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Sammanfattning 
ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning med kärnsymtomen uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Hur 

funktionsnedsättningen uttrycker sig är individuellt och stora skillnader mellan åldersgrupper finns. Orsaken 

bakom ADHD är ännu inte kartlgad men huvudteorin antas vara en bristande impulsöverföring i de dopaminerga 

neuronen i hjärnan som stimulerar uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Studier utförda på 

patienter med ADHD visar att etiologin bakom funktionsnedsättningen beror både på genetiska- och 

miljöfaktorer. En multimodal behandling med psykopedagogik, psykoterapi och läkemedelsbehandling har visats 

ge den bästa symtomreduceringen. I Sverige är förstahandspreparatet metylfenidat. Vid utebliven effekt eller vid 

svåra biverkningar är lisdexamfetamin eller atomoxetin andrahandsvalet. Verkningsmekanismen för de tre 

substanserna är inte helt känd men generellt antas de blockera återupptaget av dopamin och noradrenalin i de 

presynaptiska neuronen vilket ger en ökad impulsöverföring i de dopaminerga neuronen i frontalloben. 

Neuronen i frontalloben stimulerar de exekutiva funktionerna som är bristande vid ADHD.  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin och 

atomoxetin skiljer sig i effekt samt i biverkingar vid långtidsbehandling av ADHD. 

 

Fem vetenskapliga artiklar valdes ut från databasen Pubmed där effekt och biverkningar för nämnda substanser 

undersöktes under en period på minst 24 veckor.  

 

I samtliga artiklar hade de deltagande en fastställd ADHD diagnos och de var barn, ungdomar och vuxna som 

deltog. I artiklarna mättes effektivitetet i någon av skattningsskalorna ADHD-RS-IV, CAARS-Inv:SV, AISRS, 

CGI-S eller CGI-I. Effektivitet definierades som den totala förändringen av medelvärdet i skattningsskalorna 

från studiestart till sista besöket. Säkerheten utvärderades genom rapportering av biverkningar vid varje besök 

samt mätning av vitala parametrar. Studierna visar statistiskt signifikanta symtomreduceringar av alla tre 

substanser men skillnader i effektivitet finns också. Resultaten tyder på att lisdexamfetamin ger störst 

symtomreducering och har därmed bäst effektivitet. Skillnad i effektivitet kan finnas mellan metylfenidat och 

atomoxetin men fler studier behövs för att säkerställa resultatet. Biverkningsprofilen var liknande mellan 

lisdexamfetamin och metylfenidat men allvarligare biverkningar registrerades för lisdexamfetamin. 
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Abstract 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neuropsychiatric disability  

characterised by difficulties in paying attention, excessive activity and actions without 

thinking about the consequenses. Symptoms vary among different individuals in how 

the disability expresses. Symptoms also vary among different age groups. The cause of 

ADHD is not yet known, but the main theory seems to be due to disturbed 

dopaminergic transmisson in the regions of the brain that controlls attention, activity 

control and impulses. Clinical studies show that there seems to be a connection between 

the etiology of the disability and genetic- and environmental factors. ADHD can’t be 

cured but a multimodal treatment has been proven to be effective in symptom reduction. 

The multimodal treatment consist of psychoeducation, psychotherapy and medical 

treatment. In Sweden methylphenidate is the first choise of drug and if it is not tolerated 

well by patients in terms of respons or side effects lisdexamfetamine or atomoxetin is 

choosen. The mechanism of action for these three substances is not completly known 

but in general they presume to block the reuptake of dopamine and norepinephrine in 

the presynaptic neurons. This leads to an enhanced transmission at the dopaminergic 

neurons that in turn stimulates the executive funtions that seem to be deficient in ADHD 

patients.  

 

The aim of this literature study is to investigate how the three substances 

methylphenidate, lisdexamfetamine and atomoxetine differ in therapeutic effects and 

side effects profile during long-term treatment for ADHD. 

 

Five scientific articles were choosen from the database Pubmed, which analysed the 

therapeutic effects and side effects of the above choosen drugs during a period of atleast 

24 weeks. 

 

Participants in the selected studies had a definite diagnosis of ADHD and the 

participants included were children, adolescents and also adults. Therapeutic efficiency 

of selected drugs was measured by using different diagnostic scales such as ADHD-RS-

IV, CAARS-Inv:SV, AISRS, CGI-S or CGI-I. Therapeutic efficiency was measured by 

the total reduction of the mean value in the rating scale from start to end of the study. 

Safety was measured at each follow up session by evaluating the side effects profile and 

measurements of vital parameters. These studies show statistically significant symptom 

reductions for all three selected drugs. The results also show differences in therapeutic 

effects among different drugs. Participants treated with lisdexamfetamine showed 

greater symptom reduction and thereby the greatest effect. There may be a difference in 

therapeutic effect between methylphenidate and atomoxetine but more studies are 

needed to conclude the results. The adverse effects were similar between 

lisdexamfetamine and methylphenidate but more serious effects were found during 

treatment with lisdexamfetamine. 

 



  
 

 

 

Nyckelord 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, metylfenidat, lisdexamfetamin, atomoxetin, 
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Förord 

Denna litteraturstudie omfattar 10 veckors arbete och är inom huvudämnet farmaci. 
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Förkortningar 

 
 
ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD-RS-IV - ADHD Rating Scale Version IV 

AISRS- Adult ADHD Investigator Symtom Rating Scale 

ATX- Atomoxetin 

BUP- Barn- och ungdomspsykiatrin 

CAARS-Inv:SV - Connors Adult ADHD Rating Scale Investigator Rated: Screening 

Version 

CGI-S / CGI-I - Clinical Global Impression- Severity/ improvement 

DA- Dopamin 

DSM-5 - Diagnostical and Statistical manual of Mental Disorders 

fMRI – Funktionell magnetresonanstomografi 

KBT- Kognitiv beteendeterapi 

LDX- Lisdexamfetamin 

MESH - Medical Subjects Headings 

MPH - Metylfenidat 

MRI - Magnetisk resonanstomografi 

NA- Noradrenalin 

NPF - Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

OROS-MPH- Osmotic release oral system metylfenidat 

PCB:s - Polyklorerade bifenyler 

ROS - Fria syreradikaler 

TEAEs - Treatment Emergent Adverse Events



  
 

 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion __________________________________________________________ 1 
Symtom ____________________________________________________________ 1 
Orsaker ____________________________________________________________ 2 

Anatomiska förändringar i hjärnan ____________________________________ 2 

Neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin _________________________ 2 

Mutationer _______________________________________________________ 3 

Miljöfaktorer ______________________________________________________ 4 

Inflammation ______________________________________________________ 4 

Diagnostisering _____________________________________________________ 5 

Behandling _________________________________________________________ 6 
Metylfenidat ________________________________________________________ 8 
Lisdexamfetamin ____________________________________________________ 9 

Atomoxetin ________________________________________________________ 10 
Förskrivning idag __________________________________________________ 11 

Syfte ________________________________________________________________ 13 

Material och metod ____________________________________________________ 13 

Resultat _____________________________________________________________ 14 
Studie 1 ___________________________________________________________ 16 

Studiedesign _____________________________________________________ 16 

Deltagare _______________________________________________________ 16 

Primära utfallsvariabler ____________________________________________ 17 

Resultat _________________________________________________________ 17 

Studie 2 ___________________________________________________________ 18 
Studiedesign _____________________________________________________ 18 

Deltagare _______________________________________________________ 19 

Primära utfallsvariabler ____________________________________________ 19 

Resultat _________________________________________________________ 19 

Studie 3 ___________________________________________________________ 21 
Studiedesign _____________________________________________________ 21 

Deltagare _______________________________________________________ 22 

Primära utfallsvariabler ____________________________________________ 22 

Resultat _________________________________________________________ 22 

Studie 4 ___________________________________________________________ 23 
Studiedesign _____________________________________________________ 23 

Deltagare _______________________________________________________ 24 

Primära utfallsvariabler ____________________________________________ 24 



  
 

2 

 

Resultat _________________________________________________________ 25 

Studie 5 ___________________________________________________________ 26 
Studiedesign _____________________________________________________ 26 

Deltagare _______________________________________________________ 26 

Primära utfallsvariabler ____________________________________________ 27 

Resultat _________________________________________________________ 27 

Diskussion ___________________________________________________________ 30 

Slutsats ______________________________________________________________ 35 

Referenser ___________________________________________________________ 36 
 

 



  
 

1 
 

Introduktion 

ADHD som är en förkortning för engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

klassificeras som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) (1). NPF är ett 

samlingsnamn på olika diagnoser som vanligen ställs i barndomsåren. Dessa diagnoser 

är autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och ADHD. Det de har gemensamt är en 

avvikande kognition vilket innebär att patienterna tänker, lär och bearbetar information 

på ett annorlunda sätt (2). Det som utmärker ADHD är en kraftigt nedsatt 

koncentrations- samt uppmärksamhetsförmåga med en ökad motorisk hyperaktivitet och 

minskad impulskontroll (1).  Cirka 5% av alla skolbarn är diagnostiserade med ADHD 

idag och problemen kvarstår hos de flesta även i vuxen ålder. Studier visar att ca 3% av 

de som diagnostiserats i unga år även uppfyller kriterierna för ADHD i vuxen ålder (3). 

Symtom 

Kärnsymtomen vid ADHD är koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet.  

Dessa förekommer hos såväl vuxna som barn men svårighetsgraden och hur 

funktionsnedsättningen yttrar sig kan variera mellan olika individer och åldersgrupper. 

Koncentrationssvårigheter innebär att patienten har svårt att behålla uppmärksamhet en 

längre stund samt förmågan att rikta den mot rätt sak. De har svårigheter att hitta rätt 

energinivå till uppgifter och upplevs därför som oengagerade, slarviga och blir lätt 

trötta. Koncentrationssvårigheterna blir vanligtvis tydligare med åldern och är oftast det 

symtomet som kvarstår (4, 5). 

 

Impulsivitet innebär att patienten inte kan kontrollera sitt beteende. De fattar snabba 

beslut och agerar snabbt. Det kan leda till ekonomiska- och relationsproblem i vuxen 

ålder. Impulsiviteten kan också uttrycka sig som en känslomässig instabilitet där 

patienten har lätt att ändra humör eller svårigheter att dölja sina reaktioner (4, 5).  

 

Överaktiviteten yttrar sig olika hos barn och vuxna. Flickor upplevs ofta överdrivet 

pratiga och utåtriktade medan pojkar har den motoriska överaktiviteten, klättar, hoppar 

och springer. Hos flickor yttrar sig oftast ADHD som koncentrationssvårigheter med 

inlärningsproblem. Istället för hyperaktiviteten som förekommer hos pojkar är 

nedstämdhet, ångest och oro vanligt förekommande hos flickor. Detta kan vara en 

anledning till att fler pojkar är diagnostiserade med ADHD. Deras svårigheter 

uppmärksammas lättare och kräver snabba åtgärder. Hos vuxna uttrycks överaktiviteten 

som en rastlöshet, de har svårt att komma till ro. Impulsiviteten och överaktiviteten 

brukar växa bort med en ökande ålder i de flesta fallen (4, 5). 

 

Beroende på vilka symtom patienten har kan ADHD delas upp i olika former 

• Kombinerad form - Patienten visar samtliga symtom, 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Detta är den vanligaste 

formen av ADHD. 

• Huvudsakligen hyperaktiv - impulsiv form- Patienten visar endast symtom på 

överaktivitet och impulsivitet. Formen är vanligast hos små barn och går oftast 

över till kombinerad form med tiden eller avtar i vissa fall helt. 
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• Huvudsakligen ouppmärksam form - Patienten har endast svårigheter med 

koncentrationsförmågan, kallas även ADD (6). 

Orsaker 

Etiologin för ADHD är ännu inte kartlagd men antas bero på både miljö- och genetiska 

faktorer. Tillsammans med anatomiska förändringar i hjärnan och förändrad reglering 

av neurotransmittorerna dopamin (DA) och noradrenalin (NA). Samband mellan ADHD 

och exponering i fosterstadiet för bland annat cigarettrök samt olika toxiner har visats. 

Familje- och tvillingstudier tyder på att ärftligheten för ADHD är omkring 76% (7). 

Anatomiska förändringar i hjärnan 

Studier som utförts med magnetisk resonanstomografi (MRI) visar anatomiska 

förändringar i flera olika hjärnregioner hos ADHD patienter (7-10). Studierna är utförda 

på barn och förändringarna kvarstår i ungdomsåren (8). Studier på vuxna med ADHD 

har visat på liknande anatomiska förändringar som hos barn (10). Den totala 

hjärnvolymen är mindre än normalt och är dominerande i frontalloben (pannlob), basala 

ganglierna framförallt striatum samt amygdala, hippocampus, cerebellum, parietallob 

(hjässlob) och temporallob (tinninglob) (7, 10). Studierna visar även att förtjockningen 

utav hjärnbarken dröjer 2,5 till 5 år längre än normalt hos ADHD patienter. Denna 

fördröjningen har setts främst i frontalloben (7, 10).  

 

Dessa anatomiska förändringar leder till en förändring av funktionen i de påverkade 

områdena vilket förklarar beteendemönstret vid ADHD. Studier visar hypoaktivering i 

områdena frontal- och parietalloben, thalamus och basala ganglier vid 

responsinhibering. Responsinhibering är ett test som utförs där förmågan att inhibera 

impulser som inte är lämpliga mäts. Dessa områden ansvarar bland annat för 

uppmärksamhet, minne och känsloreglering. Områdena inhiberas i mindre utsträckning 

och patienten tappar uppmärksamheten lätt, upplevs glömska och har svårt att 

kontrollera sina känslor. Hypoaktivering i temporalloben har också studerats vilket är 

det området i hjärnan som bearbetar syn och hörsel, minne samt känslor vilket leder till 

en annorlunda kognition och sämre hantering av känslor. Minskad aktivitet i cerebellum 

ger även patienterna sämre motorkordination och sämre hantering av de exekutiva 

funktionerna vilka är planering, anpassningsförmåga och förmågan att hejda sina 

oönskade handlingar (7). 

Neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin 

Det finns en stark koppling mellan ADHD och en förändrad reglering av 

neurotransmittorerna DA och NA i hjärnan. Båda har en viktig funktion för att stimulera 

de exekutiva- och kognitiva funktionerna i frontalloben som vid ADHD är bristande. 

Mekanismen bakom sjukdomen är inte känd men ökningen av neurotransmittorerna 

som centralstimulerande läkemedel orsakar förstärker teorin om en minskad aktivitet i 

dopaminerga neuron (11).  

 

Metylfenidat och dexamfetamin är exempel på centralstimulerande läkemedel. Dessa 

substanser blockerar dopamin transportören DAT-1 som har en hög densitet i de basala 

ganglierna, framförallt striatum samt noradrenalin transportören NET-1 som har högre 
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densitet i frontalloben. Blockeringen leder till en ökad koncentration av DA i dessa 

regioner samt en ökning av neurotransmittorn i synaptiska klyftan. Detta leder till en 

ökad impulsöverföring i de dopaminerga neuronen från de basala ganglierna till 

frontalloben vilket stimulerar uppmärksamhet, minne, impulsreglering, socialt beteende 

och emotionell kontroll (11). 

 

NA utsöndras från neuron i locus coeruleus, en hjärnstamskärna i botten av den fjärde 

ventrikeln som skickar impulser till bland annat frontalloben. NA har en viktig funktion 

hos de kognitiva funktionerna, inhibering och minne som är bristande hos ADHD 

patienter. Som ovan beskrivet med DA har kopplingen mellan ADHD och minskad NA 

aktivitet fastställts genom administrering av centralstimulerande läkemedel. 

Atomoxetin, ett icke centralstimulerande läkemedel är en selektiv återupptags 

blockerare av NET-1 som ökar koncentrationen av DA och NA i prefrontala cortex (11). 

Mutationer 

De olika delarna av hjärnan är sammankopplade med nätverk av dopaminerga neuroner 

som reglerar både kognitiva och exekutiva funktioner såsom uppmärksamhet, minne 

och inlärning, intrycksreglering, känsloreglering, anpassningsförmåga, inhibering av 

oönskade tankar och planering. Den minskade hjärnvolymen antas vara på grund utav 

ofullständig utveckling av neuron under fostertiden. Forskare har detekterat gener vid 

ADHD som har olika roller vid neuronbildningen (7).  

 

De dopaminerga neuronen och DA misstänks ha stor roll i etiologin för ADHD. Studier 

som undersökt hjärnaktiviteten med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) i 

friska personer och ADHD patienter har visat en minskad aktivitet i dopaminerga 

nervbanor som går från basala ganglier till thalamus och vidare fram till cortex hos 

ADHD patienterna. I de basala ganglierna finns högst koncentration av DA och 

dopamintransportören DAT-1 (12). Hos patienter med ADHD har forskare hittat 

mutationer i genen SLC6A3 som kodar för DAT-1. Mutationen leder till att 

transportören får ett högre genuttryck och DA återupptas i större utsträckning tillbaka 

från den synaptiska klyftan till den presynaptiska terminalen och impulsöverföring 

hämmas (12-15). 

 

Studier visar även mutationer i gener för dopaminreceptorer hos ADHD patienter vilka 

leder till en minskad impulsöverföring i neuronen. Mutationer i dopaminreceptorerna 

DRD4 och DRD5 misstänks ha störst inverkan då de har högst uttryck i hjärnregioner 

viktiga för ADHD (12-14). 

 

I frontalloben finns normalt ett högt uttryck av noradrenalin transportören NET-1 som 

återupptar NA och DA tillbaka till den presynaptiska neuronen och inhiberar 

impulsöverföring. Transportören kodas av SLC6A2 genen, ingen mutation är bevisad 

men antas vara associerad med etiologin bakom ADHD eftersom icke 

centralstimulerande ADHD-läkemedel har transportören som målprotein (14). 

  



  
 

4 

 

Miljöfaktorer 

ADHD debuterar i tidig barnaålder och forskare tror att miljön under fosterstadiet kan 

ha en viss påverkan i sjukdomens utveckling. Flera olika riskfaktorer är identifierade 

men inga orsakssamband har ännu bevisats (16, 17). Studier pekar på att barn som är för 

tidigt födda, innan graviditetsvecka 29 medför en risk på 5,0 jämfört i vecka 33-37 med 

en risk på 1,3 för att drabbas av ADHD. En förtidig födsel innebär att kortare tid för 

nervsystemsutvecklingen, vilket antas vara en orsak till ADHD (16). Ett risksamband 

mellan låg födelsevikt och andra komplikationer under graviditeten som 

havandeskapsförgiftning, kejsarsnitt och igångsättning ökar risken för ADHD. Rökning 

av tobak under graviditeten ökar även risken för barnet att utveckla ADHD, risken ökar 

enligt dos-respons med ökande antal cigaretter per dag (16, 17). 

 

Exponering för toxiner innan eller efter födseln ökar även risken för ADHD. Forskare 

tror det finns ett samband mellan exponering av bly och industriella produkter såsom 

polyklorerade bifenyler (PCBs) och ADHD. Studier visar att exponering leder till en 

minskad aktivitet i neuronen som styr kognition, inhibering och minne (17).  

Inflammation 

Under de senaste åren har ett ökat intresse för immunsystemet visats och flera studier 

visar ett samband mellan inflammation och neuropsykiatriska sjukdomar, bland annat 

ADHD. Prevalensen för allergier såsom astma, allergisk rinit och atopisk dermatit är 

hög hos ADHD diagnostiserade (18-20). Sjukdomarna är medierade av T-

hjälparcellerna Th1 och Th2 och har därmed en hög cytokinfrisättning (18, 19). Studier 

visar en obalans mellan pro- och antiinflammatoriska cytokiner hos ADHD patienter. 

En förhöjd koncentration av den bland annat pro-inflammatoriska cytokinen TNF-α och 

en sänkt koncentration av den antiinflammatoriska IFN-𝛾 har hittats (21). Ett samband 

mellan polymorfa gener som kodar för inflammation och ADHD har studerats. 

Variationen i dessa gener kan ha bidragande orsak till den avvikande produktionen av 

cytokiner (20, 21). Cytokiner antas passera blod-hjärnbarriären och motverkar 

utvecklingen av hjärnregioner såsom frontalloben och striatum samt neurogenesen av de 

dopaminerga neuronen (18-21). 

 

En kronisk inflammation ger en ökad rekrytering av fagocyterande celler samt en ökad 

apoptos vilket leder till ett ökat upptag och frisättning av syre. Syre omvandlas till 

energi i mitokondrien och andningskedjan släpper ut fria syreradikaler (ROS). En ökad 

mängd syre ger en ökad produktion av ROS. När koncentrationen ROS överstiger 

koncentrationen antioxidanter uppnås oxidativ stress och celler skadas genom 

interaktion med bland annat proteiner och lipider. En samband har setts mellan oxidativ 

stress och ADHD. ROS kan förhindra impulsöverföringen i dopaminerga banor genom 

att förstöra receptorer och neurotransmittorer. Oxidativ stress kan även mutera gener 

och förändra syntesen av dopamin och neurogenesen av dopaminerga banor (18).  

 

Studier utförda på råttor visar att kronisk användning av centralstimulantia såsom 

metylfenidat ökar inflammationen i hjärnan. Forskare tror att det finns ett samband 

mellan den ökade dopaminhalten i vissa hjärnregioner, främst cortex, hippocampus och 

de basala ganglierna och en ökad aktivering av mikroglia. Mikroglia är centrala 
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nervsystemets fagocyterande celler som tar hand om nedbrytningsprodukter och 

skadade neuron. Aktiverade mikroglia frisätter även cytokiner och fria syreradikaler 

vilket har skadande effekt på neurogenes och hjärnstrukturen. Studierna visar även att 

metylfenidat ökar uttrycket av proinflammatoriska cytokiner vilket förklarar den ökade 

frisättningen vid användning (22, 23). 

Diagnostisering 

Det finns inget direkt labtest som påvisar ADHD utan diagnostiseringen består av en 

omfattande utredning där information samlas in och bedöms av läkare och psykologer. 

Den diagnostiska utredningen är aktuell om patienten har stora 

koncentrationssvårigheter och andra symtom som tyder på ADHD vilka ger patienten 

stora problem i vardagen (24, 25). För barn och ungdomar under 18 år görs 

undersökningen oftast på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) medan vuxna utreds 

inom vuxenpsykiatrin. Utredningen sköts av läkare med barnpsykiatrisk respektive 

vuxenpsykiatrisk kompetens samt psykologer (26). 

 

Utredningen på barn består av intervjuer med barnets föräldrar där sjukdomshistorien 

diskuteras men även symtom, utveckling och beteende under hela barnets livstid. En 

intervju med barnet om hur den upplever sin situation samt samtal med personal på 

skolan är också en del i utredningen. En medicinsk undersökning görs på såväl barn och 

vuxna patienter för att utesluta andra sjukdomstillstånd, kontrollera patientens 

hälsostatus, undersöka tidigare sjukdomar och vårdkontakter. En psykologisk 

undersökning görs även på barn och vuxna där bland annat intellektuella och kognitiva 

förutsättningar undersöks. Om utredningen utförs på en vuxen kartläggs uppväxten samt 

en utvärdering utav funktionsförmågan i vardagslivet, social situation och nuvarande 

symtom (24, 25). 

 

Under utredningen finns diagnostiseringskriterier till hjälp för att kunna urskilja de som 

har tillräckligt stora svårigheter och de vars symtom tyder på funktionsnedsättning. 

DSM-5 vilket står för Diagnostical and Statistical manual of Mental Disorders används 

internationellt. Den senaste versionen publicerades år 2014. I DSM-5 finns nio stycken 

symtom beskrivna som omfattar koncentrationssvårigheter och nio stycken symtom vid 

hyperaktivitet och impulsivitet. 

 

För att få diagnosen ADHD krävs det för barn upp till 16 års ålder att minst en av 

följande krav är uppfyllda (24, 25), 

• Minst sex symtom från avsnittet i DSM-5 om koncentrationssvårigheter är 

uppfyllda. 

• Minst sex symtom från avsnittet om hyperaktivitet och impulsivitet i DSM-5 är 

uppfyllda. 

För barn och vuxna över 17 år krävs det minst ett av nedanstående krav, 

• Minst fem symtom från avsnittet i DSM-5 om koncentrationssvårigheter är 

uppfyllda. 

• Minst fem symtom från avsnittet om hyperaktivitet och impulsivitet i DSM-5 är 

uppfyllda. 
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För båda åldersgrupperna krävs att symtomen ska ha uppstått innan 12 års ålder och ska 

yttra sig i två olika miljöer, såsom skolan/arbete och hemma. Det ska också finnas 

tydliga bevis på att symtomen påverkar arbetet i skolan eller på arbetsplatsen och de 

sociala kontakterna (24, 25). 

 

Övriga skattningsskalor 

 

• ADHD Rating Scale Version IV (ADHD-RS-IV) – består av 18 frågor från 

DSM-5 kriterierna vilka är uppdelade i två kategorier, koncentrationssvårigheter 

och hyperaktivitet/impulsivitet. Varje fråga bedöms med poäng från 0 (inga 

symtom) till 3 (svåra symtom). Högsta möjliga poäng är 54. Testet bedömer 

symptomprofilen (27). 

• Clinical Global Impression- Severity/ improvement (CGI-S / CGI-I) - 

skattningsskalor bestående av 7 poäng för bedömning av förbättringsgrad. CGI-

S bedömer svårighetsgraden av sjukdomen där 1 = inte alls sjuk och 7= svårt 

sjuk. Förbättringen bedöms med den CGI-I, 1= mycket förbättrad och 7= mycket 

värre (28).  

• Adult ADHD Investigator Symtom Rating Scale (AISRS) – består av 18 frågor 

som motsvarar de 18 frågorna som ingår i DSM-5 kriterierna med samma 

kategoriuppdelning. Symtomprofilen mäts på samma sätt som i DSM-5 med en 

skattningsskala från 0 (inga symtom) till 3 (svåra symtom). Maximala poängen 

är 54. Skalan är utvecklad för att ha en bättre anpassning till vuxna (29). 

• Connors Adult ADHD Rating Scale Investigator Rated: Screening Version 

(CAARS-Inv:SV) är en skattningsskala med 30 frågor och tre kategorier, 

Koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet/impulsivitet och ADHD index. ADHD 

symtomen mäts även här med skattningsskalor från 0 till 3 i svårighetsgrad. Den 

totala poängen CAARS-Inv:SV summerar de 18 frågorna för de två olika 

kategorierna i DSM-5 kriterierna (29). 

Behandling 

Behandlingen vid ADHD är multimodal vilket innebär att den består utav en icke-

farmakologisk och en farmakologisk del. En kombination av psykopedagogik, 

psykoterapi samt läkemedelsbehandling ges i Sverige idag. Psykopedagogik är grunden 

i behandlingen och innebär att patienten och anhöriga utbildas om sjukdomen och hur 

de kan hantera situationer i vardagen. Den vanligaste terapiformen är kognitiv 

beteendeterapi (KBT). Behandlingsplanen ska alltid anpassas individuellt och om 

läkemedelsbehandling är nödvändig ska det vara en del av en större behandlingsplan 

(30, 31). Läkemedelsbehandling är inte nödvändig för alla men med en kombination av 

terapi har metoden visat ge bäst effektivitet i symtomminskning. Syftet med 

läkemedelsbehandlingen är att minska hyperaktivitet, impulsivitet och förbättra 

koncentrationssvårigheter (31, 32).  

 

Det finns fem godkända läkemedelssubstanser för behandling av ADHD i Sverige. 

Dessa är metylfenidat, dexamfetamin, lisdexamfetamin, atomoxetin och guanfasin. 
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Läkemedlen skiljer sig i verkningsmekanism, frisättningsprofil och verkningstid. Val av 

läkemedel beror på patientens symtom och dess variation över dygnet (30).  

 

Enligt Läkemedelsverket är metylfenidat förstahandsläkemedel vid ADHD hos såväl 

barn som vuxna. Om patienten inte når önskad effekt eller får svåra biverkningar är 

lisdexamfetamin andrahandsvalet. Atomoxetin kan vara förstahandsval vid speciellt 

utvalda fall som vid substansmissbruk eller andra sjukdomar som tics och 

sömnstörningar där centralstimulerande läkemedel inte är lämpliga. Atomoxetin kan 

även ges som andrahandsval om metylfenidat inte uppnår önskad effekt eller ger 

biverkningar (30). I tabell 1 nedan redovisas substanserna med exempel på dess 

handelsnamn, beredningsform och tillgängliga styrkor som finns på svenska marknaden 

idag (1). 

 

Metylfenidat, dexamfetamin och lisdexamfetamin är narkotikaklassade läkemedel och 

förskrivningsrätten är begränsad till läkare med specialistkompetens inom områdena 

(33), 

• Barn- och ungdomspsykiatri           

• Psykiatri 

• Rättspsykiatri 

• Neurologi 

• Barn- och ungdomsneurologi med habilitering 

 

Tabell 1. Centralstimulerande och icke centralstimulerande läkemedel uppdelat efter verkningstid, 

substansnamn, handelsnamn samt formulering och styrka (1, 34) 

Centralstimulantia    

 Substans Handelsnamn Formulering och styrka 

Kortverkande Metylfenidat Ritalin® Tablett 

10mg 

  Medikinet Tablett 

5,10,20mg 

Medellångverkande Metylfenidat Ritalin® Kapsel med modifierad 

frisättning 

10,20,30,40,60mg 

  Medikinet 

 

Kapsel med modifierad 

frisättning 

5-60mg 

  Equasym Depot Kapsel med modifierad 

frisättning 

10,20,30,40mg 



  
 

8 

 

Metylfenidat 

Metylfenidat (MPH) är ett narkotikaklassat läkemedel som tillhör gruppen 

centralstimulerande läkemedel. Verkningsmekanismen är inte helt känd men den 

blockerar sannolikt återupptaget av neurotransmittorerna DA och NA i den 

presynaptiska neuronen. Metylfenidat binder in till dopamintransportören DAT och 

noradrenalintransportören NET. Koncentrationen av dessa neurotransmittorer i den 

synaptiska klyftan ökar vilket leder till en ökad aktivitet i neuronen i prefrontala cortex 

som ansvarar för uppmärksamhet, beteende och känslor (1, 35, 36). I figur 1 visas 

metylfenidats strukturformel.  

 

Figur 1. Strukturformeln för metylfenidat (37). 

Metylfenidat finns i olika beredningsformer som kan väljas utefter den symtombild 

patienten har. Kortverkande metylfenidat som Ritalin® eller Medikinet är i tablettform. 

Substansen har en direkt frisättning i magtarmkanalen och en snabb absorption. Efter 

cirka en till två timmar är maximal plasmakoncentration uppnådd. Effekten sitter i upp 

till fyra timmar (1, 38).   

 

De medellångverkande, Ritalin®, Medikinet, Equasym Depot är i kapselform med en 

modifierad frisättning. Den innehåller både snabbverkande korn som frisätts och 

absorberas direkt i magtarmkanalen och ger en maximal plasmakoncentration efter en 

till två timmar. Formuleringen innehåller också modifierade korn som är pH beroende 

och löses upp efter några timmar. Efter fem till sju timmar erhålles en ny topp i den 

maximala plasmakoncentrationen. Den totala verkningstiden är mellan åtta till tio 

timmar (35).  

Långverkande Metylfenidat Concerta® Depottablett 

18,27,36,54 mg 

  Methylphenidate 

Sandoz 

Depottablett 

18, 30,54 mg 
Långverkande Lisdexamfetamin Elvanse Kapsel 

20,30,40,50,60,70 mg 

  Elvanse Vuxen Kapsel 

30,50,70mg 

Icke 

centralstimulerande 
   

Långverkande Atomoxetin Strattera Kapsel 

10,18,25,40,60,80,100mg 
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Långverkande metylfenidat som Concerta® och Methylphenidate Sandoz är 

depottabletter vars formulering kallas OROS efter engelskans ”osmotic release oral 

system”. Tabletten består av ett ytterlager som frisätts och absorberas direkt med en 

maximal plasmakoncentration som uppnås mellan en till två timmar. I tabletten finns 

ytterligare tre lager varav två lager innehåller aktiv substans med hjälpämnen och ett 

trycklager med osmotiskt aktiva ämnen. Runt dessa lager finns ett 

hastighetskontrollerande membran som frisätter substans gradvis. I magtarmkanalen 

kommer vatten diffundera in i tabletten enligt osmos och skapa ett tryck som får 

substansen att frisättas under flera timmar. Det hastighetsbestämmande membranet 

kontrollerar hastigheten som vattnet diffunderar in i tabletten. Efter sex till åtta timmar 

uppnås en andra topp i maximal plasmakoncentration och sjunker gradvis därefter. 

Verkningstiden är upp till tolv timmar (36, 39). 

 

Metabolismen av metylfenidat sker genom de-esterifiering till ritalinsyra som är 

farmakologiskt inaktiv. Huvvuddelen utsöndras via urinen. Inom 48-96 timmar är det 

cirka 90% av ritalinsyran som elimineras med urinen och cirka 1-3% utsöndras med 

faeces (39). 

 

Alla formuleringar av metylfenidat har godkänd indikation för barn över 6 år. Om 

medicineringen fungerar bra kan man med vissa preparat fortsätta upp till vuxen ålder. 

Den enda metylfenidatprodukten som är godkänd för nyinsättning hos vuxna är 

Ritalin® med modifierad frisättning (30). 

 

Kortverkande metylfenidat har en startdos på 5mg uppdelat på en till två 

doseringstillfällen per dag. Upptitrering vid behov kan göras med 5–10 mg per vecka. 

Den högsta rekommenderade dygnsdosen är 60mg och bör tas på uppdelade doser (38). 

Medellångverkande metylfenidat administreras hela dosen vid samma tillfälle. Den 

maximala dygnsdosen är 60mg/dag för barn och 80mg/dag för vuxna (35). 

Långverkande metylfenidat administreras också som en engångsdos. Vid 

behandlingsstart bör lägsta dosen sättas in som sedan titreras upp med 18 mg per vecka. 

Den högsta rekommenderade dygnsdosen är 54mg (39).  

Lisdexamfetamin 

Lisdexamfetamin (LDX) är liksom metylfenidat ett centralstimulerande, 

narkotikaklassat läkemedel som används i andrahand vid ADHD. 

Verkningsmekanismen är inte helt fastställd här heller men den blockerar sannolikt 

återupptaget av DA och NA i presynaptiska neuron. En ökad impulsöverföring i 

dopaminerga neuron till prefrontala cortex har studerats som svar på den ökade 

koncentrationen av DA och NA i den synaptiska klyftan. De dopaminerga neuronen i 

prefrontala cortex ansvarar för de exekutiva och kognitiva funktionerna (40). Figur 2 

visar strukturformeln för lisdexamfetamin.  
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Figur 2. Lisdexamfetamins strukturformel (41). 

 

Lisdexamfetamin är en prodrug och är därmed inaktiv. Absorptionen sker i tunntarmen 

via transportörer som kallas peptide transportprotein (PEPT1). Receptorn transporterar 

di- och tripeptider från tunntarmslumen till blodet. Maximal plasmakoncentration nås 

efter en timme. Lisdexamfetamin har en lysin-molekyl påkopplad på sin struktur som 

vid kontakt med erytrocyter hydrolyseras till den naturligt förekommande aminosyran 

lysin och den aktiva substansen dexamfetamin. Dexamfetamin är den aktiva 

enantiomeren av amfetamin. Verkningsmekanismen är inte känd men dexamfetamin 

antas blockera dopamintransportören DAT och noradrenalintransportören NET. 

Dexamfetamin är även ett sympatomimetikum som ökar frisättningen av 

neurotransmittorerna dopamin och noradrenalin till synaptiska klyftan vilket ger en 

ökad impulsöverföring i neuronen i prefrontala cortex. Effekten ges efter två timmar av 

administreringen och den maximala plasmakoncentrationen uppnås mellan tre till fyra 

timmar. Verkningstiden är tolv timmar (42-44).   

 

Metabolismen av dexamfetamin sker i levern där substansen hydroxyleras och 

konjugeras med glukoronsyra till en inaktiv metabolit som är hydrofil. Metaboliten 

utsöndras med urinen (44). 

 

Lisdexamfetamin är i Sverige godkänt för barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år, 

behandlingen får även förlängas in i vuxen ålder. Läkemedlet är även godkänt som 

nyinsättning hos vuxna (1). Behandlingen inleds oftast med 30mg/dag som kan ökas 

med 10-20mg i veckan. Den högsta rekommenderade maximala dygnsdosen är 70mg 

(45).  

Atomoxetin 

Atomoxetin (ATX) är ett icke centralstimulerande läkemedel och är därmed inte 

narkotikaklassat. Verkningsmekanismen är sannolikt en selektiv hämning av 

noradrenalintransportören NET i presynaptiska neuron i framförallt prefrontala cortex. 

Förutom NA så har DA även viss affinitet för NET. Återupptaget av NA och DA till 

presynaptiska neuron blockeras vilket ger en ökad impulsöverföring i dopaminerga 

neuron i prefronatala cortex. Effekten blir som med ovan beskrivna läkemedel en ökad 

koncentrationsförmåga, beteendehantering och emotionell kontroll (46-48). En 

långsammare insättning sker däremot jämfört med centralstimulantia (45). Atomoxetin 

absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås efter en till två timmar. 

Metabolismen sker genom oxidering utav cytokrom P450 2D6. Cirka 7% av den 

kaukasiska befolkningen är långsamma metaboliserare. Hos dessa individer ses fem 

gånger högre plasmakoncentrationer av substansen och långsammare 

elimineringshastighet jämfört med snabba metaboliserare vilket kräver dossjustering. 

Verkningstiden är omkring 24 timmar (46-48).  Figur 3 visar strukturformeln för 

atomoxetin.  
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Figur 3. Strukturformel för atomoxetin (49). 

Atomoxetin har godkänd indikation för behandling på barn och ungdomar med 

förlängning till vuxen ålder samt nyinsättning hos vuxna (1). För vuxna rekommenderas 

en startdos på 40mg/dag. Underhållsdosen bör ligga mellan 80-100mg/dag, 100mg är 

rekommenderad maximal dygnsdos. De är vanligast att ta en engångsdos per dag men 

dosen kan delas upp på morgon och kväll för att balansera effekten och biverkningarna. 

Barn som väger under 70 kg rekommenderas en underhållsdos på 1,2mg/kg/dag (45, 

46). 

Förskrivning idag 

Den ökade kunskapen om ADHD och bättre resurser för utredning har lett till en ökad 

diagnostisering av barn och vuxna. I samband med detta har förskrivningen också ökat. 

Den åldersgruppen med mest läkemedel är barn mellan 10–17 år. Under år 2016 fick 

5,5% av pojkarna och 2,5% av flickorna i åldersgruppen som fick någon typ av ADHD 

läkemedel förskrivet. (50). 

  

Metylfenidat som är förstahandsvalet finns mest dokumenterad erfarenhet om och har 

länge förskrivits i störst utsträckning. År 2016 hade mellan 70–90 % av patienterna 

hämtat ut metylfenidat. År 2013 blev lisdexamfetamin godkänt för behandling på barn 

och sedan 2015 är det godkänt för behandling på vuxna. Användningen av metylfenidat 

har börjat avta och ersatts med lisdexamfetamin, se figur 4. Atomoxetin förskrivs inte i 

lika stor utsträckning. Omkring 20% av barnen samt 10% av vuxna förskrevs år 2016 

med läkemedlet. Däremot ses en ökning i både användning och förskrivning (50), se 

figur 4 och figur 5. 
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Figur 4. Antal uttag gjorda av förskriven läkemedelsvara per år. Diagrammet är konstruerat med hjälp 

av data som hämtats från Socialstyrelsens statistikdatabas (51).  

 

 

 
Figur 5. Antalet patienter som hämtat ut ett förskrivet ADHD-läkemedel minst en gång under året. 

Diagrammet är konstruerat med hjälp av data som hämtats från Socialstyrelsens statistikdatabas (51). 

 

Figurerna visar en ständigt ökande prevalens av ADHD. Enligt socialstyrelsen har 

prevalensen ökat fortast hos vuxna där ett ökande antal uttag av ADHD-läkemedel 

sedan 2006 har registrerats. Förskrivningen är däremot högst till barn i skolåldern. 

Majoriteten av de nydiagnostiserade börjar med läkemedelsbehandling direkt vilken 

fortsätter under långa perioder. Detta förklarar figurernas kumulativa kurva. Incidensen 

har under senare år stabiliserats och detta antas bero på att antalet användare av närmar 

sig den faktiska förekomsten av ADHD i befolkningen (50).  
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Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka effekter och biverkningar som i 

dagsläget är kända vid farmakologisk långtidsbehandling av ADHD. Substanserna som 

undersöks i studien är metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin. 

Frågeställningen som behandlas är: 

- Hur skiljer sig substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin i 

effekt samt i biverkningar vid långtidsbehandling av ADHD? 

Material och metod 

Arbetet utfördes i form av en litteraturstudie där publicerade artiklar användes för att 

besvara frågeställningen. En litteratursökning utfördes i databasen Pubmed mellan 

2019-04-01 – 2019-04-12. För att specificera sökningen användes Medical Subjects 

Headings (MESH-termer). En begränsning av sökningen gjordes genom att kryssa i 

”Randomized Controlled Trial” och ”Humans”.  Tillägg av fritexter som ”long-term”, 

”24 weeks”, ”efficacy” ”safety” användes för att uppnå utvalda inklusionskriterier, se 

tabell 2 för sammanställning av sökalternativen. 

Vid val av artiklar följdes även nedanstående inklusionskriterier, 

• Minst 100 deltagare vid studiestart 

• Studien ska pågå i minst 24 veckor 

• Deltagare ska ha en fastställd ADHD-diagnos 

• Effektivitet mäts i likvärdiga och jämförbara skattningsskalor för ADHD 

diagnostisering. 

Tabell 2. Sammanställning av de Mesh-termer, fritexter och filtreringar som användes samt hur många 

träffar som erhölls och vilken artikel som valdes. 

Mesh-termer Fritext Filtrering Antal 

träffar 

Vald 

artikel 

(("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) 

AND "Treatment 

Outcome"[Mesh]) 

”24 weeks” Humans + 

RCT 

10 Nr. 2 

(("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) 

AND "Follow-Up 

Studies"[Mesh] 

- RCT + 

Humans 

11 Nr. 8 
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(("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Methylphenidate"[Mesh]) 

 

”Long-term” RCT+Humans 43 Nr. 14 

(("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Lisdexamfetamine 

Dimesylate"[Mesh]) 

”Long-term” Humans + 

RCT 

8 Nr. 4 

(("Attention Deficit 

Disorder with 

Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Lisdexamfetamine 

Dimesylate"[Mesh]) 

”efficacy” 

”safety” 

Humans+ 

RCT 

46 Nr. 4 

 

I den första sökomgången valdes artikel nummer två ut eftersom den jämförde två olika 

läkemedelssubstanser mot varandra där effektivitet i skattningsskalor och säkerheten 

utvärderades med större noggrannhet än liknande studier. Studien hade även flest antal 

deltagare jämfört med liknande studier. I den andra sökomgången valdes artikel 

nummer åtta ut på grund utav att den placebokontollerade utfomingen med ett högt 

deltagande. I den tredje omgången valdes artiklen nummer 14 ut pågrund utav den långa 

studietiden med det höga deltagandet. I den fjärde sökomgången valdes artikel nummer 

fyra pågrund utav den långa studietiden med högt deltagande och grundliga analysering 

utav säkerheten och effektiviteten. I den sista sökomgången valdes artikel nummer fyra 

ut pågrund av dess liknande utforming med studien från sökomgång fyra men den var 

nyare och hade en längre undersökningsfas. 

Resultat 

Från Pubmed valdes fem artiklar ut där effektiviteten och säkerheten vid 

långtidsbehandling med substanserna lisdexamfetamin, metylfenidat och atomoxetin 

analyseras. I tabell 3 redovisas artiklarnas titel, författare, utgivningsår och hur studien 

är utformad. 

Tabell 3. Redovisar ordningsföljden artiklarna hanteras i samt deras titel, författare, utgivningsår och 

studietyp 

Studie Titel Författare Utgivningsår Studietyp 

1 ”An Open-Label, 

Randomized Trial of 

Methylphenidate 

And Atomoxetine 

Treatment in 

Children with 

Attention-

Chi-Yung Shang, 

Yi-Lei Pan, 

Hsiang-Yuan 

Lin, Lin-Wan 

Huang och Susan 

Shur-Fen Gau. 

2015 Open-label, head-to-head, 

Randomized Clinical Trial 
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Deficit/Hyperactivity 

Disorder” 

 

2 ”Once-Daily 

Treatment With 

Atomoxetine in 

Audults With 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder: A 24-

Week, Randomized 

Double-Blind, 

Placebo-Controlled 

Trial” 

 

Joel L. Young, 

Elias Sarkis, 

Meihua Qiao, 

Linda Wietecha 

2011 Dubbelblindad, 

placebokontrollerad, 

Randomized Clinical Trial 

3 ”Long-Term Safety 

of OROS 

Methylphenidate in 

Adults With 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder. An Open-

Label, Dose-

Titration, 1-Year 

Study” 

 

Leonard A. Adler 

Camille Orman, 

Lynn Starr, Steve 

Silber, Joseph 

Palumbo, 

Kimberly 

Cooper, Joris 

Berwaerts och 

Diane Harrison 

 

 

2011 Open-label, dos-titrering 

4 ”A Long-Term 

Open-Label Safety 

and Effectiveness 

Trial of 

Lisdexamfetamine 

Dimesylate in 

Adolescents With 

Attention- 

Deficit/Hyperactivity 

Disorder” 

 

Robert L. 

Findling, Andrew 

J Cutler, Keith 

Saylor, Maria 

Gasior, 

Mohamed 

Hamdani, Celeste 

Ferreira-

Cornwell och 

Ann C. Childress. 

 

 

2013 Open-label, dos-titrering 

5 ”Long-Term Safety 

and Efficacy of 

Lisdexamfetamine 

Dimesylate in 

Children and 

Adolescents with 

ADHD: A Phase IV, 

2-Year, Open-Label 

Study in Europe” 

 

David R. Coghill, 

Tobias 

Banaschewski, 

Peter Nagy, Isabel 

Hernández Otero, 

César Soutullo, 

Brian Yan, Beatriz 

Caballero, 

Alessandro 

Zuddas. 

 

 

2017 Open-label, dos-titrering 
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Studie 1 

”An Open-Label, Randomized Trial of Methylphenidate And Atomoxetine Treatment in 

Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder” 

Chi-Yung Shang, Yi-Lei Pan, Hsiang-Yuan Lin, Lin-Wan Huang och Susan Shur-Fen Gau. 

Studiedesign 

Syftet med studien är att jämföra effektiviteten mellan ”osmotic release oral system”-

metylfenidat (OROS-MPH) och atomoxetin gällande minskning i ADHD-symtom. I 

studien undersöktes även säkerhetsprofilen av de båda substanserna. Studien utfördes i 

Taiwan och pågick i 24 veckor. De deltagande var barn och ungdomar i åldrarna 7–16 

år. För inkludering skulle de uppnå kriterierna för ADHD på Diagnostical and Statistical 

manual of Mental Disorders skalan (DSM-IV) och diagnosen bekräftades även med 

Chinese version of the Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-

Age Children-Epidemiological Version (K-SADSE). För deltagande krävdes även en 

poäng över 4 på Clinical Global impressions- ADHD Severity Scale (CGI-ADHD-S) 

(52). 

 

Randomiseringen skedde via ett dataprogram som delade in deltagarna i två grupper, 

atomoxetin och metylfenidat med ett förhållande på 1:1. Initialdoserna var 18mg/dag för 

metylfenidat och 0,5mg/kg för atomoxetin vilka administrerades vid det första besöket, 

vecka 1. Studien bestod av sju besökstillfällen som var utplacerade under alla 24 

veckor. Titreringen skedde under hela studiens gång beroende på respons såväl som 

biverkningar och justerades därefter. Maximal dos av metylfenidat var 54mg/dag och 

1,2mg/kg för atomoxetin. Medelvärdet på den slutliga administrerade dosen för OROS-

metylfenidat var 27,83mg/dag och 31,74mg/dag för atomoxetin (52). 

Deltagare 

Totalt 160 st deltagare påbörjade studien varav 80 st i varje grupp. I OROS-

metylfenidatgruppen var det 66 st (82,5%) som slutförde studien och 64 st (80%) i 

atomoxetingruppen. 

Anledningarna till avhopp i OROS-metylfenidatgruppen redovisas nedanför (52), 

o Förlorad kontakt (n=6) 

o Biverkningar (n=3) 

- Minskad aptit (n=2) 

- Insomni (n=1) 

o Personliga anledningar (n=5). 

Nedanför redovisas anledningarna för avhopp i atomoxetin gruppen, 

o Förlorad kontakt (n=9) 

o Biverkningar (n=3) 

- Minskad aptit (n=1) 



  
 

17 

 

- Dåsighet (n=2) 

o Personliga anledningar (n=4). 

 

Fördelningen av egenskaper och symtommätningar mellan grupperna var vid studiestart 

likt fördelade. I båda grupperna var 87,5% pojkar med en medelålder på 9 år. I OROS-

metylfenidatgruppen hade deltagarna ett medelvärde av GCI-S-ADHD-S poängen av 

5,78 och i atomoxetingruppen var poängen 5,76. Medelvärdet för ADHD-RS-IV, 

koncentrationssvårigheter var för OROS-metylfenidat 22,62 och för atomoxetingruppen 

22,58. I kategorin för hyperaktivitet/impulsivitet var medelvärdet 17,03 respektive 

15,94 (52). 

Primära utfallsvariabler 

Den primära utfallsvariabeln var att mäta total förändring i poäng på ADHD-RS-IV 

skalan efter 24 veckors behandling. Som sekundär utfallsvariabel mättes även 

symtomförändringen i CGI-ADHD-S skalan. Säkerheten av behandlingen bedömdes 

också. Detta gjordes genom intervjuer och mätning av vitala parametrar vid varje 

besökstillfälle (52). 

Resultat 

Båda läkemedlen visade en minskning i ADHD symtom från studiens start och vid varje 

läkarbesök. Effektstorleken redovisas i Cohen´s d vilket bekräftar att effekten av båda 

substanserna är stor och inga större skillnader i effektivitet mellan substanserna finns, se 

tabell 4 (52). 

 

Tabell 4. Förändringen av poängens medelvärde i ADHD-RS-IV skalan för de två läkemedelsgrupperna 

avsatt mot antalet veckor. Poängen redovisas för kategorierna koncentrationssvårigheter och 

hyperaktivitet/impulsivitet. Effektstorleken är mätt i Cohen´s d. 

 

Vid vecka 24 hade medelvärdet för koncentrationssvårigheter sjunkit till 9,97 och för 

hyperaktivitet/impulsivitet till 6,35 i atomoxetingruppen. I metylfenidatgruppen sjönk 

poängen till 9 respektive 5,78 (52).   

 

ADHD symtomen minskades även signifikant mätt med CGI-ADHD-S skalan. Vid 

vecka 8 hade poängen för OROS-metylfenidat sjunkit till ett medelvärde på 3,31 

(Cohen´s d -3,4) och för atomoxetingruppen till 3,44 (Cohen´s d -3,46). Vid vecka 24 

var poängen 3,19 (Cohen´s d -3,2) respektive 3,38 (Cohen’s d -3,15) (52). 

 

Inga allvarliga biverkningar rapporterades under studiens gång. Tabell 5 nedanför visar 

biverkningar som uppkom i mer än 1% av studiens population under 24 veckor. 

Minskad aptit var vanligt förekommande i båda läkemedelsgrupperna. Kräkning, 

Atomoxetin                                        Metylfenidat 

ADHD-RS-IV Studiestart 8 veckor 

(Cohen´s d) 
24 veckor 

(Cohen´s d) 
Studiestart 8 veckor 

(Cohen´s d) 

24 veckor 

(Cohen´s d) 

Koncentrationssvårigheter 22,62 -12,26 

(-3,06) 
-12,65 

(-3,05) 
22,58 -13,25 

(-3,13) 

-13,58 

(-3,08) 

Hyperaktivitet/impulsivitet 17,03 -9,74 

(-1,77) 
-10,68 

(-1,87) 
15,94 -9,38 

(-1,55) 

-10,16 

(-1,75) 



  
 

18 

 

dåsighet och yrsel var vanligare i atomoxetingruppen. I metylfenidatgruppen var 

insomni vanligare (52). 

 

 
Tabell 5. Biverkningarna som uppkom i mer än 1% av studiens population under de 24 veckorna. 

Biverkningar Atomoxetin Metylfenidat 

Minskad aptit 38 (47,50%) 36 (45,00%) 

Kräkning 15 (18,75%) 5 (6,25%) 

Magsmärtor 10 (12,50%) 4 (5,00%) 

Insomni 4 (5,00%) 12 (15,00%) 

Dåsighet 27 (33,75%) 1 (1,25%) 

Yrsel 9 (11,25%) 1 (1,25%) 

Huvudvärk 9 (11,25%) 14 17,50%) 

Studie 2 

”Once-Daily Treatment With Atomoxetine in Adults With Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder: A 24-Week, Randomized Double-Blind, Placebo-

Controlled Trial” 

Joel L. Young, Elias Sarkis, Meihua Qiao, Linda Wietecha 

Studiedesign 

Studien är utformad för att undersöka hur effektivt behandling med atomoxetin är hos 

vuxna med diagnostiserad ADHD. Den utfördes på 42 olika kliniker i USA och pågick i 

24 veckor. Studien bestod utav en rekommenderad titreringshastighet och en 

långsammare titreringshastighet för att jämföra skillnader i biverkningar vid insättning. 

Vuxna över 18år med fastställd ADHD diagnos sedan barndomen som bekräftades 

genom Connors Adult Diagnostic Interview for DSM-IV inkluderades. Ett ytterligare 

krav var en poäng över 4 på Clinical Global Impressions-ADHD-Severity (CGI-ADHD-

S) och uppnå familjekriterierna (boende i gemensamt hushåll med motsatt partner i ett 

ömsesidigt förhållande med minst ett barn mellan 6-17år). Vid randomiseringen testades 

patienterna även med DSM-IV-TR för att fastställa diagnosen (53). 

 

Studien bestod av två olika faser, de första 5 veckorna bestod av en utsättningsperiod, 

undersökningar och ingångsperiod. Därefter började den dubbelblindade behandlingen 

som pågick i 24 veckor. Patienterna randomiserades till tre olika grupper, placebo eller 

två olika atomoxetingrupper med olika titreringssteg med ett förhållande på 2:1:1. 

Randomiseringen baserades på om patienten hade ett barn diagnostiserat med ADHD 

och om det var mellan 6–12 år eller 13–17 år gammalt. De flesta hade barn i åldrarna 6–

12 år utan ADHD vilket resulterade i ojämna grupper. I atomoxetingruppen med 

rekommenderad titreringshastighet var det 147 st deltagare vid studiestart och 121 st i 

den långsamma atomoxetingruppen, totalt 268 st deltagare och 234 st i placebogruppen 

(53). 

 



  
 

19 

 

Gruppen med rekommenderad titreringshastighet började med 40mg/dag som höjdes till 

80mg/dag efter 3 dagar. I den långsamma titreringsgruppen administrerades samma 

startdos med den titrerades upp till 80mg/dag efter 7 dagar. Titreringen pågick i 2 

veckor och efter vecka 2 kunde dosen höjas till 100mg/dag eller sänkas till 60mg/dag 

beroende på respons och biverkningar. Tolererades inte en minsta dos på 60mg/dag 

efter vecka 2 exkluderades patienterna. Uppföljningar skedde en gång i månaden (53).  

Deltagare 

Det var 253 st deltagare som slutförde studien, 119 st i atomoxetingrupperna och 134 st 

i placebo. Medelvärdet på den slutliga dosen atomoxetin var 90,3mg/dag. Egenskaperna 

bland de deltagande skiljde sig inte mellan atomoxetin- och placebogrupperna. 

Sammanlagt var 52,4% kvinnor och majoriteten var vita, 84,9%. De flesta av de 

deltagande var diagnostiserade med den kombinerade formen av ADHD, 68,7%.  

 

Biverkningar var den största anledningen till avhopp och andelen var större i 

atomoxetingruppen. Tabell 6 visar anledningarna till avhopp mellan grupperna (53). 

 
Tabell 6. Andelen avhopp redovisat i antal och procent i de båda grupperna 

 Atomoxetin 

n (%) 

Placebo 

n (%) 

Biverkningar 57 (21,3) 22 (9,4) 

Utebliven effekt 28 (10,5) 32 (13,7) 

Missad uppföljning 31 (11,6) 23 (9,8) 

Patientens beslut 24 (9,0) 13 (5,6) 

Primära utfallsvariabler 

Den primära utfallsvariabeln var att mäta den sammanlagda minskningen i poängen i 

ADHD symtom med Connors Adult Rating Scale- Investigator Rated: Screening 

Version (CAARS-Inv:SV). Respons definierades som en minskning med 25% av den 

totala poängen i CAARS-Inv: SV. Effektiviteten mättes även i Adult ADHD 

Investigator Symtom Rating scale (AISRS) och CGI-ADHD-RS. 

 

Säkerheten med behandlingen studerades även i studien och den bedömdes genom en 

jämförelse av biverkningarna i de olika titreringshastigheterna och genom mätning av 

vitala parametrar samt rapportering av biverkningar vid varje besök. Uppföljning 

skedde var 4:e vecka (53). 

Resultat 

Alla deltagare som deltog vid det första besöket inkluderades i effektivitetsanalysen. 

Vid varje besök sågs en större reduktion i CAARS-Inv:SV ADHD-poäng för 

atomoxetin jämfört med placebo (p <0,001). Atomoxetingruppen visade större 

förändringar i medelvärdet vid 12 veckor jämfört med placebo vilket fortsatte till vecka 

24 (p <0,001). Tabell 7 visar förändringen i medelvärdet för totala CAARS-INV:SV-

poängen under studien samt för kategorierna koncentrationssvårigheter och 

hyperaktivitet/impulsivitet. Den totala poängen var vid studiens slut 20,4 för atomoxetin 

och 27,3 poäng för placebo. 
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Efter 24 veckors behandling var det 68,2% som hade uppnått en minskning på minst 

25% i CAARS-Inv:SV poäng i atomoxetingruppen varav 41,8% i placebogruppen 

(p<0,001) (53). 

 
Tabell 7. Sammanställning av förändringen i den totala poängen CAARS-Inv:SV samt för kategorierna 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet från studiestart till 12 respektive 24 veckor 

        Atomoxetin                                  Placebo 

CAARS Start 12 veckor 24 veckor Start 12 Veckor 24 veckor 

Totalt 34,7 -13,5 -14,3 35,6 -9,3 -8,3 

Koncentrationssvårigheter 20,0 -7,7 -8,1 20,0 -4,9 -4,4 

Hyperaktivitet/impulsivitet 14,7 -5,9 -6,2 15,6 -4,4 -3,9 

 

Vid studiens start hade atomoxetingruppen ett medelvärde av AISRS på 36,2 och 

placebo 36,7. Vid vecka 24 hade poängen reducerats med -13,7 för atomoxetin och -8,0 

för placebo. Reduceringen var statistiskt signifikant större för atomoxetin (p<0,001) 

(53). 

Reduceringen av poäng i CGI-ADHD-S var även statistiskt signifikant större för 

atomoxetin än placebo. Vid start mättes ett medelvärde på 4,6 för båda grupperna. 

Vecka 24 hade atomoxetingruppen minskat med -1,2 jämfört med -0,7 för placebo 

(p<0,001) (53). 

Biverkningarna analyserades efter en intagen dos av atomoxetin eller placebo och en 

sammanställning under de behandlande 24 veckorna gjordes. Jämförelse av 

biverkningarna mellan de olika titreringsgrupperna visade inga större skillnader och 

dessa återspeglade de biverkningar som rapporterades över behandlingens alla 24 

veckor, se tabell 8 och tabell 9 (53). 

 

 

Tabell 8. Antalet patienter som rapporterat en eller flera biverkningar under titreringsfasen utav 

atomoxetin 

Biverkning Rekommenderad 

titrering (n=146) 

Långsam 

titrering (n=120) 

Illamående 32 (21,9%) 37 (30,8%) 

Muntorrhet 32(21,9%) 28 (23,3%) 

Minskad aptit 24 (16,4%) 24 (20,0%) 

Yrsel 10 (6,8%) 12 (10,0%) 

Insomni 12 (8,2%) 9 (7,5%) 

Dåsighet 6 (4,1%) 12 (10,0%) 

Parestesi 11 (7,5%) 6 (5,0%) 

 

Efter 8 veckors behandling hade 90,2% (240 st) rapporterat biverkningar i 

atomoxetingruppen varav 74,4% (174 st) i placebogruppen. Totalt 93,2% (248 st) i 

atomoxetingruppen hade rapporterat minst en biverkning under studiens gång och 

motsvarande 81,6% (191 st) i placebogruppen (p <0,001). I tabellen nedför redovisas de 

vanligaste rapporterade biverkningarna (53). 
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Tabell 9. Antal rapporterade biverkningar efter minst en intagen dos under 24 veckor. 

Biverkningar Atomoxetin (n=266) Placebo (n=234) 

Illamående 91 (34,2%) 17 (7,3%) 

Muntorrhet 69 (25,9%) 11 (4,7%) 

Minskad aptit 53 (19,9%) 10 (4,3%) 

Huvudvärk 52 (19,5%) 57 (24,4%) 

Insomni 34 (12,8%) 13 (5,6%) 

Trötthet 36 (13,5%) 20 (8,5%) 

Yrsel 30 (11,3%) 10 (4,3%) 

Irritabilitet 25 (9,4%) 19 (8,1%) 

Dåsighet 23 (8,6%) 9 (3,8%) 

Parestesi 19 (7,1%) 2 (0,9%) 

Ejakulationsstörning 19 (7,4%) 0 (0,0%) 

Erektionsproblem 12 (8,8%) 0 (0,0%) 

Förstoppning 17 (6,4%) 7 (3,0) 

Studie 3 

”Long-Term Safety of OROS Methylphenidate in Adults With Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder. An Open-Label, Dose-Titration, 1-Year Study” 

Leonard A. Adler Camille Orman, Lynn Starr, Steve Silber, Joseph Palumbo, Kimberly Cooper, Joris 

Berwaerts och Diane Harrison 

Studiedesign 

Studien utfördes på 55 olika kliniker i USA med syftet att utvärdera säkerheten och 

effektiviteten utav behandling med metylfenidat vid ADHD under två perioder, 6 

månader och 12 månader. Deltagarna var mellan 18 till 65 år gamla och skulle ha en 

fastställd diagnos som vid studiestart bekräftades med DSM-IV. För att säkerhetsställa 

att deltagarna hade diagnosen innan 7 års ålder användes Adult ADHD Clinical 

Diagnostic Scale. En poäng över 24 i AISRS skalan krävdes även för inkludering (54). 

 

Deltagare från en tidigare korttidsstudie där effektiviteten och säkerheten bedömts av 

OROS metylfenidat inkluderades i studien. Alla som vid studiestart redan 

medicinerades för ADHD fick delta i en utsättningsperiod på 7–14 dagar innan 

inkludering. 

 

Insättningsdosen var 36mg/dag som kunde titreras upp med 18mg var sjunde dag. Efter 

35 dagar skulle en individuell dos vara uppnådd. Optimal dos definierades som den 

lägsta dosen som gav 30% förbättring i AISRS skalan och ett CGI-I värde på 1(stor 

förbättring) eller 2 (förbättring). Lägsta dygnsdosen var 36mg/dag och den maximala 

dygnsdosen 108mg/dag. Efter de 35 titreringsdagarna började underhållningsfasen där 

den individuella dosen behölls. Om läkare bedömde att dosjustering behövdes kunde 
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korrigering ske med 18mg i taget. Den slutgiltiga dosen hade ett medelvärde på 

67,4mg/dag (54). 

Deltagare 

Sammanlagt 550 st deltagare inkluderades i studien och administrerade minst en dos 

varav 258 st deltagare i 6 månadsperioden och 292 st deltog i 12 månadsperioden. Det 

var 15% (n=84) som tidigare deltagit i korttidsstudien. Totalt 123 st deltagare slutförde 

6 månadsperioden och 108 st i 12 månadsperioden. Anledningarna till de höga antalet 

avhopp redovisas nedan (54), 

o Missad uppföljning 31,6% 

o Biverkningar 28,9% 

o Deltagarens beslut 23,0%. 

Medelåldern på de deltagande var 39,1 år och 52% var män. Majoriteten var 

diagnostiserade med den kombinerade formen av ADHD, 77,6%. Fördelningen av 

egenskaperna mellan de olika doseringarna var lika (54). 

Primära utfallsvariabler 

Säkerheten utvärderades genom att vid varje besök utvärdera biverkningar men även 

mätning av vitala parametrar såsom puls och blodtryck. Andra laborativa tester utfördes 

även såsom blodcellsantal, leverfunktion mm. Effektiviteten mättes i skalorna AISRS 

och GCI. Behandlingen bedömdes som effektiv om deltagarna uppnådde en förbättring 

med minst 30% i AISRS- skalan eller ett värde på 1 eller 2 i CGI-I (54). 

Resultat 

Sammanlagt 504 st (91,6%) deltagare upplevde någon form av biverkning under 

studien. En ökad rapportering av biverkningar sågs bland de deltagarna som stod på 

högre doser, 54% rapporterade minst en biverkning bland de med lägst dos respektive 

76% hos de med högst dos. Biverkningsrapporteringen minskade även med en längre 

behandlingstid. Efter de första 30 dagarna upplevde 82,4% (453/550) av deltagarna 

biverkningar, efter ytterligare 30 dagar upplevde 37,3% (168/450) biverkningar. Tabell 

10 redovisar de vanligaste biverkningarna som rapporterades hos deltagare som 

administrerat minst en dos (54).  

 

Tabell 10. Rapporterade biverkningar hos deltagare som administrerat minst en dos av OROS-MPH 

Biverkningar Sammanlagda doser av 

OROS-MPH (n=540) 

Minskad aptit 26,7% 

Huvudvärk 24,0% 

Insomni 20,7 % 

Muntorrhet 14,7% 

Ångest 13,8% 

Övre luftvägsinfektion 13,5% 

Illamående 11,1% 

Ökad hjärtfrekvens 10,5% 

Irritabilitet 10,0% 
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En förändring i AISRS-poängen kunde ses under både titrerings- och underhållsfas. 

Förändringen i poäng sågs redan under det första titreringsbesöket vilket innebär en 

vecka efter första administrerad dos. Tabell 11 visar förändringen av den totala poängen 

AISRS under studien. Vid studiens sista besök var medelvärdet för den totala poängen i 

AISRS 19,5 (54). 

 

Tabell 11. Förändringen i medelvärde av den totala poängen AISRS. 

 

Effektiviteten bekräftas med förändringen i CGI-skalan. Vid studiens start hade 

deltagarna ett medelvärde av CGI-S på 4,6 vilket hade reducerats till 3,2 till det sista 

titreringsbesöket. CGI-I hade ett medelvärde på 3,3 vid första titreringsbesöket vilket 

var 2,2 vid sista titreringsbesöket (54). 

 

Studie 4 

 ”A Long-Term Open-Label Safety and Effectiveness Trial of Lisdexamfetamine 

Dimesylate in Adolescents With Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder” 

Robert L. Findling, Andrew J Cutler, Keith Saylor, Maria Gasior, Mohamed Hamdani, Celeste Ferreira-Cornwell och 

Ann C. Childress. 

Studiedesign  

Studien utfördes på 45 olika kliniker i USA med syftet att utvärdera säkerheten och 

effektiviteten med en daglig dos av lisdexamfetamin (LDX) i styrkorna 30,50 och 

70mg/dag som långtidsbehandling vid ADHD hos ungdomar. Deltagarna var mellan 

13–17 år gamla och hade tidigare deltagit i en korttidsstudie där effekt och säkerhet av 

lisdexamfetamin utvärderats under 4 veckor jämfört med placebo. Kravet var att 

deltagarna skulle ha deltagit i korttidstudien i minst 3 veckor utan att bli 

diskvalificerade eller gjort avhopp för att få fortsätta på långtidsstudien. En tidigare 

fastställd ADHD diagnos samt en sammanställd poäng över 28 i ADHD Rating Scale 

IV (ADHD-RS-IV) ingick även i inklusionkriterierna (55). 

 

Studien bestod av en 4 veckors titreringsfas följt av 48-veckor icke blindad 

underhållsfas där effekten utvärderades och biverkningarna följdes upp. Alla deltagare 

fick vid studiens start en startdos på 30mg/dag oberoende av föregående studies 

dosering som titrerades upp till en individuell optimal dos under 4 veckor. Deltagare 

hade besök hos läkare varje vecka där responsen av LDX mättes i ADHD-RS-IV. När 

deltagarna uppnådde en minskning med minst 30% i poängskalan ADHD-RS-IV och ett 

betyg på 1 eller 2 i Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I) hade de uppnått 

en acceptabel respons av läkemedlet. Dosen kunde ökas eller sänkas med 20mg/dag för 

att uppnå rätt effekt av läkemedlet. Bedömde läkaren att deltagaren led av för svåra 

biverkningar sänktes dosen eller exkluderades från studien om lägsta dos var uppnådd. I 

 Studiestart Första 

titreringsbesöket 

Sista 

titreringsbesöket 

 

Sista besöket 

(underhållsfas) 

AISRS 

Total poäng 

38,3 -6,2 -17,2 -18,7 



  
 

24 

 

underhållningsfasen behölls dosen om justeringar inte behövdes och uppföljningar 

gjordes var 28:e dag (55). 

Deltagare 

Det var 265 st deltagare från korttidsstudien som blev rekryterade till långtidsstudien, 

198 st deltagare hade behandlats med LDX och 71 stycken med placebo. Dessa hade 

randomiserats med ett förhållande på 1:1:1:1 till LDX grupperna 30mg/dag, 50mg/dag 

och 70mg/dag samt placebo. Efter långtidsstudiens titreringsfas hade 55 st deltagare en 

slutgiltig dos på 30mg/dag, 101 st hade 50mg/dag och 109 st hade 70mg/dag. Vid vecka 

52 var det 20,9% kvar i gruppen på 30mg/dag, 38,6% i 50mg/dag och 40,5% i 

70mg/dag. Det var totalt 156 st deltagare som deltog i hela långtidsstudien. För 15 st av 

de 265 st deltagarna (5,7%) berodde avhoppen på biverkningar vilka redovisas nedan 

(55).  

o Nedstämdhet 

o Insomni  

o Aggression  

o Magsmärtor 

o Depression 

o Ektopisk graviditet 

o Ökat blodtryck 

o Irritabilitet 

o Paranoia 

o Självmordstankar 

o Tics 

o Hallucinationer  

o Viktnedgång 

 Största delen av de deltagande var pojkar (70,6%) och vita (79,6%). Medelåldern för de 

deltagande var 14 år och poängen för CGI-S var 4,5 vilket innebär att de deltagande var 

mellan måttligt och påtagligt sjuka (95,1%) vid start. Det var 64,5% av de deltagande 

som hade en diagnostiserad ADHD med kombinerad form och 34,7% med 

huvudsakligen ouppmärksam form (55). 

Primära utfallsvariabler 

Säkerheten mättes genom rapportering av TEAE:s (biverkningar) vilket är en 

förkortning för engelskans ”Treatment Emergent Adverse Events”. Det innebär 

rapportering av biverkningar som inte var närvarande innan behandlingen eller en 

biverkning som fanns innan studien men som förvärrades av behandlingen. I 

rapporteringen ingick även hälsoundersökningar, längd- och vikt bedömningar samt 

vitala parametrar såsom puls, blodtryck, andningshastighet och kroppstemperatur. 

Effektiviteten mättes i skillnad i totala poängen ADHD-RS-IV från studiestart i 

korttidsstudien till studieslut vecka 48. Läkarna använde också skalorna CGI-S och 

CGI-I för att utvärdera förbättringen (55). 
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Resultat 

Resultaten för säkerheten och effektiviteten redovisas för alla deltagare som tagit minst 

en dos av LDX. Värden för ADHD-RS-IV och CGI-I mättes vid korttidsstudiens start. I 

tabell 12 redovisas rapporterade biverkningar för alla 265 st deltagare som uppkom 

under studiens 52 veckor. Sammanlagt 86,8% (n=230) upplevde biverkningar och ett 

dos-beroende mönster sågs där flera deltagare i gruppen med högre dos rapporterade 

fler biverkningar. De vanligaste biverkningarna var minskad aptit och viktnedgång, 

huvudvärk, insomni, irritabilitet och infektion i de övre luftvägarna (55). 

 
Tabell 12. Förekomsten av biverkningar under långtidsstudien där minst en dos av LDX administrerats. 

Biverkningar Antal deltagare (n=265) 

Någon biverkning 230 (86,6%) 

Infektion i övre luftvägar 58 (21,9%) 

Minskad aptit 56 (21,1%) 

Huvudvärk 55 (20,8%) 

Viktnedgång 43(16,2%) 

Irritabilitet 33 (12,5%) 

Insomni 32 (12,1%) 

Nasofaryngit 19 (7,2%) 

Influensa 18 (6,8%) 

Yrsel 14 (5,3%) 

Muntorrhet 14 (5,3%) 

 

Sammanlagt 13 st deltagare (4,9%) rapporterade svåra biverkningar och 10 st patienter 

(3,8%) rapporterade allvarliga biverkningar vilket definierades av läkare som 

”medicinskt viktiga”. Bland de svåra och allvarliga biverkningarna sågs ingen skillnad, 

dessa var bland annat bäckenbottenfraktur, migrän, testitorsion, kontaktdermait m.fl. I 

kategorin allvarliga biverkningar rapporterades svimningar och endast dessa kunde 

sammankopplas med medicineringen. Totalt 4 st patienter upplevde svimningar varav 

en deltagare hade en historia med hjärtproblem (55). 

 

Vid varje besök sågs kontinuerliga minskningar av poängen i ADHD-RS-IV skalan 

(p<0,001). Inga skillnader kunde urskiljas mellan deltagare från olika ursprungsgrupp i 

korttidsstudien. I tabell 13 redovisas förändringen av poängen från studiestart till sista 

besökstillfället (55). 

 

Tabell 13. Medelvärdet över poängen i ADHD-RS-IV skalan vid korttidsstudiens behandlingsstart och 

poängen vid långtidsstudiens slut. 

ADHD-RS-IV Studiestart Vecka 52 

Totalt 38,0 -26,2 

Koncentrationssvårigheter 22,6 -15,1 

Hyperaktivitet/Impulsivitet 15,4 -11,1 

 

Efter 52 veckor av behandling med lisdexamfetamin hade medelvärdet över den totala 

poängen sjunkit till 11,8 (p <0,001). Poängen för koncentrationssvårigheter sjönk till 7,5 

och hyperaktivitet/impulsivitet till 4,3 (p <0,001). Majoriteten av deltagarna 
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förbättrades under behandlingen enligt CGI-I skalan. Vid vecka 52 hade 153 deltagare 

(98,1%) uppnått en poäng på 1 eller 2. Medelvärdet vid studiens slut var 1,6 (55). 

Studie 5 

 ”Long-Term Safety and Efficacy of Lisdexamfetamine Dimesylate in Children and 

Adolescents with ADHD: A Phase IV, 2-Year, Open-Label Study in Europe” 

David R. Coghill, Tobias Banaschewski, Peter Nagy, Isabel Hernández Otero, César Soutullo, Brian Yan, Beatriz 

Caballero, Alessandro Zuddas. 

Studiedesign 

I studien undersöks effektiviteten och säkerheten vid användning av lisdexamfetamin 

för behandling av ADHD under en period på 2 år. Studien är utförd på 35 olika stationer 

i totalt 10 olika länder i Europa (Belgien, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, 

Polen, Rumänien, Spanien, Sverige och Storbritannien). Patienterna som deltog var barn 

och ungdomar mellan 6–17 år gamla och hade en fastställd ADHD diagnos med hjälp 

utav Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition- Text 

Revision (DSM-IV-TR). Det krävdes även att patienterna hade minst 28 poäng totalt 

från ADHD-RS-IV skalan. Vissa av patienterna som rekryterades i studien hade deltagit 

i tidigare LDX studier (56). 

 

Studien var indelad i tre olika faser; dag 3–42 bestod utav undersökningar och 

utsättningsfas. Därefter 104 veckor med en öppen, oblindad behandlingsfas där 4 veckor 

bestod av titrering till optimal dos, 100 veckor underhållsbehandling samt 28–30 dagar 

där säkerheten följdes upp. Under de 4 titreringsveckorna titrerades doserna upp till en 

individuell optimal dos. En optimal dos definierades som minst 30% minskning i den 

totala poängen av ADHD-RS-IV skalan och en CGI- poäng på 1 eller 2. Under 

underhållningsfasen kunde även dosjusteringar ske. Den slutgiltiga dosen hade ett 

medelvärde på 51,08mg/dag (56). 

Deltagare 

Det var totalt 314 st patienter som rekryterades och administrerade minst en dos av 

LDX, dessa inkluderades i både säkerhetsundersökningen och 

effektivitetsundersökningen. Av dessa hade 124 st (39,5%) deltagit i tidigare LDX 

studier. Resterande 190 st patienter (60,5%) rekryterades direkt. Totalt 299 st patienter 

påbörjade studien, resterande 15 st patienter bröt mot studiens riktlinjer och 191 st 

(60,8%) patienter fullföljde hela studien (56). 

Anledningar till avhopp redovisas nedan, 

o 13,1% - Avhopp, patientens beslut 

o 12,4% - TEAEs 

Minskad aptit (2,2%), ineffektivitet av LDX (1,9%), nedstämdhet (1,3%), 

irritabilitet (1,3%), tics (1,0%), insomni (1,0%), aggression (0,6%), apati (0,6%), 

takykardi (0,6%), viktnedgång (0,6%) 

o 9,2% - annan orsak 

o 1,6% - saknad uppföljning 

o 1,6% - saknad effekt bedömd av läkare 
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o 1,3% - avvikelse från protokoll. 

Majoriteten av de deltagande var pojkar (79,6%) och vita (98,7%). Det var 86,3% som 

tidigare hade behandlats med läkemedel för sin ADHD. De flesta deltagare, 79,9% var 

diagnostiserade med den kombinerade formen av ADHD. Huvudsakligen ouppmärksam 

form hade 17,8%. Medelåldern var 11 år (56).  

Primära utfallsvariabler 

De primära utfallsvariablerna var att mäta effektiviteten och säkerheten vid 

långtidsanvändning av LDX. Säkerheten mättes genom rapportering av biverkningar 

(TEAEs), vitala parametrar såsom puls, systoliskt och diastoliskt blodtryck men även 

andra tester som vikt, längd, och andra laborativa tester (urinanalys, hematologi osv.) 

ingick i rapporteringen. TEAE:s definierades som biverkningar som uppkom eller 

förvärrades efter första dosen av LDX. 

 

Effektiviteten mättes med ADHD-RS-IV. Effekt definierades som en minskning med 

minst 30% av den totala poängen. Effektiviteten mättes även i CGI-S och CGI-I där en 

minskning till en sammanlagd poäng på 1 eller 2 var önskvärd (56). 

Resultat 

Biverkningar rapporterades i 282 st (89,8%) av patienterna varav för 112 st patienter 

(35,7%) upplevdes de som milda och för 133 st patienter (42,4%) upplevdes de som 

måttliga. En högre andel rapporterade biverkningar sågs hos patienterna med en högre 

dygnsdos. Ingen skillnad av biverkningsrapportering eller frekvensen av dessa sågs 

mellan barn och ungdomar. De mest rapporterade biverkningarna redovisas i tabell 14. 

De mest förekommande var minskad aptit, nasofaryngit, huvudvärk, viktnedgång, 

insomni och irritabilitet (56). 

 
Tabell 14. Antal deltagare som administrerat minst en dos av LDX och rapporterade TEAEs. 

Biverkningar Antal deltagare (n=314) 

Minskad aptit 170 (54,1%) 

Nasofaryngit 73 (23,2%) 

Huvudvärk 68 (21,7%) 

Viktnedgång 63 (20,1%) 

Insomni 60 (19,1%) 

Irritabilitet 36 (11,5%) 

Illamående 31 (9,9%) 

Magsmärtor 30 (9,6%) 

Kräkning 27 (8,6%) 

Hosta 22 (7,0%) 

Nedstämdhet 19 (6,1%) 

Tics 18 (5,7%) 

 

I studien rapporterades totalt 36 st allvarliga biverkningar från 28 st deltagare. Av dessa 

ansågs 4 st vara relaterade till läkemedelsbehandlingen, 3 st svimningar och 1st arytmi. 

Arytmin berodde på ett okänt hjärtfel vid studiestart (56). 
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En minskning av ADHD-symtom värderade med ADHD-RS-IV skalan sågs vid varje 

besök. Minskningen fortsatte kontinuerligt till vecka 48 då en stabilisering tilltogs. 

Tabell 15 visar förändringen av medelvärdet för ADHD-RS-IV poängen under studiens 

gång. 

 
Tabell 15. Medelvärdet av den totala poängen i ADHD-RS-IV skalan samt för kategorierna 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet under studiens gång. 

ADHD-RS-IV Studiestart Vecka 4 Vecka 48 Vecka 104 

Totalt 41,2 16,6 13,9 12,8 

Koncentrationssvårigheter 22,1 9,2 8, 1 7,8 

Hyperaktivitet/impulsivitet 19,0 7,4 5,8 5,0 

 

Den totala förändringen i medelvärdet för ADHD-RS-IV, koncentrationssvårigheter och 

hyperaktivitet/impulsivitet från start till sista besöket var -25,8, -13,1 och -12,6. Alla 

hade ett p värde på p <0,001. En lika snabb förbättring sågs i CGI-I skalan. Vid vecka 4 

hade 83% uppnått en poäng på 1 eller 2 vilket även höll sig över 80% under hela 

studiens gång (56). 

 

En övergripande sammanfattning av samtliga studier redovisas i tabell 16.
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Tabell 16. Sammanfattning av studiernas syfte, metod och slutsats. ADHD= Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, ADHD-RS-IV= ADHD Rating Scale Version IV, AISRS= Adult ADHD 

Investigator Symtom Rating Scale, CAARS-Inv:SV= Connors Adult ADHD Rating Scale Investigator 

Rated: Screening Version, CGI-S / CGI-I= Clinical Global Impressions – Severity/Improvement, 

ATX=Atomoxetin, OROS-MPH=”Osmotic Release Oral System Metylfenidat”, LDX=Lisdexamfetamin. 

 

 

 Syfte Metod Slutsats 

Studie 1 

Shang et al. 

Jämförelse av effektivitet 

mellan OROS-MPH och ATX 

mätt i ADHD-RS-IV och CGI-

ADHD-S skalorna samt 

utvärdering av säkerheten under 

24 veckor. 

Randomisering av deltagare till 

OROS-MPH eller ATX grupp 

med ett förhållande på 1:1. 

Dostitrering skedde under 

studiens alla 7 besök beroende på 

respons och biverkningar. 

Både ATX och OROS-MPH 

visar kliniskt relevanta 

minskningar av ADHD symtom 

och inga större skillnader i 

effekt finns mellan dom. 

Biverkningsprofilen skiljer sig 

mellan substanserna. 

Studie 2  

Young et al. 

Jämförelse av effektivitet mätt i 

CAARS-Inv:SV och AISRS 

skalorna mellan ATX och 

placebo samt uppföljning utav 

biverkningar vid behandling i 

24 veckor. 

Randomisering av deltagare till 

ATX- grupp med rekommenderad 

eller långsam titrering samt 

placebo med förhållande på 1:1:2. 

Titreringsfas pågick i 2 veckor. 

Atomoxetin visar en tydligt 

större symtomreucering än 

placebo. Höga avhopp skedde 

på grund utav biverkningar. 

Studie 3  

Adler et al. 

Utvärdering av effektiviteten 

och säkerheten vid behandling 

av OROS-MPH  under 12 

månader. Effektiviteten mättes i 

AISRS och CGI. 

Dostitrering pågick i max 35 

dagar eller till uppnådd 

individuell maximal dygnsdos. 

Därefter följde en 

observationsperiod i upp till 12 

månader med ett besök varje 

månad. 

Behandling med OROS-MPH i 

individuella doser visade en 

snabb minskning av ADHD-

symtom vid insättning som var 

bestående under 1 år med en 

biverkningsprofil som matchar 

tidigare korttidsstudier. Stora 

avhopp på grund utav 

biverkningar registrerades. 

Studie 4 

Findling et al. 

Bedömning utav säkerheten och 

effektiviteten med en daglig dos 

av LDX under 52 veckor. 

Effektiviteten mättes i skalorna 

ADHD-RS-IV och CGI-S/I. 

Deltagarna gick in i en 

titreringsperiod för att uppnå 

individuell maximal dygnsdos. 

Titrering pågick i högst 4 veckor 

och därefter följdes en 

underhållsfas i 48 veckor med 

uppföljning varje månad. 

Behandling med individuell dos 

LDX visade stora reduceringar 

i ADHD- symtom med stor 

klinisk effektivitet bekräftat 

med mätskalorna. 

Biverkningsprofilen stämde 

överens med tidigare 

korttidsstudier men däremot 

rapporterades en svår 

biverkning. 

Studie 5  

Coghill et al. 

Utvärdering av effektivitet och 

säkerhet med behandling av 

LDX under två år. Effektiviteten 

mättes i skolorna ADHD-RS-IV 

och CGI-S/I. 

Deltagarna påbörjade en 

titreringsfas i maximalt 4 veckor 

eller tills en individuell optimal 

dygnsdos uppnåddes. Därefter 

följde en uppföljningsperiod i 100 

veckor. 

Vid behandling med en 

individuell dos LDX erhölls en 

effektiv reducering av ADHD-

symtomen som var stabil under 

2 år. Den kända 

biverkningsprofilen bestod 

under 2 år. 
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Diskussion 

Syftet med detta arbete var att sammanställa redan dokumenterad information om 

farmakologisk långtidsbehandling vid ADHD med substanserna metylfenidat, 

lisdexamfetamin och atomoxetin. Genom detta skulle frågeställningen om hur dessa tre 

substanser skiljer sig i effekt samt i biverkningar besvaras.  

 

Det finns inga riktlinjer för kliniskt effektiva doser. Doseringen är individuell och kan 

ha stora variationer mellan patienter. Varje enskild patient behöver genomgå titreringar 

där doseringen finjusteras mot förhållandet av effekten och biverkningarna som uppstår. 

Svårigheter att hitta den individuellt optimala dosen är vanligt förekommande. Flera 

titreringar kan vara nödvändiga där full effekt ändå inte uppnås eller allvarliga 

biverkningar erhålls. Patienter kan svara olika på olika substanser och beredningsformer 

och i vissa fall behövs flera olika preparat testas för att uppnå optimal effekt (30). I detta 

arbete redovisas skillnaderna i effektivitet och biverkningsprofil mellan de tre vanligaste 

förskrivna substanserna. Informationen kan ha relevans vid val av läkemedel efter 

patientens symtombild för att snabbare uppnå optimal effekt.  

 

I studie 1 av Shang et al. jämfördes effektiviteten och säkerheten mellan OROS-

metylfenidat och atomoxetin. Effektiviteten mättes i ADHD-RS-IV och CGI-ADHD-S. 

Vid varje besök sågs statistiskt signifikanta minskningar i ADHD-symtom för båda 

läkemedlen. Mätningar i ADHD-RS-IV skalan visade signifikanta reduceringar i båda 

skalorna, koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet för ATX och 

OROS-MPH. Effektstorleken mätt med Cohen´s d var något större för 

koncentrationssvårigheter i OROS-MPH-gruppen. För skalan 

hyperaktivitet/impulsivitet var effektstorleken större för ATX-gruppen. Dock hade 

OROS-MPH ett mycket lägre medelvärde för startpoäng i den sistnämnda skalan vilket 

måste tas hänsyn till vid tolkning av resultatet. Skillnaden i lutning för reduceringen i 

medelvärde analyserades. Inga signifikanta skillnader av lutning mellan de två 

substanserna och de olika kategorierna kunde noteras. Att båda substanserna ger 

betydelsefulla minskningar i ADHD-symtom bekräftades även med CGI-ADHD-S där 

medelvärdet för båda grupperna hamnade på 3 vilket innebär ”milt sjuk” (52).   

 

Studien är generaliserbar för barn i Taiwan, främst pojkar och som inte administrerat 

centralstimulerande läkemedel innan. Det fanns inga skillnader i egenskaper hos 

patienterna mellan grupperna under studiens hela gång. Antalet avhopp var få i båda 

grupperna och största anledningen var på grund utav förlorad kontakt. Studien bestod av 

en titreringsfas till individuell optimal dos vilket definierades som en balans mellan 

klinisk respons och biverkningar. Detta är en fördel då det återspeglar klinisk praxis. 

Medelvärdet på de slutgiltiga doserna följer även riktlinjerna för båda substanserna (52). 

 

Oavsett det låga antalet avhopp är antalet deltagare i studien lågt, det randomiserades 80 

st deltagare till vardera grupp. Vidare studier med fler deltagare behövs för att fastställa 

om det finns skillnader i effektivitet mellan substanserna. För mer trovärdighet i 
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resultatet bör liknande studier med jämförelse mot placebo utföras. Denna studien var 

av open-label modell, deltagarnas förväntningar av läkemedlet kan ha påverkat 

resultatet. Deltagare som tidigare administrerat metylfenidat och upplevt svåra 

biverkningar eller utebliven effekt exkluderades vilket kan ha påverkat resultatet i 

OROS-MPH gruppen positivt. Övriga exkluderingar som gjordes var de deltagare med 

flera psykiatriska diagnoser (52). Resultatet kan bli missvisande eftersom stor del av 

ADHD patienterna är även diagnostiserade med en annan psykiatrisk diagnos (57). 

 

Biverkningsprofilerna var olika mellan substanserna. Minskad aptit upplevde deltagarna 

i båda grupperna. I ATX- gruppen var kräkning, magsmärtor och yrsel vanligare medan 

i OROS-MPH var huvudvärk och insomni vanligare (52). 

 

Studie 2 av Young et al. undersöktes effektiviteten av behandling med en daglig dos 

atomoxetin hos vuxna patienter med ADHD. Studiens styrkor var att den var utformad i 

en dubbelblindad och placebokontrollerad strategi. Resultatet kan tolkas med större 

trovärdighet eftersom deltagarnas förväntningar av behandlingen återspeglar resultatet i 

mindre utsträckning. Effektiviteten mättes i CAARS-Inv:SV, AISRS och CGI-ADHD-S 

vilka visade en signifikant reducering av ADHD-symtom i ATX-gruppen jämfört med 

placebo. I CAARS-Inv:SV sågs en lika effektiv reducering av ADHD-symtomen för 

koncentrationssvårigheter som för hyperaktivitet/impulsivitet. Det slutgiltiga 

medelvärdet på CGI-ADHD-S för ATX var 3,4 vilket stämmer överens med 

förbättringen med ATX i studie 1 av Shang et al. Studien bestod av titreringssperiod 

vilket följer klinisk praxis och den högsta rekommenderade dygnsdosen överskreds inte. 

Underhållsdosen bör däremot inte underskrida 80mg/dag för vuxna vilket den gjorde i 

studien (53). 

 

Studien jämförde biverkningar mellan ATX-gruppen med långsam titreringshastighet 

mot rekommenderad titreringshastighet. Inga större skillnader i biverkningar eller antal 

rapporterande kunde ses mellan grupperna. Däremot hoppade en större andel deltagare 

av i gruppen med rekommenderad titreringshastighet från vecka 0 till 2 (n=15 (10,3%) 

vs n=3 (2,5%) p= 0,013) och denna trenden kunde ses fram till vecka 4. Studien hade 

över lag större avhopp i ATX-grupperna jämfört med placebo och den största 

anledningen var på grund utav biverkningar (21,3% vs 9,4% p <0,001). 

Biverkningsrapporteringen var hög redan efter 8 veckor (90,2% i ATX vs 74,4% i 

placebo). Studien bekräftar teorin om tidigt avhopp på grund utav biverkningar. Inga 

skillnader mellan biverkningarna kunde ses mellan de olika titreringsgrupperna men 

med tanke på skillnaden mellan avhoppen bör fler studier göras för att undersöka 

sambandet mellan långsam titrering och tolerans. Skillnaden mellan 

titreringshastigheterna var inte heller stor och studier där ännu långsammare titrering 

undersöks bör göras (53). 

 

Oavsett högt avhopp hade både grupperna högt deltagande vid studiens slut, över 100 st 

deltagare i båda grupperna. Egenskaperna hos de deltagande var liknande mellan 

grupperna men återigen är resultatet svårt att generalisera då patienter med ADHD i 

kombination med annan psykiatrisk diagnos exkluderades (53). Det beräknas var upp 

till 80% av den vuxna befolkningen med ADHD som har minst en annan psykiatrisk 
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diagnos (45). De vanligaste biverkningarna i ATX-gruppen var illamående, muntorrhet, 

minskad aptit, huvudvärk, insomni, trötthet och yrsel (53). 

 

I studie 3 av Adler et al. utvärderades säkerheten och effektiviteten vid 

långtidsbehandling av OROS-MPH. Studien pågick som längst i 1 år och effektiviteten 

mättes i AISRS och CGI. Minskningen av ADHD-symtom uppkom redan under 

titreringsfasen och fortsatte genom underhållsfasen. Jämförs reduceringen av den totala 

poängen i AISRS skalan med studie 2 av Young et al. visar OROS-MPH större 

effektminskning än ATX. OROS-MPH hade ett startvärde på 38,2 som vid första 

respektive sista titreringsbesöket (titrering pågick i högst 35 dagar) sjunkit till -6,2 resp. 

-17,2 och efter 1 år var den totala reduceringen -18,7 poäng (54). Deltagare med ATX i 

studie 2 hade en poäng på 36,2 som vid vecka 12 reducerats med -13,3. Vid studiens 

slut, vecka 24 erhölls en sammanlagd reducering på -13,7 poäng (53). Vid tolkning av 

resultatet bör de olika tidpunkterna för effektivitetsmätning samt atomoxetins 

långsammare insättningsprofil jämfört med centralstimulantia tas hänsyn till (45). Vid 

det sista titreringsbesöket var medelvärdet för OROS-MPH i CGI-S 3,2 vilket däremot 

är likvärdigt atomoxetins värden i studie 1 och studie 2 (52-54). 

 

I studien exkluderades deltagare som tidigare inte uppnått effekt av metylfenidat eller 

med andra centralstimulantia vilket även kan ha påverkat resultatet positivt. Övriga 

exkluderingar var deltagare med flera psykiatriska diagnoser vilket gör resultatet mindre 

generaliserbart. I studien kunde titreringar upp till en maximal dygnsdos på 108mg/dag 

ske. Den minsta tolererbara dosen var 36mg, om inte den tolererades blev deltagarna 

exkluderade. I Sverige är den högsta rekommenderade dygnsdosen 54mg/dag och den 

lägsta 18mg/dag. Det var 22,0% som hade en slutgiltig dos på 72mg/dag, 17,1% hade 

90mg/dag och 13,5% hade 108mg/dag. Mer än hälften av deltagarna, 52,6% 

administrerade doser som är för höga för de svenska riktlinjerna vilket kan ha bidragit 

till det positiva resultatet. Under studiens gång skedde många avhopp och för 28,9% av 

fallen var det på grund utav biverkningar. Det noterades att biverkningsrapporteringen 

ökade med ökad dos men också att med en ökad exponering avtog också rapporteringen. 

Större delen av deltagarna, 91,6% upplevde minst en biverkning under 

behandlingsperioden. De vanligaste biverkningarna var minskad aptit, huvudvärk, 

insomni, muntorrhet och ångest (54). 

 

I studie 4 av Findling et al. undersöktes säkerheten och effektiviteten av en daglig dos 

på 30, 50 eller 70mg lisdexamfetamin hos ungdomar i åldrarna 13–17 år. Effektiviteten 

mättes i ADHD-RS-IV skalan. Vid varje uppföljningsbesök sågs tydliga reduceringar i 

ADHD-symtom. Vid studiestart var det totala medelvärdet för alla grupper 38,0 vilket 

efter 52 veckor hade reducerats med -26,2 poäng. Poängen för skalorna 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet var vid studiestart 22,6 resp. 

15,4. Dessa reducerades med -15,1 och -11,11 vid vecka 52 (55). Jämförs resultatet med 

studie 1 av Shang et al. som också använde sig utav skalan är effektminskiningen störst 

av LDX (koncentrationssvårigheter: ATX 22,6–12,65 OROS-MPH 22,58–13,58. 

Hyperaktivitet/impulsivitet: ATX 17,01–10,68 OROS-MPH 15,94–10,16) (52). Att 

beakta är den olika studielängden då resultatmätningarna utförts, 48veckor vs 24 

veckor. Jämförs GCI-I värdet med studie 3 studier som också mäter CGI-I visar LDX 

bäst reducering i ADHD-symtom (55). I denna studie var medelvärdet 1,6 vid vecka 48 

och i studie 3 erhölls ett medelvärde på 2,2 för OROS-MPH efter sista titreringsbesöket. 
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Vid tolkning bör de olika tidpunkterna för mätning samt de olika egenskaperna bland 

deltagarna i studierna tas hänsyn till (54, 55). 

 

Vid varje mätning av medelvärdets förändring gjordes en sammanställning för de 

deltagarna som var kvar i studien. De som hoppat av inkluderades alltså inte vilket kan 

ha påverkat reduceringen av poängen då de som hoppat av förmodligen inte upplevde 

samma respons av behandlingen. Studier där LDX jämförs med placebo vore intressant 

att studera för att utesluta andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. 

 

Oavsett stort avhopp så avslutade många deltagare studien vilket stärker resultatets 

trovärdighet. Endast 5,7% hoppade av på grund av biverkningar men 86,6% (230/256) 

upplevde någon gång biverkningar under studiens gång. De flesta var milda till måttliga 

och en ökad uppkomst av biverkningar sågs med en ökad dos. De vanligaste 

biverkningarna var minskad aptit, viktnedgång, övre luftvägsinfektion, huvudvärk, 

insomni och irritabilitet. I studien uppkom svåra biverkningar där endast en kopplades 

till behandlingen vilket var svimning. Det var 4 st patienter som drabbades av 

svimningar. En vidare nackdel som måste tas hänsyn till är att även denna studie 

exkluderade deltagare som hade en annan psykiatrisk diagnos utöver sin ADHD diagnos 

och deltagare som inte upplevt respons vid tidigare behandling med amfetaminderivat 

(55). 

 

I studie 5 av Coghill et al. undersöktes effektiviteten och säkerheten med behandling av 

lisdexamfetamin hos barn och ungdomar under en period på 2 år. Effektiviteten mättes i 

ADHD-RS-IV och snabba reduceringar i ADHD-symtom sågs redan efter 4 veckor 

(56). Jämförs resultatet vid vecka 48 med resultatet från studie 4 av Findling et al. vid 

vecka 52 är symtomreduceringen överensstämmande. I studie 5 mättes en total 

minskning med 27,3 vilket i studie 4 mättes till 26,2 i ADHD-RS-IV skalan. För 

kategorin koncentrationssvårigheter finns fortsatt liknelse, -14 i studie 5 respektive -

15,1 i studie 4. Hyperaktivitet/impulsivitets mätningen i studierna var -13,2 respektive -

11,1. I studie 5 stabiliseras symtomreduceringen efter 48 veckor och bevarades till 

vecka 104 (55, 56). För bättre tolkning av resultatet bör liknande studier som är 

blindade och placebo-kontrollerade undersökas. I studien exkluderades deltagare som 

tidigare inte tolererat LDX eller uppnått klinisk respons. Deltagare från tidigare studier 

vilka hade responderat bra på LDX inkluderades. Denna sorteringen av deltagare kan ha 

påverkat resultatet positivt. Från en annan synvinkel återspeglar resultatet den 

populationen som skulle ingå i en långtidsbehandling i klinisk praxis. Studien 

exkluderade även patienter med flera psykiatriska diagnoser vilken gör resultatet svårt 

att generalisera för större delen av populationen med ADHD-diagnos (56). 

 

Större delen av deltagarna, 89,9% upplevde biverkningar under studiens gång och för 

77,4% upplevdes de milda eller måttliga. Som i studie 4 ökade 

biverkningsrapporteringen med en högre dos. Endast 12,4% hoppade av studien på 

grund av biverkningar. Under studien uppkom 4 st fall av svimningar vilka 

klassificerades som allvarliga och hade samband med behandlingen. De vanligaste 

biverkningarna var desamma som i studie 4 minskad aptit, viktnedgång, insomni, 

irritabilitet och huvudvärk (56). 
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I dessa fem studier var det sammanlagt 1776 st deltagare som påbörjade 

behandlingarna. Det var totalt 54% (961st) som fullföljde hela studien varav 46% (815 

st) hoppade av någon gång under studiens gång. Deltagandet i studie 1 var från 

studiestart lågt med 80 st deltagare i vardera läkemedelsgruppen vilket ger resultatet en 

viss osäkerhet. I samtliga av studierna 2–5 var deltagandet högt vid studiestart vilket var 

ihållande ända till studiernas slut. Det var mellan 100–250 st deltagare som slutförde 

hela behandlingstiden i vardera studien vilket förstärker trovärdigheten i resultatet. 

Avhoppen var utan hänsyn till detta högt i samtliga grupper. För majoriteten av 

avhoppen var orsaken på grund utav biverkningar. 

 

Samtliga studier är utförda med en dostitreringsfas vilken återspeglar klinisk praxis. 

Däremot var titreringsfasen begränsad till maximalt 4 veckor i studie 3–5. Studie 2 hade 

en begränsning på 2 veckor. Patienter som uppnådde en snabb respons har utsetts vilket 

kan ha påverkat resultatet. I alla studier hade deltagarna en fastställd ADHD diagnos. 

Denna bekräftades med skattningsskalan DSM-5 i alla studier förutom studie 4. Vid 

bedömning av effektiviteten användes likvärdiga skattningsskalor vilket gör studierna 

jämförbara. Endast en studie, studie 2 var blindad och placebokontrollerad. Övriga var 

utförda enligt open-label modell. För att säkerhetsställa reduceringarna i ADHD-

symtom inte hade inverkan av andra faktorer bör liknande placebokontrollerade studier 

undersökas. 
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Slutsats 

De slutsatser som kan dras i detta arbete är att alla tre substanserna metylfenidat, 

lisdexamfetamin och atomoxetin ger statistiskt signifikanta reduceringar i ADHD-

symtom. Alla substanserna ger en effektiv symtomminsking vid behandling av ADHD 

som är ihållande i minst 24 veckor. Det finns däremot skillnader i effektivitet mellan 

substanserna. Patienter som behandlas med lisdexamfetamin visar en större 

symtomreducering jämfört med patienter som behandlas med metylfenidat och 

atomoxetin. Resultaten tyder också på att det kan finnas en skillnad i effektivitet mellan 

metylfenidat och atomoxetin. Studie 1 av Shang et al. som jämför substanserna mot 

varandra såg ingen statistiskt signifikant skillnad i symtomreducering. Jämförelse av 

studie 2 av Young et al. och studie 3 av Adler et al. visade tydliga skillnader i 

effektivitet där metylfenidat hade större symtomreducering. Fler studier som undersöker 

metylfenidat och atomoxetin mot varandra behövs för att säkerhetsställa resultatet. 

 

De biverkningar som förekommer vid behandling i minst 24 veckor liknar vardera 

substans biverkningar som är rapporterade vid korttidsstudier. Förekomsten av 

biverkningar skiljer sig inte mellan substanserna, cirka 80–90% av deltagarna upplever 

oavsett substans någon form av biverkning under behandlingen. Biverkningarna var 

liknande mellan grupperna som behandlades med lisdexamfetamin och metylfenidat där 

minskad aptit, insomni, irritabilitet och huvudvärk var vanligast. Däremot rapporterades 

svimningar vid administrering av lisdexamfetamin vilket klassificerades som svåra 

biverkningar. Atomoxetin visades även ge minskad aptit och huvudvärk men till 

skillnad från övriga substanser var illamående, magsmärtor, yrsel och trötthet vanligare 

för substansen. 
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