med minst 40% av startvärdets totalpoäng på ADHD-RS-

skalan. NNT-tal för detta beräknades till 5 för ATX och 3 för OROS-MPH. Detta betyder att 

om 5 patienter behandlas med ATX eller 3 patienter med en depotberedning av MPH relativt 

placebo under 6 veckor kommer ytterligare en patient i vardera behandlingsgruppen att svara 

på behandlingen definierat som en minskning av antalet poäng på ADHD-RS skalan med 

minst>40%. I en annan studie (18) som varade 3 veckor och jämförde OROS-MPH och ATX 

beräknades ett NNT-tal på fyra avseende en 50-procentig sänkning av antalet poäng på 

ADHD-RS-instrumentet. Detta innebär att om fyra patienter behandlas med en 

depotberedning av metylfenidat under tre veckor kommer ytterligare en av 

metylfenidatpatienterna att få en 50-procentig sänkning av antalet poäng på ADHD-RS-

instrumentet jämfört med patienter som behandlas med ATX. Maxdosen för OROS-MPH var 

74 mg i den ena studien (17) vilket är högre än vad som rekommenderas (54 mg) enligt FASS 

(6). Detta omnämndes även i artikeln men dosökningar utfördes av erfarna läkare. Den höga 

dosen av OROS-MPH kunde ha lett till fördel för OROS-MPH men resultaten som erhölls var 

likvärdiga med andra studiers resultat vars doser var inom det godkända intervallet (tabell II). 

Även på CGI-I-skalan var förbättringar större för OROS-MPH jämfört med ATX-gruppen 

enligt två studier (17, 18). Faktorer i den ena studien (17) som möjligen kunde leda till bättre 

resultat i OROS-MPH-gruppen var en ojämn fördelning 2:1 där dubbelt så många deltagare 

hamnade i OROS-MPH-gruppen. Studien saknade också lärarvärderingsskala och en tredje 

part, som till exempel lärare, förutom föräldrar och vårdgivare, är alltid bra att ha för 

bedömning av ADHD- symtom (17). Däremot finns det studier som indikerar att föräldrarnas 

rapport är lika god som lärarnas rapport på ADHD-symtomen (24). Studien exkluderade 

patienter som inte svarade på ADHD-behandling vilket också kan gynna effektiviteten i 

OROS-MPH-gruppen över ATX-gruppen på grund av att ett större antal ”stimulant 

nonresponders” exkluderas jämfört med ”atomoxetine nonresponders”. Totalt fanns det cirka 

50% deltagare i  studien som hade behandlats med MPH tidigare vilket även förklarar den 

höga dosen av OROS-MPH med tanke på toleransutveckling. Studien var sponsrad av McNeil 

Consumer & Specialty Pharmaceuticals (17).  

 

I en av studierna (19) visades att det fanns personer som inte svarade på OROS-MPH i början 

av studien men 51% av dem visade bättre respons på ATX. Av de patienter som svarade på 

OROS-MPH i början av studien visade endast 18% bättre respons på ATX. Detta tyder på att 

det är endast hos en liten andel av personer som är OROS-MPH ”responders” som ATX ger 

en bättre respons. Studien var sponsrad av Eli Lilly and Company (19). 

 

Enligt artikeln som pågick i 24 veckor (14) visade båda substanser förbättringar på ADHD-

symtomen men poängminskningen var något högre i OROS-MPH gruppen enligt ADHD-RS, 

CGI-S och SNAP-IV. Anledning till att poängminskning inte skilde mycket mellan 

behandlingsgrupperna kan vara att studien pågick under lång tid. Det tar ungefär 4-5 veckor 

för ATX att verka fullt ut (13). Liknande resultat erhölls även i en annan studie som pågick 

under 10 veckor där båda behandlingssubstanser var ungefär lika effektiva (25).  
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Artikeln som mätte exekutiva funktioner på barn med ADHD före och efter behandling (15) 

visade att barn med ADHD fick liknande resultat på vissa tester (RCFT och digit span) som 

barn utan ADHD efter behandling med OROS-MPH eller ATX. Enligt verbal fluency test 

ökade OROS-MPH koncentrationsförmågan mer än ATX. Efter OROS-MPH-behandlingen 

förbättrades koncentrationsförmågan signifikant i de flesta tester jämfört med ATX-gruppen. 

Värdena för ATX-gruppen hade också förbättrats men var inte statistisk signifikanta. Studien 

var sponsrad av National Natural Science, Foundation of China, Chinese Ministry of Health 

grants, Ministry of Science och Technology grants och the XianJanssen Pharmaceutical Ltd 

(17).  

En större poängreduktion i ADHD-RS-skalan noterades i OROS-MPH-gruppen till skillnad 

från ATX-gruppen enligt artiklarna. En större andel patienter fick 1-2 i CGI-I och CGI-S- 

skalan (ganska mycket förbättringar eller mycket förbättringar) i OROS-MPH-gruppen än 

ATX-gruppen enligt artiklarna. Även enligt TMT och verbal fluency test noterades 

förbättringar i OROS-MPH-gruppen jämfört med ATX-gruppen.  

 

 

 

Biverkningar av OROS-MPH och ATX 
 

 

De mest förekommande biverkningar inom OROS-MPH-gruppen i samtliga artiklar var 

huvudvärk, sömnlöshet, minskad aptit, buksmärta och tics. I ATX-gruppen var kräkningar, 

yrsel, illamående, minskad aptit och sömnighet de mest förekommande biverkningar (tabell 

III). Ökat systoliskt/diastoliskt blodtryck, ökad hjärtfrekvens och viktminskning observerades 

hos båda behandlingsgrupperna men förändringarna var inom de normala intervallen (5, 16, 

19). Allvarliga biverkningar såsom rädsla för döden och gråtande under längre tid i ATX-

gruppen observerades i två studier (17, 18). Allvarliga biverkningar i OROS-MPH gruppen 

såsom ilska och aggression noterades i studien där dosen av OROS-MPH var högre än i de 

andra studierna. Risken för sådana biverkningar är väldigt liten men det förekommer vilket 

leder till att läkemedelssubstansen måste bytas. (6).  

 

 

 

Slutsats 

 

 

Slutsatser som kan dras ifrån detta arbete är att både OROS-MPH och ATX förbättrar ADHD- 

symtomen hos barn men förbättringarna är lite större för OROS-MPH åtminstone under 

kortare behandlingsperioder (3-6 veckor). Därför är MPH i depotberedning förstahandsvalet 

när det gäller behandling av ADHD hos barn. Däremot finns det patienter som inte svarar på 

MPH och där ATX kan vara ett bra alternativ vilket rekommenderas även av 

läkemedelsverket i andra hand. I en studie som pågick under 24 veckor observerades dock 
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inga statistiskt signifikanta skillnader mellan effekt av ATX och OROS-MPH. Fler 

långtidsstudier kan behövas för att säkerställa dessa resultat. Båda substanserna gav 

biverkningar men tolererades väl. Allvarliga biverkningar noterades också hos båda 

substanserna men endast hos en liten andel av deltagarna. Sammanfattningsvis är OROS-

MPH åtminstone under kortare behandlingsperioder effektivare än ATX och lika säkert som 

ATX men om allvarliga biverkningar såsom svår sömnlöshet, påverkan på längd, vikt, 

toleransproblem, missbruk av substansen eller ingen effektivitet observeras hos patienter bör 

behandlingen av OROS-MPH avbrytas och behandling med ATX sättas in.  

 

 

 
 

  



30 
 

Referenser   
 

1. 1177. Adhd 2017 [Available from: https://www.1177.se/Fakta-och-
rad/Sjukdomar/Adhd/. 
2. Wikipedia. Swanson, Nolan and Pelham Teacher and Parent Rating Scale [Available 
from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson,_Nolan_and_Pelham_Teacher_and_Parent_Rating_Scale. 
3. Wikipedia. ADHD rating scale  [Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/ADHD_rating_scale. 
4. Wikipedia. Clinical Global Impression  [Available from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Global_Impression. 
5. Michelson D, Allen AJ, Busner J, Casat C, Dunn D, Kratochvil C, et al. Once-daily 
atomoxetine treatment for children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder: a 
randomized, placebo-controlled study. Am J Psychiatry. 2002;159(11):1896-901. 
6. Läkemedelsverket. Läkemedel vid adhd 

– behandlingsrekommendation 2015 [Available from: https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-
sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pd
f. 
7. Hjärnguiden. Hjärnguiden 2009 [Available from: 
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2. 
8. Cortese S, Holtmann M, Banaschewski T, Buitelaar J, Coghill D, Danckaerts M, et al. 
Practitioner review: current best practice in the management of adverse events during treatment 
with ADHD medications in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry. 2013;54(3):227-46. 
9. Corkum P, Panton R, Ironside S, Macpherson M, Williams T. Acute impact of 
immediate release methylphenidate administered three times a day on sleep in children with 
attention-deficit/hyperactivity disorder. J Pediatr Psychol. 2008;33(4):368-79. 
10. Sangal RB, Owens J, Allen AJ, Sutton V, Schuh K, Kelsey D. Effects of atomoxetine and 
methylphenidate on sleep in children with ADHD. Sleep. 2006;29(12):1573-85. 
11. Yu G, Li GF, Markowitz JS. Atomoxetine: A Review of Its Pharmacokinetics and 
Pharmacogenomics Relative to Drug Disposition. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2016;26(4):314-
26. 
12. Bloch MH, Qawasmi A. Omega-3 fatty acid supplementation for the treatment of 
children with attention-deficit/hyperactivity disorder symptomatology: systematic review and meta-
analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(10):991-1000. 
13. FASS. Strattera 2015 [Available from: 
https://www.fass.se/LIF/product?2&userType=2&nplId=20050629000053&docType=7. 
14. Shang CY, Pan YL, Lin HY, Huang LW, Gau SS. An Open-Label, Randomized Trial of 
Methylphenidate and Atomoxetine Treatment in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder. J Child Adolesc Psychopharmacol. 2015;25(7):566-73. 
15. Yang L, Cao Q, Shuai L, Li H, Chan RC, Wang Y. Comparative study of OROS-MPH and 
atomoxetine on executive function improvement in ADHD: a randomized controlled trial. Int J 
Neuropsychopharmacol. 2012;15(1):15-26. 
16. Wilens T, McBurnett K, Stein M, Lerner M, Spencer T, Wolraich M. ADHD treatment 
with once-daily OROS methylphenidate: final results from a long-term open-label study. J Am Acad 
Child Adolesc Psychiatry. 2005;44(10):1015-23. 
17. Kemner JE, Starr HL, Ciccone PE, Hooper-Wood CG, Crockett RS. Outcomes of OROS 
methylphenidate compared with atomoxetine in children with ADHD: a multicenter, randomized 
prospective study. Adv Ther. 2005;22(5):498-512. 

https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/
https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd/
https://en.wikipedia.org/wiki/Swanson,_Nolan_and_Pelham_Teacher_and_Parent_Rating_Scale
https://en.wikipedia.org/wiki/ADHD_rating_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_Global_Impression
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedel_%20vid_adhd_behandlingsrekommendation.pdf
http://www.hjarnguiden.se/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=2
https://www.fass.se/LIF/product?2&userType=2&nplId=20050629000053&docType=7


 
 

31 
 

18. Starr HL, Kemner J. Multicenter, randomized, open-label study of OROS 
methylphenidate versus atomoxetine: treatment outcomes in African-American children with ADHD. 
J Natl Med Assoc. 2005;97(10 Suppl):11S-6S. 
19. Newcorn JH, Kratochvil CJ, Allen AJ, Casat CD, Ruff DD, Moore RJ, et al. Atomoxetine 
and osmotically released methylphenidate for the treatment of attention deficit hyperactivity 
disorder: acute comparison and differential response. Am J Psychiatry. 2008;165(6):721-30. 
20. Funahashi S. Neuronal mechanisms of executive control by the prefrontal cortex. 
Neurosci Res. 2001;39(2):147-65. 
21. Greenhill LL, Pliszka S, Dulcan MK, Bernet W, Arnold V, Beitchman J, et al. Practice 
parameter for the use of stimulant medications in the treatment of children, adolescents, and adults. 
J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2002;41(2 Suppl):26S-49S. 
22. Swanson J, Gupta S, Lam A, Shoulson I, Lerner M, Modi N, et al. Development of a new 
once-a-day formulation of methylphenidate for the treatment of attention-deficit/hyperactivity 
disorder: proof-of-concept and proof-of-product studies. Arch Gen Psychiatry. 2003;60(2):204-11. 
23. Safer DJ, Allen RP. Absence of tolerance to the behavioral effects of methylphenidate 
in hyperactive and inattentive children. J Pediatr. 1989;115(6):1003-8. 
24. Biederman J, Faraone SV, Monuteaux MC, Grossbard JR. How informative are parent 
reports of attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms for assessing outcome in clinical trials of 
long-acting treatments? A pooled analysis of parents' and teachers' reports. Pediatrics. 
2004;113(6):1667-71. 
25. Kratochvil CJ, Heiligenstein JH, Dittmann R, Spencer TJ, Biederman J, Wernicke J, et al. 
Atomoxetine and methylphenidate treatment in children with ADHD: a prospective, randomized, 
open-label trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2002;41(7):776-84. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info@lnu.se  

Lnu.se 


