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Sammanfattning  
Introduktion: Under de senaste 10 åren har antalet barn och vuxna som diagnostiserats med ADHD (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder) ökat. En av faktorerna är den vetenskapliga utvecklingen och den ökande 
kunskapen kring ADHD. Eftersom allt fler diagnostiseras med ADHD så förskrivs också anpassade läkemedel i 
större utsträckning. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och karakteristiskt för de flesta med 
diagnosen är uppmärksamhetsproblem, överaktivitet, kan ha svårt att fullfölja uppgifter och kan ha problem med 
impulskontrollen. Det förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn och det har ansetts vara vanligare bland 
pojkar och män än hos flickor och kvinnor. Av patienterna som diagnostiseras med ADHD har cirka en fjärdedel 
en familjemedlem eller släkting med liknande problem. Den mest aktuella biokemiska förklaringsmodellen till 
detta handlar om dopaminförsörjningen i hjärnan vilket kan förklara svårigheter som brister i exekutiva funktioner, 
vilket betyder de processer i hjärnan som svarar för styrning och samordning av vårt beteende. 
Metylfenidat är ett centralstimulerande långtidsverkande läkemedel där verkningsmekanismen ännu inte är helt 
känd, men det tros blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till den presynaptiska neuron och då öka 
frisättningen av dessa monoaminer till synaptiska spalten.  
Vad det gäller säkerhetsaspekterna vid behandling med centralstimulerande läkemedel så finns det en rad olika 
parametrar att titta på, som biverkningar där säkerheten på kort sikt är i förhållandevis väl undersökt, men 
motsvarande studier vid långtidsbehandling saknas. Vad det gäller kardiovaskulära effekterna så ökar blodtrycket 
i genomsnitt med omkring 3–4 mm Hg och puls med omkring sex slag/min för både barn och vuxna.  
Syfte: Undersöka effekt och säkerhet av långtidsbehandling med metylfenidat vid ADHD.  
Metod: De vetenskapliga artiklarna till litteraturstudien hämtades från databasen PubMed och därifrån utsågs fem 
artiklar ut där de granskat metylfenidats långsiktiga effekt. 
Resultat: Patienterna fick genomgå en klinisk psykiatrisk bedömning och utvärdering utförd av erfarna 
psykiatriker. Effektivitet bedömdes huvudsakligen med skalorna DSM-IV ADHD RS och SDS samt med hjälp 
CGI-I som bedömer den totala sjukdomsförändringen och CGI-S som är till för att utvärdera patientens nuvarande 
tillstånd. Resultat visar på att metylfenidat tolererades väl vid långvarig användning och gav en signifikant bättre 
effekt i jämförelse med placebo. Metylfenidat visade sig även öka cerebrala blodflödet inom talamus vilket 
återspeglar ökad dopaminneurotransmission på grund av den neurokemiska präglingen av metylfenidat. 
Diskussion: Sammantaget ger metylfenidat en god effekt hos de flesta personer men det finns en hel del 
biverkningar som gör att det inte passar alla. Vanligt förekommande biverkningar är huvudvärk, sömnlöshet, 
reducerad viktuppgång och längdtillväxt. Varje år bör läkemedelsbehandlingen vid ADHD omvärderas på grund 
av att det föreligger ett otillräckligt studieunderlag vad det gäller långtidsbehandling med metylfenidat. Eftersom 
många barn och vuxna blir långtidsanvändare är det stort behov av fler studier som sträcker sig över lång tid som 
flera år. 



 
 

 3 

Abstract 
 
Introduction: During the last 10 years, the number of children and adults diagnosed 
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has increased. One of the 
factors is the advancement made within this scientific field, that has created an 
increased knowledge about ADHD. Another factor is a greater awareness of the 
condition. As more and more people are being diagnosed with ADHD, tailored 
medicinal products are being prescribed to a larger extent. ADHD is a neuropsychiatric 
impairment of function. Characteristic symptoms for the diagnosis are attention 
problems, excessive activity, difficulties completing task and possible impulse control 
problem. About five percent of all schoolchildren are diagnosed with ADHD and it 
has been considered more abundant among male than among females. Among the 
patients diagnosed whit ADHD, approximately one -fourth has a family member or 
relative with a similar problem. The most accepted biochemical theory suggests that 
the action of dopamine in the brain may explain symptoms as inadequate executive 
functions i.e. the processes in the brain responsible for the control and coordination of 
our behavior. Methylphenidate is a central stimulating, long acting medicinal product. 
The mechanism of action is not yet fully understood, but it is believed to inhibit the 
reuptake of noradrenaline and dopamine in presynaptic neurons, resulting in an 
increased amount of monoamines in the synaptic cleft. Then it comes to aspects of 
safety, for treatment with the central stimulating medicinal product, several parameters 
deserve attention such as side effects where short-term safety has been relatively well 
studied but there is a lack of long-term studies. Then it comes to cardiovascular effects, 
blood pressure increases in average approximately 3-4 mm Hg and the pulse rate 
increases around six beats /min in both children and adults. 
Objective: To study the effect and safety of long-term treatment of ADHD with 
methylphenidate. 
Method: The scientific articles for the literature study were retrieved by searching the 
PubMed database and five articles were chosen examining the long-term effects of 
methylphenidate. 
Results: The patients included in the studies were evaluated by experienced 
psychiatrist. The drug effect was assessed by different instruments like DSM-IV 
ADHD RS and SDS. The   CGI-I rating scale assess the overall change in the disorder 
and CGI-S which helped to assess the patient´s current condition. The results show 
that methylphenidate are well tolerated during long-term use and had a significantly 
better effect compared to placebo. Methylphenidate are proved also to increase the 
cerebral blood flow in thalamus which reflects increased dopamine neurotransmission 
due to the neurochemical imprinting of methylphenidate. 
Discussion: Overall, methylphenidate has a good effect in most persons but has 
several side effects and therefore is not appropriate for all and everyone. Common side 
effects are headache, insomnia, reduced weight increase and height increase. 
Every year, the medicinal treatment of ADHD should be reassessed due to the 
insufficient study basis regarding long-term treatment with methylphenidate. As many 
children and adults become long-term users, there is a great need for more long-term 
studies, covering several years 
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INLEDNING 
 
Vad är ADHD? 
 
ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder är en funktionsnedsättning som 
påverkar förmågan att styra och kontrollera sitt beteende. Det är dock viktigt att 
komma ihåg är att alla med ADHD är olika och att det ej har med intelligens att göra, 
utan det beror på en känslighet i hjärnans nervsystem (1). 
Under de senaste 10 åren har antalet barn och vuxna som diagnostiserats med ADHD 
ökat och en av faktorerna till det är den vetenskapliga utvecklingen och därmed den 
ökande kunskapen kring ADHD. Eftersom allt fler får diagnosen ADHD förskrivs 
också ADHD-läkemedel ut i allt större utsträckning (2). 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och karaktäristiskt för de flesta 
med ADHD är uppmärksamhetsproblem, överaktivitet, kan ha svårt att fullfölja 
uppgifter och de kan ha svårt med impulskontrollen (3). 
 
Enligt socialstyrelsens läkemedels statistikdatabas skrev det under 2018 ut läkemedel 
från ATC-kod N06BA centralt stimulerande sympatomimetika till 71 300 pojkar/män 
varav hälften var under 19 år, och till 51 700 flickor/kvinnor varav en tredjedel var 
under 19 år. En stor andel av förskrivningen sker sålunda till vuxna. 
 
De läkemedel som förskrevs till flest personer var metylfenidat (N = 79 000), 
lisdexamfetamin (N = 45 100) och atomoxetin (N = 13 400). 
 
 
 Det finns tre olika former av ADHD enligt den amerikanska diagnosmanualen 
DSM-V som är den nyare versionen av DSM-IV. 
 

1. ADHD, kombinerad form. De har en kombination av stora 
uppmärksamhetsproblem och impulsivitet/överaktivitet. 

 
2. ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form, även kallad ADD (Attention 

Deficit Disorder) eller AD(H)D är en form av ADHD där de istället har en 
lägre aktivitetsnivå än normalt. Dessa personer kan framstå som passiva och 
inåtvända dagdrömmare. Denna grupp har huvudsakligen uppmärksamhets-
problem som alla med ADHD men de är inte överaktiva och impulsiva (3). 

 
3. ADHD, huvudsakligen hyperaktiv och impulsiv form, dessa personer har inte 

så stora uppmärksamhetsproblem. 
 
 
De barn och ungdomar som har ADHD har även ofta problem som hänger ihop med 
deras funktionsnedsättning. Det är vanligt att de har språkproblem, som barn kan de 
ha ett sent tal. Andra problem kan vara inlärningssvårigheter, dyslexi, svårigheter med 
problemlösning, minnesfunktioner och abstrakta resonemang. Sömnstörningar är ett 
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annat problem då det kan påverka stämningsläget, humöret och de kognitiva 
funktionerna (3). 
Barn och ungdomar med ADHD kan få problem gällande de sociala anpassningarna 
med till exempel utagerande beteende och aggressivitet, vilket kan göra det svårt för 
dem att umgås med vänner och vara i andra sociala relationer. Ofta har de med ADHD 
en sviktande självkänsla och kan även drabbas av nedstämdhet/depression (4). 
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Orsak och symtom 
 
De exakta orsakerna till ADHD är ännu inte klarlagda, men det finns vetenskapligt 
säkerhetsställda riskfaktorer såsom arv och miljö (5). 
ADHD förekommer hos cirka fem procent av alla skolbarn och det har ansetts 
vanligare bland pojkar och män än bland flickor och kvinnor, vilket sannolikt till stor 
del beror på att flickor inte fått sina problem igenkända (3). Diagnosmanualen DSM-
V innefattar diagnoskriterier för ADHD som är baserade på erfarenheter från pojkars 
beteende vid impulskontrollstörning och uppmärksamhetsproblem. Den andelen 
flickor som diagnostiseras med ADHD har oftast uppmärksamhetsproblem så kallat 
ADD. ADHD-symtomen förvärras också av hormoner under puberteten vilket gör att 
flickor i allmänhet påvisar mer stress, oro och nedstämdhet i jämförelse med 
tonårspojkar vilket ökar koncentrationssvårigheterna (6). ADHD är enligt forskare ett 
medfött neurologiskt tillstånd där biologiska faktorer är avgörande för uppkomst. Av 
de som diagnostiseras med ADHD har ca en fjärdedel en familjemedlem eller släkting 
med liknande problem (3). Det finns några studier som tyder på att det finns en 
koppling mellan ADHD och dysfunktionell x-kromosom, vilket skulle kunna vara en 
orsak till att pojkar drabbas i större utsträckning än flickor och ADHD verkar dessutom 
förekomma i högre grad hos individer med aneuploidi som t ex XXY (7-9). 
Tidigare studier har visat på skillnader i hjärnans signalsubstanser, eller 
neurotransmittorer, och man har hos människor med ADHD sett ett avvikande 
aktivitetsmönster i hjärnans frontallob (10).  
 
 
Den mest aktuella biokemiska förklaringsmodellen till ADHD handlar om 
dopaminförsörjningen i hjärnan vilket kan förklara svårigheter och brister i exekutiva 
funktioner. Det är dessa processer i hjärnan som ansvarar för att styra och samordna 
vårt beteende (3).  
Hos personer med ADHD har man funnit olika avvikelser i hjärnans funktion till 
exempel störningar som t ex långsam impulsöverföring i de delar som styr 
uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll (6). 
 
 
De neuronala aspekterna gällande undersökningar av exekutiva funktioner som bland 
annat inhibitorisk kontroll, uppmärksamhetsreglering samt arbetsminne, är 
dominerande inom neuropsykologisk forskning om ADHD (11). Dessa exekutiva 
funktioner stämmer även överens med den teorin som Russel Barkley hade. Barkley 
är en av förgrundsgestalterna inom forskning på ADHD och han beskriver just dessa 
tre ovannämnda huvudsakliga symtom (5).  
 
 
Andra orsaker som gör att man kan ha ADHD är om det har varit komplikationer under 
graviditet och förlossningen, rökning under graviditeten samt en mycket låg 
födelsevikt kan också bidra (4). 
En förklaringsmodell av ADHD på olika nivåer beskrivs i figur 1 (4). 
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Figur 1 En sammanfattande förklaringsmodell på ADHD på olika nivåer (4). 

 
 
Barn med ADHD har svårt att kontrollera sin aktivitetsnivå och sin impulsivitet på 
grund av att de lätt låter sig styras av sina handlingsimpulser, utan att de reflekterar 
över vilka konsekvenser som deras handlingar får. Ofta har de med ADHD även en 
bristande tidsuppfattning vilket kan göra det svårt för dem att relatera till sina 
handlingar och tidigare erfarenheter och därmed blir det svårt för dem att förstå 
konsekvenser som en handling kan få (5). Uppdelning och sammanställning av 
huvudsymtom visas i tabell I. 
 
  

Symtom

Typiska ADHD-symtom enligt DSM-V

Funktionsnedsättning

Uppmärksamhetsproblem. Bristande impulskontroll och aktivitetsreglering.

Neuropsykologi

Brister i exekutiva (utförande) funktioner och arbetsminne

Neurobiologi

Nedsatt aktivitet i frontallober och basala ganglier – för exekutiva funktioner

Biokemi
Underskott/obalans av vissa signalämnen (dopamin och noradrenalin) som styr 

impulsöverföringen i hjärnan.

Genetik

Genetiska avvikelser
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Tabell I Uppdelning av huvudsymtom vid ADHD (3) 

 
 
De signalsubstanser som är inblandade i ADHD-symtomen är noradrenalin, dopamin 
och serotonin. I tabell II ges en tydligare bild av vilka substanser och vilka 
funktioner/egenskaper de påverkar (12).  
Dopamin är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna för ADHD och fungerar så att en 
förändrad DA-transmission påverkar den hjärnregions funktion som innerverar det 
dopaminerga systemet. Då det dopaminerga systemet fungerar som en modulator så 
att dopamin i frontala cortex påverkar funktioner som planering av beteendesekvenser 
och arbetsminne, medan i de basala ganglierna gör dopamin att det påverkar kontroll 
och motorik. Både en ökad och en minskad dopamin-transmission i frontala cortex 
leder till dysfunktion (13). 
  

Symtom på 
ouppmärksamhet 
 

Symtom på hyperaktiv Symtom på impulsivitet 

Koncentrationssvårigheter   

Lättdistraherad Svårt att sitta still Kan vara väldigt otåliga  

Glömska och 
minnesproblem 

Pratar oavbrutet Kan säga olämpliga saker 

Svårigheter att fokusera på 

en sak 

Har svårt att vara tyst när 

uppgifter eller aktiviteter ska 
utföras 

Visar sina känslor utan 

återhållsamhet 

Blir uttråkad snabbt om det 
ej är stimulerande 

Ständigt i rörelse Kan agera utan hänsyn till 
konsekvenser 

Svårt att inleda en uppgift   

Verkar inte lyssna på tilltal   

Behöver ofta kämpa för att 
kunna följa instruktioner. 
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Tabell II Signalsubstans/symtom (12). 

Symtom Noradrenalin Dopamin Serotonin 

Tvång   ++++ 
Depression ++  +++ 
Hyperaktivitet ++ + + 
Ouppmärksamhet ++ +++  
Impulsivitet +  ++ 
Aggressivitet - - + 
Stereotypier  -(+) + 

 
 
Diagnostik 
 
För att utreda och diagnostisera en person med ADHD så finns det inget enkelt test 
utan det krävs en fördjupad diagnostisk utredning (3). Utredningen utförs inom den 
specialiserade hälso- och sjukvården, exempelvis på barn och ungdomspsykiatriska 
kliniken (BUP). Denna utredning syftar till att man ska kunna se svårigheterna och få 
en ökad förståelse samt ge ett adekvat bemötande och kunna hjälpa till med de 
stödinsatser som krävs (14). 
Diagnostisering av barn inkluderar intervjuer med föräldrar och ibland barnet självt. 
Information från förskole- och skolpersonal samlas in. Det utförs psykologiska tester, 
bedömningar och att frågeformulär fylls i. Till sist utförs det även en medicins 
undersökning. Diagnostisering av vuxna sker via allmänpsykiatriska mottagningar där 
bedömning av både den aktuella situationen och symtom under barndom och uppväxt 
görs genom att intervjua närstående (3). 
 
 
Vid utredning av ADHD bland barn och ungdomar används diagnosverktyget DSM-
V (Diagnostical and Statistical manual of mental Disorders). Enligt manualen krävs 
det att minst sex av de nio symtomen på ouppmärksamhet och /eller minst sex av nio 
symtom på hyperaktivitet och impulsivitet är uppfyllda (6). 
Ett annat diagnosverktyg som används vid utredning av ADHD är ICD-10 
(International Classification of Diseases and Related Health Problems, version 10) 
som klassificerar sjukdomar och hälsoproblem (15). 
 
 
Andra bedömningar kan göras med instrumenten ”7-punkts kliniskt globalt intryck – 
allvarlighetsgrad” (CGI-S) och förändring (CGI-C). CGI-S graderar 
sjukdomsymtomen från 1(inte sjuk) till 7 (extremt svår), och CGI-C skattar graden av 
förbättring jämfört med från start från 1 (mycket bättre) till 7 (mycket värre). 
Funktionsnedsättning kan bedömas med hjälp av Sheehan Disability Scale (SDS) som 
mäter vardaglig funktionsnivå. Formuläret består av tre skalor där 
funktionsnedsättningen mäts på arbetsförmåga, socialt liv och familjeliv. Skattningen 
sker på en Visual Analog Scale (VAS) 0–10 (0= inte alls; 10 = väldigt mycket) (16). 
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Utredning av vuxna sker med hjälp av DIVA (Diagnostisk Intervju för ADHD hos 
Vuxna) och baserar sig på DSM-IV-kriterierna. DIVA var ett första holländskt 
strukturerade intervjuinstrumentet för att utvärdera ADHD hos vuxna. DIVA omfattar 
enbart kärnsymtomen på ADHD, vilka krävs för att kunna ställa en ADHD-diagnos 
enligt DSM-IV  kriterierna (17). 
 
DIVA består av tre delar, som var och en täcker både barndom och vuxen ålder: 

o Kriterierna för ouppmärksamhet 
o Kriterierna för hyperaktivitet-impulsivitet  
o Debutålder och funktionsnedsättning orsakad av ADHD-symtom (17). 

 
ADHD-symtom bedöms med hjälp av CAARS (Conners Adult ADHD Rating Scale) 
som är en självskattningsskala för vuxna som innefattar 30 frågor kring ADHD-
symtom. Bedömningen får dock endast utföras av en läkare som har licens för detta 
(16). 
 
CAARS: O-SV, (CAARS Observer-rated-Short Version) omfattar 18 klassificerade 
poster som motsvarar de 18 DSM-IV-definierade ADHD-symtomen och ger en total 
poäng som kallas CAARS:O-SV totalt ADHD symtom och resultat från delskala 
(ouppmärksam och hyperaktivitet/impulsivitet).  
CAARS självklassificerande kortversionen är en 26-punkts självrapport, 4 
poängskalor som mäter symtom baserat på DSM-IV-kriterier för ADHD (16). 
 
 
Behandling 
 
Vid ADHD så finns det en del personer som klarar sig bra utan farmakologisk 
behandling medan andra enbart behöver bara hjälp i form av psykosocialt stöd för att 
kunna leva ett bra liv. För andra personer så räcker det inte med sådana insatser utan 
de kan behöva medicinering för att livet ska fungera (18). Behandling botar inte 
ADHD men det finns verkningsfulla metoder som kan begränsa symtom och förhindra 
efterkommande svårigheter. Enligt europeiska riktlinjer så ska behandlingen av 
ADHD hos barn och vuxna individanpassas (3). Studier visar på att en kombinerad 
medicinsk och psykosocial behandling är en effektiv behandlingsform av ADHD hos 
både barn och vuxna (11). 
 
 
Läkemedelsbehandlingens syfte är att stabilisera samt förbättra ADHD-symtomen. 
Den bör därför utvärderas regelbundet. Dels på grund av att barn generellt har ett mer 
utagerande och impulsivt beteende som de vid vuxen ålder kan lära sig att kontrollera 
sig själva, och då kanske inte kräver en läkemedelsbehandling i samma omfattning 
och/eller har behov av psykologiskt stöd. En annan anledning till att uppföljning bör 
ske varje år, är att man behöver ha kontroll på att önskad effekt uppnås och eventuella 
biverkningar. Det kan även finnas en risk att ett barn blivit feldiagnostiserat, vilket 
man genom regelbunden utvärdering skulle upptäcka och på så sätt kunna korrigera 
det. 
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I Sverige finns det sex godkända läkemedelssubstanser för behandling av ADHD. 
Dessa är metylfenidat, atomoxetin, dexamfetamin, lisdexamfetamin, amfetamin samt 
guanfacin.  
Av dessa är metylfenidat, dexamfetamin och lisdexamfetamin amfetaminliknande 
narkotikaklassade sympatomimetiska läkemedel. Förskrivningen av dessa läkemedel 
begränsas till specialistläkare inom psykiatrin. Atomoxetin och guanfacin ej är 
narkotikaklassade eller centralstimulerande. Valet av läkemedel kräver individuella 
beslut då hänsyn bör tas till symtomprofil över dygnet samt möjliga interaktioner med 
andra läkemedel (19). 
 
 
 

 
 
Förstahandsvalet vid farmakologisk behandling av barn och vuxna är metylfenidat, 
andrahandsvalet är lidexamfetamin och vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då 
dessa inte tolereras ges det atomoxetin eller guanfacin (20). Metylfenidat tillhandahålls 
i en tablettberedning i styrkorna 10-20 mg och i depoberedning i styrkor från 18-54 
mg. Priset per tablett varierar mellan 12:- (18 mg) till 22:- (54 mg). 
 
 
Metylfenidat 
 
I dagsläget finns det störst erfarenhet av användning av metylfenidat vid 
kortidsbehandling och mindre erfarenhet vid långtidsanvändning. Flera vetenskapliga 
studier visar på att det finns ett måttligt till starkt stöd för att metylfenidat ger en bättre 
effekt i jämförelse med placebo vid korttidsbehandling. Dock finns det otillräckligt 
vetenskapligt underlag som stöd för  långtidsbehandling av ADHD, framför allt till 
vuxna då preparaten är relativt nya på marknaden  på denna indikation (21). 
Metylfenidat godkändes så sent som 2014 för nyinsatt behandling av vuxna individer 
med ADHD (19). Figur 2 visar strukturen av metylfenidat. 
 

 
Figur 2 Strukturen av metylfenidat 

 
För ADHD så är inte den terapeutiska verkningsmekanismen fullt utredd. Metylfenidat 
verkar genom att höja halten av dopamin och noradrenalin i synapsklyftan. Detta sker 
genom att hämma återupptaget av signalsubstanserna. Den kliniska effekten av detta 
ses som en bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmågahos patienten, och ett 
minskat impulsivt beteende. Metylfenidat tillhandahålls i form av depottabletter, 
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depotkapslar och tablett, med durationstider som varierar från kortverkande, 
medellångverkande till långverkande, visas i tabell III. Concerta® Depot är en 
depotberedning som har en modifierad frisättning av metylfenidat. Först frisätts en 
stötdos från ett ytterskikt, för att senare ge en långsam frisättning från en inre depot i 
tabletten. Fördelar med depottabletter är att de ger en jämnare plasmakoncentration 
(mindre flukuationer) vilket minskar koncentrationsberoende biverkningar. Concerta® 
-genom ett osmotiskt system (OROS-MPH). Olika modifieringar kan användas i 
kombination för att få passande verkningstid (22). 
 
 
Depottabletter verkar vara bättre än konventionella tabletter då det är lättare att få en 
jämnar långtidsverkande effekt av läkemedlet. Dock är det svårt att ge depottabletter 
till personer som har svårt att svälja då inte tabletten får delas eller krossas. Det är 
därför mycket viktigt att meddela patienten hur läkemedlet skall intagas. Tabletter ger 
en mer kortverkande effekt i jämförelse med depottabletter och inom vården är de 
skeptiska till kortverkande preparat, särskilt vid kliniker där de träffar på personer med 
beroendeproblematik. Gällande patienter med beroendeproblematik är preparat med 
förlängd frisättning förstahandsvalet av den orsaken att de anses förknippade med 
mindre stimulerande verkan (23). 
 
 
 
 
Tabell III Visar de olika beredningsformerna samt durationen av läkemedlet metylfenidat. Vad varje 
enskild individ bör använda bedöms individuellt av specialistläkare. 

 

 

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel för behandling av ADHD 
Antalet patienter som behandlas med centralstimulerande läkemedel har fortsatt att 
öka under flera år. Cirka 1% av befolkningen gjorde under 2015 minst ett uttag av 
något ADHD-läkemedel. Denna uppåtgående trenden som ses för förskrivning av 
ADHD-läkemedel ser ut att på sikt plana ut (figur 3och 4) (2).  
 

Produkt	(metylfenidat)	 Beredningsform		 Duration	
Concerta		 Depottablett Långtidsverkande 

Ritalin,	Ritalina	 Depotkapsel Medellångtidsverkande 

Equasym	Depot	 Depotkapsel Medellångtidsverkande 

Medanef,	Medikinet,	Ritalin	 Tablett Kortverkande 
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Figur 3 Visar läkemedelsstatistiken för antalet förskrivna recept från 2006–2017 över hela Sverige i 
åldersspannet 5–85+år. 

 
 

 
Figur 4 Visar läkemedelsstatistiken över antalet användare av metylfenidat under perioden 2006 – 
2017 i Sverige vid åldrarna 5–85+ år. 

 
För bedömning av kardiovaskulära effekterna bör monitoreras då blodtrycket i 
genomsnitt ökar med omkring 3–4 mm Hg. Pulsen ökar med omkring sex slag per 
minut på både barn och vuxna. Dock är detta små förändringar om patienten är frisk 
för övrigt (19). 
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SYFTE  
 
Syftet är att undersöka effekt och säkerhet av långtidsbehandling vid ADHD hos 
barn och vuxna.  
Den primära frågeställningen är:  
– Hur ser långtidseffekterna och säkerheten ut vid behandling av ADHD med 
metylfenidat? 
 
Sekundära frågeställningen är: 
– Skiljer det på effekt och säkerhet för barn och vuxna? 
 
 
 
 
 METOD  
 
För att undersöka effekter av långtidsbehandling vid ADHD hos barn och vuxna har 
litteratursökningen genomförts i databasen PubMed. Sökorden som användes i första 
sökningen var ”ADHD”, ”methylphenidate”, ”long-term”, ”efficacy” och totalt erhölls 
110 artiklar. Därefter gjordes begränsningar på enbart kliniska studier och erhöll då 32 
artiklar varav fyra valdes ut till arbetet där effekt och säkerhet av långtidsbehandling 
med metylfenidat togs upp. Andra sökningen användes orden ”ADHD”, 
”methylphenidate”, ”effect”, ”dopaminergic” och då erhölls 516 artiklar. Sedan 
begränsades sökningen till enbart kliniska studier och som var maximalt fem år gamla 
för att minska ner antalet artiklar, då erhölls 18 artiklar varav en artikel gällande den 
dopaminerga effekten på hjärnan valdes till arbetet. 
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Long-term efficacy and safety outcomes with OROS-MPH in adults 
with ADHD (16). 
 
 Syfte  
 
Syftet med denna randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien var att 
undersöka den långsiktiga effekt- och säkerhetsresultat med osmotisk frisättning oral 
system-metylfenidat (OROS- MPH) hos vuxna med ADHD. Under en 52 veckor 
öppen studie utvärderades effekten av OROS-MPH. De inkluderade patienterna hade 
deltagit i en tidigare LAMDA-studie som bestod av två korttidsstudier (en 
placebokontrollerad och en öppen studie) som i denna studie gjordes en uppföljning 
på.  
 
 
 Metod  
 
De som deltog i studien var vuxna män och kvinnor som diagnostiserats med ADHD 
enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV) vilket 
bekräftar ADHD-symtomatologi från barndom till vuxen ålder, med några symtom 
som visade sig före 7-års ålder. För den ursprungliga studien krävdes dessutom 
CAARS-totalpoäng på ≥ 24	(Conners Adult ADHD Rating Scale) som är en 
själskattningsskala för vuxna som innefattar 30 frågor kring ADHD-symtom. 
ADHD diagnostiserades inte om symtomen kunde påvisa någon annan psykiatrisk 
störning som exempelvis humör, ångest eller någon psykotisk personlighetsstörning. 
Viktiga uteslutningskriterier för denna studie var en historia av dåligt svar eller 
intolerans mot metylfenidat, ej ha någon aktuell klinisk instabil psykiatriskt tillstånd 
såsom exempelvis bipolär sjukdom, substansmissbruk/beroende inom de senaste sex 
månaderna. Vidare så uteslöts även patienter med en familjehistoria där schizofreni 
eller allvarliga sjukdomar som hjärtproblematik förekom. De var ej heller berättigade 
till studien om de haft ett behandlingsuppehåll på mer än 30 dagar efter slutet av den 
sju-veckors öppna förlängningen av LAMDA-studien. Denna föreliggande LAMDA-
studie genomfördes på ett antal olika delar i världen avslutades 2008 (16). 
 
 
Studiedesign 
 
Patienterna som genomgått LAMDA-studien erbjöds att fortsätta vara med i denna 
studie. Patienter som hade minst 52 veckor av behandling med OROS-MPH var 
berättigade till en 4-veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 
uttagningsfas om de hade fått en stabil OROS-MPH-dos i 4 veckor vid slutet av den 
öppna studien. Patienterna i uttagsfasen fördelades slumpmässigt i ett 1:1 förhållande 
till en av två grupper som fick antingen fortsatt behandling med samma dos OROS-
MPH eller placebo (16). 
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Skriftligt informerat samtycke erhölls från alla patienter innan studiestart, med separat 
samtycke för den efterföljande utsättningsfasen. Patienter som gick in i den nuvarande 
öppna studien omedelbart efter LAMDA fortsatte sin tidigare OROS-MPH-dos. 
Patienterna som hade haft ett avbrott i medicinering mellan den öppna fasen av 
LAMDA och den aktuella studien titrerades från 18 mg/dag till en klinisk optimal dos. 
Patienterna kvarstod på en flexibel dos OROS-MPH (18, 36, 54, 72, 90 mg/dag) i hela 
den öppna studien. Dosen kan ökas eller minskas med 18 mg steg vid behov till 
maximalt 90 mg/dag, dosförändringen baserades på kliniska observationer av svar och 
tolerabilitet och gjordes helt efter bedömning av prövaren (16). 
 
 
Studien genomfördes i enlighet med de etiska principerna som har sitt ursprung i 
Helsingforsdeklarationen och som är förenliga med god klinisk sed (GCP) och 
gällande myndighetskrav. Studieprotokollet godkändes av oberoende etiska 
kommittéer vid varje deltagande plats (16). 
 
 
 Bedömningar  
 
ADHD-symtom utvärderades med hjälp av CAARS.  
Andra resultatåtgärder omfattade 7-punkts kliniskt globalt intryck – allvarlighetsgrad 
(CGI-S) och förändring (CGI-C). Funktionsnedsättning bedömdes med hjälp av 
Sheehan Disability Scale (SDS) som mäter vardaglig funktionsnivå. (16). 
Livskvaliteten mättes med ett 14-punkters frågeformulär som utvärderar nivån och 
nöjet för fysisk hälsa, känslor, arbete, hushållsarbete, arbete och fritidsaktiviteter samt 
sociala relationer. Varje domän utvärderas på en 5-punktsskala från mycket dålig till 
mycket bra, och domänerna aggregeras för att ge en övergripande poäng (16). 
Säkerhetsbedömningar omfattade övervakning av biverkan, kliniska laboratorietester, 
vitala tecken och fysisk undersökning samt stickprov i form av EKG-undersökningar 
(16). 
Under den nuvarande öppna studien genomfördes klinikbesök var 12:e vecka, med 
säkerhetsparametrar och biverkningar som bedömdes vid varje besök. I den 
dubbelblinda utsättningsfasen utfördes säkerhets- och effektbedömningar i början och 
slutet (4-veckor), med en ytterligare bedömning av säkerhet och CAARS: O-SV poäng 
vid vecka 2 (16). 
 
I den statistiska analysen utvärderades säkerhet och effekt i ITT-populationen, 
definierad för den öppna och dubbelblinda fasen, då alla patienter fick minst en dos av 
studieläkemedlet i respektive fas (16). 
Antalet patienter som bedömdes i utsättningsfasen för den dubbelblinda fasen 
baserades på en förutbestämd förväntad förändring av CAARS: O-SV totalpoäng från 
dubbelblind baslinje på +3 för fortsatt MPH och +10 för placebo under en 4-
veckorsperiod. Det var planerat att registrera totalt 80 patienter i den dubbelblinda 
utsättningsfasen. Under den dubbelblinda fasen analyserades de primära och i, före-
kommande fall, sekundära effektvariablerna vid varje tidpunkt (2 och 4 veckor) (16). 
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Resultat 
 
Medelåldern vid studiens start var 36 år och 54% av patienterna var manliga. Vid 
diagnos av ADHD var medelåldern 33 år varav de flesta hade kombinerad ADHD 
(68%). Det var 74% av patienterna som hade en familjehistoria av ADHD och 36% 
hade en familjehistoria av andra psykiatriska störningar (tabell IV) (16). 
Enligt kriterierna för inkludering och uteslutning hade få patienter aktiva, stabila 
psykiatriska komorbiditeter vid start [alkohol/substansmissbruk: n = (1%); humör och 
ångest: n =16 (10%); personlighetsstörningar: n = 1 (1%)] (16). 
Totalt fick 125 patienter minst en samtidig medicinering vid start, där de vanligaste 
medicinerna var smärtstillande, antiinflammatoriska samt antireumatiska läkemedel.   
Läkemedel klassat som antidepressiva eller psykoleptika som tex bensodiazepiner 
användes vardera av 20 patienter. Sammanlagt 99 patienter i den öppna fasen (16). 
Förekomst av biverkningar var den huvudsakliga orsaken till att studien avbröts under 
den öppna fasen, men även återkallande av samtycke och förlust av uppföljning 
förekom (16). 
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Tabell IV demografiska och sjukdomsegenskaper i början av den öppna-studien och dubbelblinda 
fasen. *CAADID, Conners´ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV (16)  

 
 
 
  

	  Öppen studie 

OROS-MPH 	

(n=155)                       

  Dubbelblind 

Placebo 		

(n=22)          				

Dubbelblind 

OROS-MPH    	

  (n=23)            	

Ålder, år  

– Medelvärde  ±	𝑆𝐷. 

– Intervall 

 

  35,0  ±	10,6 

  18 - 60 

 

35,1  ±	 9,8                        

20 – 52                                

 

37,5 ± 12, 

21 - 62 

Kön, n (1%) 

   Man 

   Kvinna	

 

84 (54,2) 

71 (45,8) 

 

7 (31,8)                                

15 (68,2)                              

 

11 (47,8) 

12 (52,2) 

Ålder vid ADHD diagnos	

– Medelvärde  ±	𝑆𝐷.	

– Intervall 

 

30,1 ± 14,4 

3 - 60 

 

26,4 ± 15,3                          

4 – 49                                    

 

28,1 ±	17,4 

4–60 

ADHD barndom	

 baserat på CAADID*, n (%)	

– Kombinerad	

– Huvudsakligen ouppmärksam 

– Huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv 

– icke specificerad	

 

 

114 (73,5) 

35 (22,6) 

5 (3,2) 

1 (0,6) 

 

 

13 (59,1)                              

8 (36,4)                                 

1 (4,5)                                   

0                                            

 

 

16 (69,6) 

5 (21,7) 

2 (8,7) 

0 

ADHD Vuxen, n (%)	
– Kombinerad	
 
– Huvudsakligen ouppmärksam 

– Huvudsakligen hyperaktiv/impulsiv 

–  icke specificerad	

 

 

106 (68.4) 

43 (27.7) 

5 (3.2) 

1 (0.6) 

 

12(54.1)                               

10(45.5)                                 

0                                             

0                                                                                           

 

12 (52.2) 

8 (34.8)     

3 (13.0)    

0   
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Den genomsnittliga dagliga dosen OROS-MPH var 52,8 ± 21,0 mg och de vanligaste 
doserna var 36 mg (33,3%) och 54 mg (24,2%). De övriga doserna på 18, 72 och 90 
mg var det respektive 7,2, 18,2 och 16,3% av patienterna som fick (figur 5) (16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 5 visad mängd OOS-MPH per antal patienter i procent. Den genomsnittliga dagliga dosen 
OROS-MPH var 52,8 ± 21,0 mg (median 53,9 mg, intervall 18–90 mg). 

 
 
Resultatet av studien visar på att 126 personer upplevde åtminstone en 
behandlingsframkallande biverkan (tabell V). Några av de vanligaste biverkningarna 
var huvudvärk, nasofaryngit och influensaliknande symtom. Hos 12 patienter förekom 
det sjutton allvarliga biverkningar, men ingen av de biverkningarna betraktades av 
utredaren att vara relaterade till behandlingen (16). 

Biverkan som ledde till återkallande hos fler än en patient var sömnlöshet, depression 
och hypertoni. De biverkningarna som var av störst intresse och som rapporterats av 
mer än patient var hypertoni (n = 9), (5,8%), hjärtklappning (n = 6), (3,9%) och ångest 
(n = 4), (2,6%) (tabell V) (16). 
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Tabell V Sammanfattning av biverkningar av studieläkemedlet OROS-MPH som förekom under den 
öppna fasen (16). 

a En ytterligare patient avbröt på grund av en biverkan som påbörjades före inträdet i 
den aktuella studien. 
b Biverkan som patienten anser vara möjligen, sannolikt eller mycket sannolikt att ha 
samband med studieläkemedlet. 

  

Biverkningar	 	OROS-MPH	(n	=	155),		

		n	(%)	

Någon	oväntad	händelse	 	 126 (81.3) 

Avbrytas	på	grund	av	biverkning	a	 15 (9.7)  

Allvarlig	biverkan	 12 (7.7) 

Behandlingsrelaterande	biverkningar	b	 62 (40.0) 

De	vanligaste	biverkningarna	(≥ 𝟓%	av	patienterna	  

–	Huvudvärk	 33 (21.3) 

–	Nasofaryngit	 31 (20.0) 

–	Influensa	 10 (6.5) 

–	Rastlöshet	 12 (7.7) 

–	Ryggsmärtor	 11 (7.1) 

–	Sömnlöshet	 11 (7.1) 

–	Läkemedelseffekten	avtog	 9 (5.8) 

–	Hypertoni	 9 (5.8) 

–	Depression	 8 (5.2) 



  
 

 21 

Hos de försökspersoner som bytte till placebo minskade blodtryck och puls, men de 
patienter som fortsatte med OROS-MPH var förändringarna minimala, tabell VI. Av 
två av patienterna upptäcktes ett onormal högt diastoliskt blodtryck (> 90 mm Hg) och 
puls (> 100 BPM) vid varje besök efter start i den dubbelblinda fasen vilket ses i tabell 
VI (16). 

 
Tabell VI Kardiovaskulära parametrar under den randomiserade, dubbelblinda utsättningsfasen (16).  

Parameter                             (medelvärde 
± SD) 

Öppen fas,      
OROS-MPH             
(n =155) 

Dubbelblind fas   
OROS- MPH                     
(n = 23) 

Dubbelblind 
fas Placebo   				 
(n = 22)	

Systoliskt blodtryck 

Start	

Slut  

Förändring 

 

123.0 ± 13.2 

123.5 ± 12.6 

0.3 ± 14.0 

 

126.7 ± 11.9 

125.5 ± 13.0 

− 1.5 ±	10.0	
 

 

  125.7±		13.5 

125.5	 ± 	13.4 

−4.2	 ± 	11.6	
 

Diastoliskt blodtryck 

Start  

 Slut  

 Förändring	

 

75.7 ± 8,4 

77.1 ±	10,2 

1.4 ± 9,7 

 

  78.0 ±	9.9 

80.1		 ± 		8.4 

1.7		 ± 		8.3	
 

   

78.4 ± 9.6 

73.9 ± 8.9 

−4.5 ± 9.6	  

 

Puls (bpm) 

Start  

 Slut  

Förändring 

 

76.9 ± 13.3 

77.8 ± 11.7 

0.9 ± 14.4 

 

79.9	 ± 10.0 

77.1 ± 		9.7 

−2.9	 ± 		10.4  

 

76.7	 ± 10.1 

71.9 ± 7.6 

−4.8 ± 9.6 

Patienter som uppfyller kliniskt 
relevanta kriterier vid något besök 

Systoliskt blodtryck> 140 mm Hg 

Diastoliskt blodtryck >90mm Hg 

Puls> 100 bpm 

 

 

33 (217) 

26 (17.1) 

14 (9.2) 

 

 

 

0 

2 (9.1) 

2 (9.1) 

 

 

0 

0 

0 
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Gällande effektiviteten av CAARS; OSV visade sig det totala resultat en något 
förbättrat resultat i den öppna fasen (n=156) då den minskade den genomsnittliga 
CAARS; O-SV- poängen från studiens start med 1,9 ± 7,8 (p <0,01) och även små 
förändringar från studiens start observerades för CAARS;SS, CGI-S och SDS. 
 
I den dubbelblindade fasen (OROS-MPH, n=23, placebo, n=22) ökade de 
observatörsskattade ADHD-symtomen (CAARS; O-SV) från dubbelblinda studiens 
start i OROS MPH och placebo med 4,0 ± 7,6 vs 6,5 ±7,8. vilket inte var statistiskt 
signifikant då p > 0,05. 
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Long-Term (1 Year) Safety and Efficacy of Methylphenidate 
Modified-Release Long-Acting Formulation (MPH-LA) in Adults 
with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A 26-Week, Flexible-
Dose, Open-Label Extension to a 40-Week, Double-Blind, 
Randomised, Placebo-Controlled Core Study (24) 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att undersöka säkerhet och effekt av en modifierad 
formulering av metylfenidat (MPH-LA). Denna formulering var avsedd att ge en 
långvarig frisättning av substansen och studien utfördes på vuxna ADHD-patienter. 
 
 
Metod  
 
Denna studie koncentrerar sig på den sista fasen av huvudstudien (underhåll av 
effektfasen) och den efterföljande förlängningsfasen som genomfördes på 48 ställen i 
sex länder. huvudstudien utfördes mellan 2010–2012 och förlängningsstudien 
genomfördes mellan 2011–2013. Skriftliga informerande samtycke lämnades av alla 
patienter. Studien genomfördes i enlighet med de etiska principerna i 
Helsingforsdeklarationen. 
 
 
Studiedesign 
 
Huvudstudien var en 6 månaders multicentrerad, öppen förlängning av en 40-veckors, 
dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Den omfattades av tre 
faser: 9 veckors dosbekräftelsefas, 5 veckor öppen doseringsoptimeringsfas och 6 
månaders underhåll av effektfasen.  
Förlängningsstudien fokuserade på underhållsfasen och är en dubbelblind, 
randomiserad, placebokontrollerad period för utvärdering av underhållsverkan av 
MPH- LA hos vuxna med ADHD. 
 
Patienterna som kvalificerades till studien initierade behandlingen med MPH-LA 20 
mg för att sedan öka dosen tills de uppnått optimal balans mellan symtom och 
biverkningar. Dosökningen skedde med 20 mg/vecka upp till 40, 60 eller 80 mg under 
de första tre veckorna av förlängningsstudien. Totalt 298 patienter gick in i 
fortsättningsstudien och fick behandling med MPH-LA. Under underhållsfasen i 
huvudstudien så svarade 156 patienter (132 i MPH-LA-gruppen och 24 i 
placebogruppen) på behandlingen. 91 patienter (n =46 för MPH-LA, n = 45 för 
placebo) svarade inte på behandlingen. De resterande 51 patienterna avbröt sitt 
deltagande under den fasen i huvudstudien.  
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Gällande säkerhetsbedömningar så övervakades förändringar i parametrar såsom 
blodtryck, pulsfrekvens och hematologiska parametrar, klinisk kemi och 
elektrokardiogram. 
 
Effektivitet bedömdes ursprungligen med användning av DSM-IV ADHD RS och 
SDS samt med hjälp CGI-I som bedömer den totala sjukdomsförändringen och CGI-
S som är till för att utvärdera patientens nuvarande tillstånd. 
 
 
 Resultat 
 
Det var 298 patienter i åldrarna 18 – 60 år med ADHD som antingen hade avslutat 
kärnstudien eller avbröts från upprätthållandet av effektfasen (på grund av brist på 
terapeutisk effekt) som gick in i förlängningsstudien. Av dessa avslutade 262 patienter 
förlängningsstudien, 36 stycken avbröt studien i förtid framförallt på grund av upphört 
samtycke eller biverkningar. 
 
Bland de patienter som ingick i förlängningsstudien var 160 (53,7%) män och 
medelåldern var 36,3 ±11,40 år. De flesta patienter (n = 272, 91,3%) var kaukasier. 
 
I förlängningsstudien ingick det 298 patienter varav 85 fick en genomsnittlig daglig 
dos av MPH-LA  ≤ 40 mg; 104 patienter fick> 40 – 60 mg och 109 patienter fick >60 
mg under studien och den genomsnittliga exponeringsperioden var 170,5 dagar (tabell 
VII). 
 
Tabell VII varaktighet för exponering för MPH-LA 

MPH-LA dos 
 

 Antal patienter (st.) Totala genomsnittliga 
exponeringsperiod (dagar) 

≤ 40 mg 85 155,2 
> 40 –60 mg  104 172,9 

> 60 mg 109 180 
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Säkerhet för MPH-LA över en kontinuerlig behandlingsexponering på upp till 12 
månader. 
 
Resultatet av upprätthållande från effektfasens start i kärnstudien till slutet av 
förlängning studien visade att den totala förekomsten av biverkningar var 80,5 % (n = 
240) för patienterna i förlängningsstudien. Tabell VIII visar på de biverkningar som 
erhållits vid upprätthållande av effektfasen vid behandling med MPH-LA och placebo. 
Den sammantagna incidensen påvisar jämförbara biverkningar mellan de patienter 
som fick placebo (79, 3 %, n = 65) och de som fick MPH-LA (81,0, n = 175) under 
upprätthållandet av effektfasen i kärnstudien. De biverkningarna som var ≥5% högre 
hos de patienter som fick MPH-LA gentemot placebo var nasofaryngit, illamående, 
infektioner i de övre luftvägarna och trötthet.  
Hos de patienter som fick placebo var biverkningar såsom huvudvärk, nedsatt aptit, 
muntorrhet, influensa och takykardi ≥5% högre än hos de som fick MPH-LA. 
Allvarliga biverkningar observerades endast hos 0,7% (n = 2) av alla förlängnings 
patienter från upprätthållandet av effektfasen till slutet av förlängningsstudien. Sex 
patienter (2,0%) rapporterades ha anmärkningsvärda förändringar av hjärtfrekvensen. 
Hos 29 (9,9%) av alla förlängningspatienter upptäcktes kliniskt noterbara förändringar 
gällande vikten. 
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Tabell VIII Säkerhet vid modifierad frisättning med långtidsverkande metylfenidat under en 
kontinuerlig behandling på upp till 12 månader. All data presenteras som n (%) (24). 

 

  

Biverkningar MPH-LA vid 
underhåll av 
effektfas	
 (N= 216) 

Placebo vid 
underhåll av 
effektfasen (N 
= 82) 

Alla 
förlängningspatienter 
(N = 298) 

Totala biverkningar	 175 (81.0)  65 (79.3) 240 (80.5) 
Totalt allvarliga biverkningar 	 2 (0.9) 0 (0.0) 2 (0.7) 

Död	
 

0 0 0 

Vanligaste biverkningar (≥ 
5 % för alla grupper)	
 

   

Nasofaryngit 59 (27.3) 20 (24.4) 79 (26.5) 
Huvudvärk 41 (19.0) 21 (25.6) 62 (20.8) 
Sänkt aptit 15 (6.9) 11 (13.4) 26 (8.7) 
Muntorrhet 15 (6.9) 9 (11.0) 24 (8.1) 
Illamående 15 (6.9) 3 (3.7) 18 (6.0) 
Övre luftvägsinfektion 13 (6.0) 4 (4.9) 17 (5.7) 
Diarré  9 (4.2) 6 (7.3) 15 (5.0) 

Ryggsmärtor 9 (4.2) 5 (6.1) 14 (4.7) 
Trötthet 11 (5.1) 3 (3.7) 14 (4.7) 
Ångest 7 (3.2) 6 (7.3) 13 (4.4) 
Gastroenterit	 8 (3.7) 5 (6.1) 13 (4.4) 
Orofaryngeal smärta (mun & 
svalg) 

6 (2.8) 5 (6.1) 11 (3.7) 

Takykardi 5 (2.3) 6 (7.3) 11 (3.7) 

Influensa 3 (1.4) 5 (6.1) 8 (2.7) 
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Säkerhetsprofil för MPH-LA över en kontinuerlig behandlingsexponering på upp 
till 6 månader i förlängningsstudien. 
 
I förlängningsstudien var den totala förekomsten av biverkningar 69,8% (n = 208). 
Incidensen var likvärdig mellan MPH-LA-genomsnittliga dagliga dosgrupperna (69,4 
%) n = 59, 75,0%, n = 78, 65,1%, n = 71 i de respektive dosgrupperna <40, >40–60 
och >60 mg) (tabell IX). 
 
Tabell IX Säkerhet vid modifierad frisättning med långtidsverkande metylfenidat under en 
kontinuerlig behandling på upp till 6 månader. All data presenteras som n % (24). 

Biverkningar MPH-LA 	
≤40 mg 	
(N = 85) 

MPH-LA 
>40–60 mg 
(N = 104) 

MPH-LA 
>60 mg	
 (N = 109)	

Alla 
förlängnings-
patienter	
(N = 298) 

Totala biverkningar  59 (69.4) 78 (75.0) 71 (65.1) 208 (69.8) 
Totala allvarliga 
biverkningar  

0 (0.0) 0 (0,0) 2 (1.8) 2 (0.7) 

Död 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 
Vanligaste biverkningar (≥ 
5 % för alla grupper) 

    

Nasofaryngit 15 (17.6) 29 (27.9) 13 (11.9) 57 (19.1) 
Huvudvärk 15 (17.6) 12 (11.5) 15 (13.8) 42 (14.1) 

Nedsatt aptit 4 (4.7) 12 (11.5) 7 (6.4) 23 (7.7) 
Muntorrhet 4 (4.7) 12 (11.5) 4 (3.7) 20 (6.7) 
Illamående 7 (8.2) 4 (3.8) 4 (3.7) 15 (5.0) 
Övre luftvägsinfektion 1 (1.2) 4 (3.8) 9 (8.3) 14 (4.7) 
Sömnsvårigheter 2 (2.4) 7 (6.7) 2 (1.8) 11 (3.7) 
Bihåleinflammation 2 (2.4) 6 (5.8) 3 (2.8) 11 (3.7) 
Gastroenterit 0 (0.0) 3 (2.9) 7 (6.4) 10 (3.4) 

Trötthet 5 (5.9) 
 

3 (2.9) 1 (0.9) 9 (3.0) 

 
Två patienter med en genomsnittlig daglig dos MPH-LA >60 mg hade kliniskt 
märkbara förändringar i blodtrycket, högt diastoliskt tryck. Medan en patient på dos> 
40–60 mg/dag hade blodtrycksförändringar åt det lägre hållet i det diastoliska trycket. 
Några förändringar i det systoliska blodtrycket fanns inget rapporterat. 
Resultatet visar på att tre patienter (1,0%) med en genomsnittlig dos på >60 mg MPH-
LA hade en märkbar ökning av hjärtfrekvensen, och 20 patienter (6,9%) visade en 
klinisk märkbar viktminskning.  
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Den genomsnittliga förbättringen i DSM-IV ADHD RS och SDS totala poäng i slutet 
av de 12 månaderna var 0,9 respektive 1,4 poäng; och i slutet av 6 månader var 7,2 
respektive 4,8. Andelen patienter med förbättrad CGI-S-skala var 31,4 % och 52% vid 
slutet av 12 respektive 6 månader. Totalt visade 69,4 % av patienterna en klinisk 
förbättring av CGI-I-skalan i slutet av 6:e månaden  
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Efficacy and safety of methylphenidate in 45 adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder. 
A randomized placebo-controlled double-blind cross-over trial (25) 
 
  Syfte 
 
Syftet med denna studie var att granska effekten och säkerheten av metylfenidat hos 
45 vuxna med uppmärksamhetsbrist/hyperaktivitetsstörning (ADHD). 
 
 
  Metod 
 
Studien var en randomiserad placebokontrollerad, dubbelblind, överkorsningsstudie 
som jämförde metylfenidat med placebo hos 45 vuxna med ADHD. 
Försökspersonerna blev hänvisade av andra kliniker eller självhänvisade för 
bedömning av ADHD till en öppenvårdsklinik i Nederländerna. Alla typer av ADHD 
var berättigade att delta i studien, såvida de inte hade någon samsjuklig psykiatrisk 
störning som krävde behandling först eller där behandling med metylfenidat var 
kontraindicerat då fick de ej delta i studien.  
Denna studie godkändes av den lokala medicinska etiska kommittén vid Reinier de 
Graaf Hospital i staden Delft i Nederländerna. Alla personer som medverkade i studien 
fick lämna ett skriftligt samtycke innan start. 
 
Patienterna fick genomgå en klinisk psykiatrisk bedömning och utvärdering utförd av 
erfarna psykiatriker. Ytterligare bedömningar som bestod av en anamnes, en fysisk 
undersökning inklusive blodtryck, hjärtfrekvens och vikt samt kliniska tester av blod, 
lever och njure. 
Vid bedömning av nuvarande ADHD-symtom under de senaste sex månaderna 
användes självrapporteringsversionen av DSM-IV ADHD-betygsskalan där 
frågeformuläret bestod av 23 frågor totalt. Varje fråga klassificerades av en läkare på 
en skala från 0–3 (0 = sällan eller aldrig; 1 = ibland; 2 = ofta; 3 = mycket ofta). 
För att få en fullständig diagnos på ADHD krävdes det att försökspersonerna uppfyllde 
(1) 6 av 9 DSM-IV-kriterier av ouppmärksamhet och /eller hyperaktivitet för diagnos 
av ADHD i barndomen och 5 av 9 kriterier i vuxen ålder, (2) beskriver ett kroniskt 
ihållande ADHD-symtom från barndomen till vuxen ålder, och (3) måttlig till svår 
nivå av försämring av ADHD-symtomen. Information om uppväxten med ADHD-
symtom kom från föräldrar samt skolrapporter. 
 
Denna studie koncentrerade sig på tre huvudgrupper av symtom; ADHD, depression 
och ångest. Även nedskrivna biverkningar bedömdes. Vid bedömning utav 
svårighetsgraden av ADHD användes den kliniskt globala skalan CGI-ADHD som 
skattas från 1–7 där i indikerar inte sjuk och 7 extremt sjuk i analyserna. 
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Vid bedömning av depressiva symtom användes den medicinska 17-punkts Hamilton 
Depression Scale (HAM-D) för bedömning av depressionens svårighetsgrad, där 
högre poäng påvisar svårare depression. 
Ångestsymtomen mättes med Hamilton Anxiety Scale HAM-A-skalan där 
svårighetsgraden bedöms av ett antal frågor, ju högre poäng desto svårare ångest. 
Patienternas registrerade biverkningar kvalificerades från 0 till 3 (0 indikerar aldrig 
och 3 mycket ofta). Alla bedömningar gjordes vid studiens start samt vid slutet av 
första och andra behandlingsperioden. 
Behandlingsperioden pågick två 3-veckors intervall med 1 veckas uppehåll i mitten av 
perioden. Behandlingsordningen metylfenidat - placebo eller placebo - metylfenidat 
randomiserades med hjälp av en datorgenererad lista. Efter screeningen på 108 
personer exkluderades 63 av dem på grund av att de ej uppfyllde kriterierna. Det blev 
totalt 45 personer som deltog i studien (figur 6). Läkemedlet dispenserades av apoteket 
i identiskt skick på 10 mg och ordinerades under dubbelblindade förhållanden med 
dosering på fyra till fem gånger dagligen. Medicineringen titrerades från låga till höga 
doser för att undvika exponering av höga initialdoser av aktiv medicinering samt för 
att minimera biverkningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6  Efter screening på 108 personer var det 63 av dem som ej var lämpliga för studien då de ej 
uppfyllde kriterierna. 
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Medicineringen startade med 0,5 mg/kg per dag vid vecka 1följt av 0,75 mg/kg per 
dag i vecka 2 och upp till 1,0 mg/kg per dag i vecka 3, om inte biverkningar uppstod.  
För att möjliggöra en sanningsenlig effekt av metylfenidat så användes resultaten i 
vecka 3 och veckan 7 för de efterföljande statistiska analyserna. 
 
 
  Resultat 
 
Av studiens 45 deltagande var det 24 män och 21 kvinnor, åldern var mellan 20 – 56 
år men genomsnittlig ålder var 39 år. Alla uppfyllde de diagnostiska kriterierna för 
nuvarande ADHD med minst 5 av 9 symtom på ouppmärksamhet/impulsivitet och en 
barndomsdebut med minst 6 av 9 symtom i en eller de båda symtomgrupperna 
depression eller ångest. 
43 patienter hade enligt DSM-IV ADHD-betygsskalan en kombinerad form medan 2 
hade hyperaktiv/impulsiv form av ADHD. 
 
För vardera gruppen i tabell X visas att efter 3 veckor med metylfenidat en väsentligt 
lägre symtomnivå som var uppmätt av både DSM-IV ADHD-betygsskalan liksom 
CGI-svårighetsgraden gentemot de som fick placebobehandling. När resultaten från 
båda grupperna lagts samman visade det sig att metylfenidat hade 0,19 poäng lägre av 
DSM-IV ADHD-betygsskalan och 0,72 lägre poäng gällande CGI-svårighetsgraden i 
jämförelse med placebo. 
 
Tabell X Genomsnittliga resultat av primärt utfall (medelvärde, SD) visar symtomnivåer per vecka för 
båda grupperna separat. Asterixen *betyder P = 0,064 och # betyder p= 0,026. MPH i jämförelse med placebo 
vid slutet av behandlingsperioden. Resultaten visar på att efter 3 veckor MPH minskar ADHD-symtomen likaså 
svårighetsgraden av symtomen gentemot de placebobehandlade. 
  

Resultatet av svarsfrekvensen  
 

Resultat  Vecka 
1  

Vecka 
2  

Vecka 
3 

Vecka 
5  

Vecka 
6 

Vecka 
7 

DSM-IV ADHD Rating 
scale* 

 
 

     

MPH-Placebo 1, 57  
(0, 55) 
 

1, 44  
(0, 66) 

1, 37  
(0, 65) 

1, 47 
(0, 55) 

1, 48 
(0, 59) 

1, 45 
(0, 59) 

Placebo –MPH 
 

1, 62  
(0,56) 

1, 54 
(0, 62) 

1, 55 
(0, 56) 

1, 42 
(0, 56) 

1, 42 
(0, 59) 

1, 24 
(0, 74) 

CGI-Svårighetsgrad #                

MPH-Placebo 4, 36  
(1, 46) 
 

4, 40 
(1, 35) 

4, 36 
(1, 47) 

5, 48 
(0, 96) 

5, 32 
(1, 18) 

5, 40 
(1, 50) 

Placebo -MPH	 5, 05  
(0, 76)  

4, 95 
(1, 19) 

4, 80 
(1, 47) 

4, 95 
(1, 47) 

4, 80    
(1, 70)                 

4, 40 
(1, 70) 
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Biverkningar 
 
Under behandling med metylfenidat rapporterade 82% av patienterna någon negativ 
effekt på biverkningsskalan och 69% av de placebobehandlade. Den biverkan som 
uppstod signifikant oftare än andra vid användning av metylfenidat var minskad aptit, 
sömnsvårigheter, huvudvärk och takykardi. 
 
Gällande förändringar i det systoliska blodtrycket var det för de metylbehandlande 
patienterna 0,13 mm Hg högre jämfört med placebo. Det diastoliska blodtrycket 
förblev oförändrat. Metylfenidat visade sig ge en genomsnittlig viktminskning på 1,7 
kg. 
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A randomized, placebo-controlled, 24-week, study of low-dose 
extended-release methylphenidate in adults with attention-
deficit/hyperactivity disorder (26)  Syfte 
 
 
Studiens syfte var att undersöka förlängd frisättning av lågdos metylfenidat (MPH-
ER) samt dess effekter under en observationsperiod på 24 veckor hos vuxna med 
uppmärksamhet/ hyperaktivitetsstörning. 
 
  Metod 
 
Studien var en randomiserad, 24-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad, 
parallelldesignstudie av förlängd frisättning av metylfenidat hos 359 vuxna över 18 år 
med ADHD enligt DSM-IV-kriterierna. Det utfördes en psykiatrisk expertbedömning 
för att fastställa ADHD-diagnosen samt undersökning som omfattande medicinsk 
historia och en fysisk undersökning inkluderande kroppsvikt, leverfunktionstest, EEG 
och EKG. De inkluderande patienterna fick lämna urinprov vid screening besök under 
vecka 8 och 24, men ytterligare stickprov kunde upprepas när som helst under studiens 
gång. Alla patienter fick ge skriftligt informerat samtycke. 
 
Denna studie godkändes av etikkommittén i delstaten Saarland i Tyskland och 
dessutom registrerades den hos federala institutet för droger och medicinska produkter. 
Studien utfördes av kliniker och forskningspersonal från 28 studiecentra i Tyskland, 
de hade stor erfarenhet av att diagnostisera och behandla patienter med ADHD. 
Studiedeltagarna var i genomsnitt 13 stycken vid vardera av de 28 centrarna och 
randomiserades till MPH ER (MPH med förlängd frisättning) eller placebo i 
förhållande 2:1. 
 
MPH-preparat bestod till hälften av konventionella tabletter och resten var 
depottabletter och var tillverkat av Medice Company i Tyskland. Under de fem första 
veckorna titrerades en adekvat MPH-dos ut med doseringsintervall frukost och lunch. 
Initial dos som gavs var 10 mg/dag som sedan titrerades upp till en maximal dos på 60 
mg/dag. Inträffande oacceptabla biverkningar eller om ökad dos inte ledde till ökad 
förbättring så administrerades lägre doser. Intervallet av medicineringen var 6 – 8 
timmar. Lägsta underhållsdosen efter fem veckor var 20 mg/dag. Studien använde sig 
av ett standardiserat program bestående av sju sammankomster under veckorna 1, 3, 
5, 8, 12, 18 och 24. Under dessa sammankomster informerades det om ADHD-etologin 
samt att de gav stöd i uppfattningen av symtom eller specifika problem samtidigt som 
behandlingseffekterna mättes.  
Primärt mättes behandlingseffekterna med WRAADDS som innehåller 35 frågor, 
varav det krävdes ett totalresultat på minst 28 poäng från start för att inkluderas i 
studien. Sekundärt användes Conners skattningsskala som är en 
självrapporteringsform för vuxna med ADHD. CGI-skalan användes också för att 
bedöma sjukdomsförändringen under studien.   
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  Resultat 
 
Det var totalt 363 patienter som randomiserades varav fyra av dem uteslöts från studien 
på grund av stora protokollöverträdelser, så kvar blev 359 patienter. Totalt 241 
patienter valdes slumpmässigt ut till MPH ER-gruppen och 118 patienter till placebo-
gruppen (figur 7). Könsfördelningen var lika i de båda grupperna och det fanns inte 
heller någon skillnad gällande ålder för ADHD-debut, vikt, ADHD-svårighetsgrad, i 
början av behandlingsfasen. Det var totalt 110 personer som avbröt studien i förtid 
men avhoppsfrekvensen var lägre i MPH-gruppen i jämförelse med placebo. 

* 4 patienter exkluderades från ITT populationen på grund av stora 
protokollöverträdelser. 
 

Figur 7 Flödesdiagram över patientutvecklingen samt orsaker till för tidigt avbrott 

 

Randomiserade n = 363*

MPH ER
n = 241

Avslutade
studien
n = 183

Tidigt avslut (n/%)
Totalt 58/24%   

Biverkningar   31/13% 
Brist på effekt   
23/10%  
Förlorade vid 
uppföljning 12/5%   
Inkompatibilitet 5/2% 
Återkallat medgivande 
2/1%   
Tekniska skäl 4/2%  
Annat 23/9%

Placebo
n = 118

Avslutade
studien 
n= 66

Tidigt avslut (n /%) 
Totalt 52/43%
Biverkningar 10/8%
Brist på effekt  30/25%  
Förlorade vid 
uppföljning 11/9%   
Inkompatibilitet 8/7%
Återkallat medgivande 
8/7%
Tekniska skäl 0/0% 
Annat 12/10%
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Vid vecka 24 var den genomsnittliga dagsdosen 41,2 ± 18,2 mg i MPH-gruppen och 
40,8 ±19,6 mg i placebogruppen (Wilcoxon U-test, P = 0,94), vilket motsvarar 0,55 ± 
0,27 mg/kg kroppsvikt för MPH och 0,55 ± 0,29 mg/kg kroppsvikt för placebo. 
 
Denna studie som granskade WRAADDS gav MPH ER en statistiskt signifikant 
förbättring i jämförelse med placebo (Wilcoxon U test) vid alla bedömningar i slutet 
av titreringsfasen från och med vecka 5. Skillnaden mellan MPH-och placebogruppen 
var fortsatt signifikant bättre för MPH vid studiens slut eller efter 24 veckor. 
 
Det visade sig även att MPH hade stabil terapeutisk effekt i underhållsfasen från vecka 
8 till 24. I placebogruppen visades fram till vecka 24 en liten ökning av ADHD-
symtomen medan poängen minskade ytterligare i MPH-gruppen. 
 
Gällande de psykopatologiska områdena i WRAADDS så gynnades alla av de sju 
syndromen som; ouppmärksamhet (Effektstorleken (ES) 0,41), hyperaktivitet (ES 
0,30), hett temperament (ES 0,33), affektiv labilitet (ES 0,19), Emotionell 
överkänslighet (ES 0,45), desorganisation (ES 0,31), impulsivitet (ES 0,27) av 
behandlingarna. 
 
 
CAARS-DATS-poängen sjönk under de första 8 veckorna i de båda grupperna, men 
efter vecka 8 var MPH-gruppen statistiskt överlägsen gällande behandlingseffekten 
gentemot placebo-gruppen. I slutet av studien var skillnaden mellan MPH- och 
placebogruppen statistiskt signifikant (Wilcoxon U-test, P = 0,16). De patienter som 
fick MPH ER visade ytterligare en minskning av CAARS-DATS-poäng mellan vecka 
8 och vecka 24 när de analyserades för förändringar (parat Wilcoxon-test, P = 0,0008). 
Effektvariabeln för CAARS-DATS-poängen var 0,28 vilket bedöms som små till 
medelstora förbättringar av ADHD-symtomen. 
 
Sjukdomens svårighetsgrad visade sig vara högre i MPH-gruppen (54%) i jämförelse 
med placebogruppen (36%). Den terapeutiska effekten av MPH ER bedömd av CGI 
visade sig vara signifikant överlägsen jämfört med placebo (Wilcoxon U-test, P = 
0,0003). 
 
I MPH-gruppen var biverkningar som minskad aptit, muntorrhet, sömnstörningar och 
hjärtklappning vanligare än i placebogruppen (se tabell XI). De flesta biverkningar 
registrerades under titreringsfasen vecka 4. 
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Tabell XI Biverkningsprofilen mätta med somatiska symtomskalan av AMDP (26). 

 
  

MPH <Placebo Max skillnad vid 
vecka (v) 

MPH ER 
(%) 

Placebo  
(%) 

Minskad aptit v 4 38 13 
Muntorrhet v 4 30 16 
Sömnstörningar v 4  25 18 
Hjärtklappning v 4 23 9 
Ökad törst v 4 24 12 
Menstruationsstörningar v 18 11 0 
Minskad sexlust v 24 11 3 
Överdrivna svettningar v 24 12 1 
Värmevallningar v 1 10 5 
Diarré´ v 8 9 4 
Seborré v 24  8 2 
Andningssvårigheter v 4 8 1 
Tremor v 4 7 0 
Hjärtsmärta v 4 7 1 
Dimsyn v 8 5 1 
Subjektiva känselförnimmelser v 1 4 0 
Illamående v 4 9 3 



  
 

 37 

Age-Dependent Effects of Methylphenidate on the Human 
Dopaminergic System in Young vs Adult Patients with Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder (27) 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka eventuella åldersberoende effekter av metylfenidat på 
det dopaminerga systemet samt undersöka om metylfenidatbehandling av unga men 
inte vuxna patienter med ADHD inducerar varaktiga effekter på cerebral 
blodflödesrespons på grund av ökade dopaminnivåer.  
 
 
Metod  
 
Denna studie utfördes mellan 1 juni 2011 och 15 juni 2015 i Amsterdam. Det var en 
randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som studerade effekten av 
psykotropa läkemedel (metylfenidat) på centrala blodflödet (CBF) hos unga jämfört 
med hos vuxna individer med ADHD. Inklusionskriterierna var manligt kön, ålder 10–
12 eller 23–40 år med ADHD som inte tidigare behandlats med metylfenidat (27). 
Totalt var det 131 personer som screenades och 99 stycken personer av det manliga 
könet inkluderade, varav 50 av dem var pojkar i ålder 10–12 år och de övriga var män 
i ålder 23–40 år (figur 8). Alla deltagare rekryterades från barn- och 
ungdomspsykiatrin och alla uppfyllde kriterierna enligt DSM-IV. Alla 
diagnostiserades av en erfaren psykiatriker och deltagarna fick sedan ge ett skriftligt 
samtycke till studiedeltagandet. 
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Figur 8. Totalt rekryterande personer i studien samt uppdelningen av åldern. 

 
 
 
Studiemedicineringen förskrevs under dubbelblindade i enlighet med nederländska 
behandlingskriterier. Patienterna tilldelades slumpmässigt antingen metylfenidat eller 
placebo och vid varje kontrollbesök (vecka 1, 3, 8 och 12 för barn och vecka 1, 2, 4, 8 
och 12 för vuxna) så kontrollerades följsamheten och de vuxna deltagarna fick 
handledning och föräldrar till barnen erhöll utbildning i psykologin kring ADHD (27). 
För det primära resultatmåttet av dopamin-funktionen användes farmakologisk MRI 
(Ph-MRI) för att studera effekterna på CBF i samband med behandlingen. Ph-MRI-
scanningen bestod av 2 sessioner, en före och en 90 minuter efter oral administrering 
av 0,5 mg/kg metylfenidatklorid (med maximal dos 20 mg för barn och 40 mg för 
vuxna). För bestämning av hjärtfrekvensen (HR) användes en perifer pulsenhet och 
karotidflöde uppmättes med användning av 2-dimensionell fas-kontrast MRI (27). 
Det sekundära resultatmåttet som var att bedöma behandlingseffekten och för detta 
användes CGI -S och CGI-I. Svar på behandlingen graderades med 1 eller 2, (1 = 
väldigt mycket bättre och 2 = mycket bättre) och jämfördes mellan grupperna vid 
studiens avslut. 

Totalt 
inkluderade 
(99 personer 
av manligt 

kön)

Totalt 
undersökta 

(131  personer)

49 män 
(23-40 

år)

50 
pojkar 
(10-12 

år)
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Resultat 
 
Studien visar att efter 16 veckor med behandling med metylfenidat så ökade cerebralt 
blodflödesrespons inom talamus (medelskillnad, 6,5; 95% Cl, 0,4–12,6; P = 0,04) hos 
barn i åldern 10–12 år, men det ökade ej hos vuxna eller i placebogruppen. I striatum 
sågs det sig en signifikant skillnad i metylfenidat-gruppen gentemot placebo hos barn 
men inte hos vuxna (medelskillnaden, 7,7; 95% Cl, 0,7–14,8; P = 0,03). I främre 
gördelvindlingen så sågs inga signifikanta skillnader mellan behandlingsgrupperna 
eller vid jämförelse med respektive placebogrupp se tabell XII. 
 
 
Tabell XII Det cerebrala blodflödet (CBF) svar på ökade dopaminnivåer. Visar skillnaden mellan 
behandlingsgrupperna i enskilda CBF svar på metylfenidatklorid före till efter behandling akut CBF 
svar (∆𝑖	𝐶𝐵𝐹) 

 
  

∆𝒊	𝑪𝑩𝑭 Barn 
Genom-
snittlig 
skillnad 
(95% CI), 
mL/100 
g/min	
 (n = 50 

 
P-värde 
efter 
oberoend
e test 

 
𝜂𝑝A-
värde  

Vuxna  
Genom-	
snittlig 
skillnad	
 (95% CI), 
mL/100 
g/min (n = 
48) 	
 

 
P-värde 
efter 
oberoende 
test 

 
𝜂𝑝A-
värde  

Striatum 7,7  
(0,7–14,8) 

0,03 0,09 -0,2  
(-4,6-4,4 

0,92 <0,01 

Talamus 7,5  
(-2,1-17,1) 

0,12 0,05 -2,1  
(-10,2-5,9) 

0,60 <0,01 

Främre gördel-
vindlingen 

4,9 
 (-2,9-
12,7) 

0,22 0,03 -2,3 
 (-7,5-3,0) 

0,39 0,02 
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Behandlingseffekterna på sjukdomens svårighetsgrad (CGI-S) påvisade en signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupperna, barn som fick metylfenidat visade mer 
förbättring gentemot barn i placebogruppen vid vecka 3 och vecka 8. Skillnaden för 
vuxna skilde sig endast vid vecka 3 och 17. 
 
I tabell XIII visas den statistiska signifikansen (P) av sjukdomens svårighetsgrad (CGI-
S), gällande barn som behandlats med metylfenidat kan det utläsas att vid vecka 3 och 
8 fanns det en signifikant skillnad och för vuxna som behandlats med metylfenidat 
fanns det en skillnad i vecka 3 och 17. P-värdena är hämtade från figur 6 och jämförs 
mot barn och vuxna som fått placebo. 
 
Tabell XIII Visar statistisk signifikans (P) för sjukdomens svårighetsgrad (CGI) vid vecka 3, 8, och 17 
för barn och vuxna som behandlats med metylfenidat. Gräns för signifikans = 0,05. 

 
 
 
 
 
 
 

  

vecka	
	

	Barn	
metylfenidat	
P-värde		

Vuxna	
metylfenidat		
P-värde	

3	 0,03 0,01 
8	 0,005 0,20 
17	 0,06 0,01 
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DISKUSSION 
 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka effekt och säkerhet av långtidsbehandling 
med metylfenidat vid ADHD för att se om det fanns några skillnader gällande dos och 
effekt samt biverkningsgrad jämfört med korttidsbehandling. Den sekundära 
frågeställningen var om det fanns några skillnader avseende dessa parametrar mellan 
barn och vuxna. 
Resultaten av de fem artiklarna som granskades visade på att metylfenidat tolererades 
väl och gav en signifikant bättre effekt i jämförelse med placebo. Den farmakologiska 
behandlingen innebär ofta en hel del biverkningar som uppkommer i större grad vid 
ökade doseringar, detta kan innebära en ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Det 
är därför patienterna som får centralstimulerande läkemedel får gå på regelbundna 
kontroller (16, 24-27).  
 
 
I studie 1 visade resultatet att vuxna som behandlas långvarigt med OROS-MPH 
fortsatte uppleva en liten men signifikant förbättring av kärnsymtomen vid ADHD. 
Inga nya eller oväntade biverkningar rapporterades under den långvariga 
exponeringen. Gällande de kardiovaskulära och psykiatriska biverkningarna på 
patienterna visade sig vara milda till måttliga i svårighetsgrad. Det visades sig att 
blodtryck, puls och kroppsvikt bara hade minimala förändringar från behandlingens 
början till slut. De biverkningarna som var mest intressanta att följa var andelen med 
hypertoni, hjärtklappning och ångest. De övriga mest vanliga biverkningarna var 
huvudvärk, nasofaryngit och influensaliknande symtom. 
De vanligaste doserna OROS-MPH i öppna fasen var 36 och 54 mg, med en mediandos 
på 54 mg och doseringen var generellt stabil över tiden. Under den dubbellindade fasen 
tolererades OROS-MPH väl även här utan några kliniskt betydelsefulla skillnader, inte 
heller någon abstinensreaktion hos de personer som fick placebo (16). Det har även 
visat sig att OROS-MPH tolererats väl även i övriga långtidsstudier som bland vuxna 
med ADHD enligt Wender och Medori som fått liknande resultat (28, 29). Även en 
tidigare 2-årig studie av MPH hos vuxna med ADHD visar enligt Bejerot på positiva 
resultat av läkemedlet vid långtidsanvändning (30). Dock var denna studie inte gjord 
på OROS-MPH vilket skall has i åtanken då metylfenidat för vuxna blev godkänt 2014 
och denna studie utfördes 2010. Så långtidsbehandling med OROS-MPH för vuxna 
finns det fortfarande få långtidsstudier gjorda på. 
De begränsningar som bör beaktas är patientpopulationens storlek som är relativt liten 
vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet. 
 
 
Studie två visar på att förlängningsstudien i kombination med resultaten av 6 månaders 
underhåll av effektfas av kärnstudien visar på att en administrerad dos på 40 – 80 mg 
MPH-LA per dag hos patienter med ADHD är säkert och upprätthåller effekten upp 
till en period av ett år. Biverkningsrapporten visar på jämförbara skillnader mellan de 
patienter som fick MPH-LA och placebo. Här visade sig de vanligaste biverkningarna 
vara nasofaryngit, huvudvärk, nedsatt aptit och muntorrhet. 
Resultatet av förlängningsstudien indikerar en förbättring av ADHD-symtom och en 
minskning av funktionsnedsättning, mätt med DSM-IV ADHD RS, SDS och CGI-
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skalor. CGI-värdet visade sig i slutet av förlängningsstudien en klinisk förbättring hos 
141 (65,3%) och 65 (80,2%) patienter som behandlats med MPH-LA respektive 
placebo. I en tidigare studie observerade Buitelaar liknande resultatvärden av CGI-
skalan hos 42,9% och 76,9% av de patienter som fick MPH-LA (31). 
En styrka i denna studie var att den öppna förlängningsstudien var flexibel och 
uppnåddes genom att titrera daglig MPH-LA dos efter att ha fastställt den optimala 
balansen mellan kontroll av symtom och biverkningar, vilket tydligt återspeglar klinisk 
praxis. En begränsning i denna studie är att alla patienter som avslutade studien inte 
hade fått MPH-LA kontinuerligt under ett år utan den exponeringen avbröts hos dessa 
patienter. Men ses det från en annan synvinkel så kan den avbrutna exponeringen 
återspegla den verkliga exponeringen gällande ekologisk validitet.  
Denna studie sponsrades av Novartis Pharma (24). 
 
 
Studie tre utfördes för att det saknades data angående effektivitet och säkerhet för 
metylfenidat hos vuxna med ADHD. Detta var den första randomiserade dubbelblinda 
studie som jämfört metylfenidat med placebo i ett stort urval vuxna med ADHD och 
resultaten av studien påvisar hög effektivitet och tolereras väl av patienterna och 
minskar symtomen av ADHD. Att resultatet visade på en högre hjärtfrekvens och en 
genomsnittligt lägre vikt under behandlingen med metylfenidat var inte kliniskt 
signifikant och dosjustering krävdes inte, detta stämmer överens med litteraturen av 
Spencer (32). Resultaten visade på att metylfenidat med en genomsnittlig dos på 0,9 
mg /kg per dag var en väl tolererad behandling på kort sikt men efter titrering av dosen 
under första veckan visade det sig att högre doser var stabilare. 
Begränsningarna i denna studie är de små provstorlekarna vilket gör att det behövs 
framtida forskning för att utvärdera behandling med metylfenidat på lång sikt (32).  
 
 
I fjärde studien var syftet att undersöka den långsiktiga effekten och säkerheten av 
metylfenidat hos vuxna patienter med ADHD. 363 stycken vuxna patienter med 
ADHD randomiserades i denna studie vilket är fler än i de övriga studierna vilket 
stärker resultatet. Behandling två gånger dagligen med MPH ER i låga doser visade 
sig signifikant förbättra ADHD psykopatologin jämförelsevis med placebo. Resultaten 
togs fram med hjälp av olika datainsamlingar av uppgifter exempelvis WRAADDS, 
CAARS-SL och CGI. Effekterna av MPH ER upprätthölls från slutet av titreringsfasen 
till dess att studien slutfördes vilket inte placebogruppen utan där minskade effekten 
något. Vid behandling av ADHD så indikerar detta en stadig effekt av MPH ER. 
Genomsnittliga dagsdosen var 0,55 mg/kg, detta är något över rekommenderade 
miniminivå av MPH-behandling hos barn, ungdomar och vuxna enligt de europeiska 
riktlinjerna för ADHD-behandling men långt ifrån den rekommenderade maximala 
dosen på 100 mg/dag (33). Biverkningarna som observerades i denna studie var 
minskad aptit, sömnproblem och muntorrhet vilket är vanliga biverkningar av 
metylfenidat. En begränsning som studien har är att den stora avhopp av patienter 
(30%) vilket kan ha påverkat resultaten i studien. Sammanfattningsvis förblev de 
beskrivna effekterna varaktiga under den 24-veckorsperioden. 
Denna studie finansierades av Medice som är en tysk läkemedelsindustri (26). 
Att studier finansieras av läkemedelsindustrin är inte ovanligt men man bör ha det i 
beaktning. 
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I femte studien var syftet att undersöka de åldersberoende effekterna på det humana 
dopaminerga systemet hos barn jämfört med vuxna. Resultaten visar att efter fyra 
månaders behandling med metylfenidat ökade CBE-svaret på DA-balansen i striatum 
och talamus en vecka efter avslutad behandling hos barn. Effekten var specifik för barn 
då placebobehandling ej har kunnat påvisa någon effekt i någon åldersgrupp, och för 
vuxna hade inte heller den aktiva behandlingen med metylfenidat någon effekt. 
Strukturella MRI-studier har det visat sig att stimulerande behandling påverkar 
hjärnans mognad, så att obehandlade barn med ADHD visar snabbare kortikal 
uttunning och mindre vita substanser än barn med ADHD-mottagande 
stimulantiamedicinering. Detta är något som bör beaktas då behandling av barn är 
vanligt, men vad händer när barnen vuxit upp och kan det orsaka skador på hjärnan? 
Detta krävs det fler studier på för att utvärdera. I studien valdes enbart manliga 
patienter för att begränsa deltagarvariationen då pojkar och flickor skiljer sig avsevärt 
i hjärntillväxtmönstret, men det skulle även vara intressant att se resultat på kvinnor 
också. Begränsningarna i denna studie var komplexiteten då tre hjärnregioner 
undersöktes istället för att bara titta på en del i taget, vilket kan öka risken för att 
nollhypotesen förkastas och ett typ 1 fel begås (27). 
 
 
Så sammanfattningsvis verkar metylfenidatbehandling under en specifik mognadstid 
förändra CBF-svaret vilket troligtvis återspeglar ökad DA-neurotransmission på grund 
av neurokemisk prägling av metylfenidat. Metylfenidat har en annan effekt på det 
dopaminerga systemet som befinner sig under utveckling i jämförelse med det mogna 
dopaminerga systemet. 
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SLUTSATS 
 
 
Det finns inget idag som botar ADHD däremot kan stöd och behandling ges vilket kan 
begränsa symtomen samt avvärja tillkommande svårigheter.  
De slutsatser man kan dra är att den mest effektiva behandlingsformen verkar vara 
läkemedelsbehandling i kombination med pedagogiska och psykosociala insatser. 
Tidigare studierna som gjorts visar på positiva effekter av metylfenidat framför allt 
gällande korttidsbehandling, men syftet i denna studie var att titta på de mer långsiktiga 
effekterna av läkemedlet. Det finns dock ganska få studier gjorda på det vilket gör att 
det krävs ännu flera studier för att få den sanna bilden av långtidsanvändningen av 
metylfenidat och dess säkerhet då behandlingen kan vara livslång för många. 
Nackdelen är att redan utförda studier ofta har en liten population av patienter och en 
hel del avhopp ur studierna på grund av olika biverkningar. Att många patienter 
avbryter behandlingen på grund av biverkningar är en klar nackdel för dessa 
substanser.  
 
Eventuella framtida studier bör också inkludera titrering till önskad dos som tycks vara 
av betydelse samt vidare studier hur behandlingen påverkar hjärnans utveckling och 
betydelsen för detta i vuxen ålder. En stegvis ökad dos skulle också möjligen kunna 
påverka upplevelsen av biverkningar vilket skulle kunna vara intressant att titta vidare 
på. 
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