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Sammanfattning 

ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som drabbar var 20.e barn i Sverige och 

symtomen kvarstår ofta i vuxen ålder. Riktlinjer för behandlingen av barn finns men för vuxna 

råder viss osäkerhet, speciellt vad gäller läkemedelsbehandling. Den här studien avser att 

undersöka om fler läkemedel borde godkännas för behandlingen av ADHD hos vuxna i Sverige. 

Det är en litteratur studie och materialet har samlats in främst från vetenskapliga artiklar men 

även från olika myndigheter såsom läkemedelsverket (LMA), socialstyrelsen (SOS), Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA) samt U.S. Food and Drug Administration (FDA). I USA är 

ADHD läkemedel godkända och även Sverige har försökt få indikationen godkänd men fick 

avslag från EMA. De kliniska studierna som utgör resultatet undersöker både effekter och 

biverkningar av ADHD läkemedel, med fokus på metylfenidat som är förstahandsvalet för både 

barn och vuxna. Effekten har visat sig vara bra och den mest orosframkallande biverkan av 

metylfenidat höjt blodtryck har inte visat sig leda till en större risk att drabbas av allvarlig 

kardiovaskulär hos de användande. Eftersom ’off-label’ förskrivningen av metylfenidat till vuxna 

ökar i Sverige samtidigt som alltfler vuxna får sin diagnos sent i livet, är det en rimlig 

förhoppning att dessa läkemedel kommer bli godkända även för vuxna i framtiden.  
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SUMMARY 

Attention-deficit-hyperactivity-disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder with 

high heritability. Until recently the condition was mostly associated with children, but is 

today increasingly recognized as a chronic condition in an increasing number of adults 

who are being diagnosed as having ADHD in later life. Symptom presentations largely 

overlap between children and adults, although the hyperactivity commonly seen in 

children often is replaced by an inner sense of restlessness in adults and overt motor 

symptoms become subtler with age.  

Treatment is often combined and may consist of psychotherapy, behavioural therapy and 

stimulant medication. Today, a large proportion of ’off label’ prescriptions of 

methylphenidate are circulating in society. The National Board of Health and Welfare in 

Sweden acknowledges that the increasing prescription of drugs to adult ADHD is not 

motivated by the fact that the drugs currently lack indication for adults in Europe. In the 

U.S., however, the FDA approves the same drugs for adults. One of the reasons for this 

discrepancy seems to be different views on the reported side effects of methylphenidate, 

such as frequent increase in blood pressure and an increased risk of serious 

cardiovascular disease.  

The present study examined the effects and side effects of currently used drugs for 

ADHD based on the published literature. Many reports showed an improvement of 

symptoms with methylphenidate treatment, especially at higher doses. However, an 

improvement at higher doses also carries a serious cost in terms of more frequent side 

effects reported in most studies. Contrary to Europe, the FDA approved the safety of 

methylphenidate for adult ADHD, merely on the ground of only a few reports showing no 

negative side effects.  

Conclusion: As the drug prescription rate for adult ADHD is increasing despite a formal 

approval for this indication in Sweden, together with the fact that adult ADHD is 

increasingly recognized today, it can be deduced that the National Board of Health and 

Welfare will come to include this indication in their future recommendations of 

methylphenidate treatment. The likelihood of this requires, however, more research of the 

benefits of these drugs in adults. 
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FÖRKORTNINGAR 
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CAADID - Conners’ Adult ADHD Diagnosis Interview for DSM-IV 
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CAARS:O-SV - Conners’ Adult ADHD Rating Scales 
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LMV - Läkemedelsverket 

MDD - Motivation deficit disorder 

ME - Metylfenidat 

MI - Myocardial infarction  

NEPI – Nätverk för läkemedelsepidemiologi 
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INTRODUKTION  
 

Attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD 

 
ADHD är ett neuropsykiatriskt funktionshinder som börjar i barndomen och bland annat 

karakteriseras av nedsatt koncentration och uppmärksamhetsförmåga, överaktivitet och 

impulsivitet (Williams, 2010). Enligt DSM-IV (diagnostic and statistical manual of 

mental disorders) kan ADHD delas in i tre undergrupper, 1) Hyperaktivitetsstörning med 

främst bristande uppmärksamhet, 2) Uppmärksamhetsstörning med främst 

impulsivitet/hyperaktivitet och 3) Kombination av både 1 och 2 (Läkemedelsverket, 

2009). Barn som lider av ADHD störs dessutom lätt av sin omgivning, de kan ha 

svårigheter med att lära sig läsa och skriva, har snabba humörsvängningar och ibland 

även svårt med motoriken.  

Personer med ADHD har ofta svårt för uppgifter som kräver uthållighet, som att följa 

instruktioner och sedan genomföra dem. De har även svårt för att lyssna till andra 

människor och följa instruktioner, på grund av sin uppmärksamhetsstörning (Vårdguiden, 

2011). Överaktivitet ses ofta hos personer med ADHD, vilket gör det svårt för dem att 

sitta still och slutföra uppgifter. Dessutom förekommer ofta impulsivitet som leder till att 

personen handlar utan att tänka efter, och att humöret och känslorna pendlar snabbt 

(Vårdguiden, 2011). 

 

Mer än hälften av de barn som får diagnosen ADHD har kvar sina svårigheter i vuxen 

ålder även om symptombilden förändrar sig något, bland annat genom att den synliga 

överaktiviteten ersätts av en inre känsla av rastlöshet (Vårdguiden, 2011). Denna 

rastlöshet och uppmärksamhetssvårigheter kan vålla problem i vardagen hos den vuxne. 

Det kan till exempel vara svårt att behålla ett arbete som kräver att personen kan planera, 

strukturera, och genomföra olika moment inom en viss tidsram (Vårdguiden, 2011). 

 

Vuxna med ADHD är ofta involverade i många olika saker samtidigt, men slutför sällan 

någon av dem. De har svårt att planera sin ekonomi och har svårt för nära relationer, 

vilket påverkar deras vardag på ett negativt sätt. Man har funnit att en större andel av 

personer som lider av ADHD är arbetslösa och har genomgått en skilsmässa (Hansen, 

2009). Impulsiviteten som man ser hos barn är mindre uttalad hos vuxna men har visat 

sig ge allvarligare konsekvenser. Forskning har visat att bilförare som lider av ADHD 

råkar ut för fler trafikolyckor (Läkartidningen, 2007), vilket främst beror på deras 

oförmåga att kontrollera sina känslor och framför allt sin ilska eller frustration. Andra 

symptom som ofta ses hos personer med ADHD är depressioner, sömnsvårigheter, ångest 

eller olika personlighetsstörningar (Vårdguiden, 2011). 

Forskning visar att upp till 80 % av dem som har ADHD lider av någon av ovan nämnda 

svårigheter (Läkartidningen, 2007). Dessa svårigheter kan även leda till att personen får 

en felaktig diagnos och kanske till och med behandlas för andra besvär än ADHD. De 

drabbade löper även en större risk att hamna i missbruk och kriminalitet (Vårdguiden, 

2011). Diagnosen ADHD är en relativt ny diagnos, vilket innebär att få barn födda på 80- 

talet eller tidigare har fått hjälp. Idag får många diagnosen ADHD först i vuxen ålder 

(Karolinska Institutet, 2011). Det som ofta styr hur svåra symptom en vuxen person har 

är hur mycket hjälp som erbjudits under barndomen (Vårdguiden, 2011). Ju mer hjälp en 
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individ har fått tidigare i livet, ju lättare kan individen ofta kompensera för sina 

svårigheter. 

Man räknar med att ADHD drabbar 3-5 % av den vuxna befolkningen och ADHD är 

därför den mest prevalenta av alla psykiatriska tillstånd (Volkow, 2009). ADHD anses 

vara vanligare hos vuxna män än hos vuxna kvinnor med en fördelning på 6:1 

män/kvinnor (Kessler, 2006). Hos barn ser denna fördelning något med likartad ut mellan 

könen. Man har även sett att ADHD främst drabbar vita män, medan det är mindre 

vanligt hos de svarta och latinska populationerna. Orsaken till detta förhållande är okänt 

(Kessler, 2006). 

 

Eftersom ADHD är ett så vanligt förekommande tillstånd, som starkt påverkar personens 

vardag och levnadsförhållanden, är det viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver 

för att kunna leva ett drägligt liv. Kunskapen om ADHD i samhället bör därför förbättras 

för att öka förståelsen för dessa människor. Många gånger behandlas de vuxna med föga 

förståelse från sina medmänniskor. Detta gör att de ofta känner att de är något fel på dem 

och lättare blir nedstämda. 

Omgivningen tolererar ofta inte okontrollerade känslosvall och vredesutbrott, vilket 

förklarar varför det är så svårt för dessa personer att ha ett normalt fungerande äktenskap, 

behålla ett arbete samt varför de råkar ut för fler bilolyckor. Ihärdighet och uthållighet är 

alltså egenskaper som personer med ADHD har svårt för och därför sällan når sina mål.  

 

Motivation och förmåga att omsätta kunskap till handling fungerar inte lika bra som hos 

andra och förmågan till självmotivation saknas ofta. Personer med ADHD lider även av 

en så kallad blindhet för tiden, som gör det svårt för dem att planera framtiden. De kan 

ofta inte hantera framtiden förrän den är här och nu. Trots att de försöker hantera 

situationen blir resultatet ofta slarvigt, eftersom allt ska bli gjort i sista minuten. Denna 

tidsblindhet gör det exempelvis svårt för personer med ADHD att göra klart en 

utbildning, vilket leder till svårigheter att få ett jobb, vilket i sin tur leder till sämre 

levnadsförhållanden. Personer som lider av ADHD lever ofta kaotiska och krisartade liv 

och får liten förståelse från sin omgivning (Vårdguiden, 2013). Människor tycker att 

deras beteende är självförvållat och beror på att de varit slarviga och oorganiserade.  

 

Trots att ADHD är ett tillstånd som bland annat berör kontrollerandet av känslor får 

tillståndet inte förväxlas med humörsjukdom, bipolär sjukdom (Gibbins & Weiss, 2007), 

vilket är en viktig distinktion i utredningssammanhang. Vid ADHD är känslan “normal” 

men agerandet avvikande (Moore, u.å). Det handlar alltså om en felaktig reglering av 

känslan, inte en onormal förstärkning av känslan. ADHD kan liknas lite som att ha en bil 

och en karta till hands, men inget bränsle. Bilen stannar där den är och kan inte förflytta 

sig från A till B trots att kunskapen om vägen finns där. Personer som saknar denna inre 

motivation (bränsle) tvingas därför att använda den yttre omgivningen som 

motivationskälla. Hur länge en person med ADHD kan upprätthålla en handling beror 

alltså på vad som sker runt omkring dem. Russel A. Bradley menar att en del av ADHD 

är en Motivation deficit disorder (MDD).  

 

En myt om ADHD patienter är att dessa skulle ha en specifik förmåga att kunna vara 

hyperfokuserade, vilket innebär att de kan vara mycket fokuserade när de väl lyckas 
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fokusera sig på något. Detta stämmer inte, utan är istället detta ett uttryck för ett problem 

att prioritera olika aktiviteter. Den skenbara hyperfokuseringen beror egentligen på att 

personen med ADHD inte kan avsluta något som borde avslutas för att påbörja en 

viktigare aktivitet, exempelvis ett barn som fortsätter spela tv-spel trots att det skulle 

behöva avsluta och åka till skolan. Personen kan alltså inte komma förbi nuet; just nu ger 

tv-spelet mest belöning. 

 

 

Diagnos 
 

Sverige saknar i nuläget nationella riktlinjer för hur man ska utreda ADHD hos vuxna 

(Läkartidningen, 2007). För att få en bild av personens tillstånd använder man sig av en 

rad olika metoder. En läkarundersökning och psykologbedömning görs, där man 

undersöker personens och anhörigas sjukdomshistoria. Man behöver även utreda 

personens sociala situation för att undersöka om andra saker kan ligga till grund för 

symptomen, exempelvis skilsmässa eller kriser av olika slag. Även en neurologisk 

undersökning görs i syfte att utesluta att exempelvis epilepsi eller fragilt X syndrom 

orsakar beteendesvårigheterna. Vidare används olika diagnostiska verktyg som DSM-IV, 

ICD-10. Även flera olika skattningsskalor används vid bedömningen, där man intervjuar 

och samlar information från personens närstående, som lärare och föräldrar eller 

levnadspartner (Vårdguiden, 2011). Ett av kriterierna man undersöker hos barn är deras 

sociala situation, eftersom man har visat att cirka 50-70 % av barn som lider av ADHD 

har förlorat alla sina vänner redan i klass 2 (Kessler, 2006). Detta är en av de svåraste 

aspekterna av tillståndet, eftersom barn kan ha svårt att etablera och bevara nära 

relationer på grund av deras känslomässiga utbrott. Vredesutbrott och personliga angrepp 

är svåra att förlåta och leder ofta till att personer med ADHD kan bli ganska ensamma 

och isolerade. Som nämnts tidigare, har även vuxna med ADHD problem med nära 

relationer genom oförmågan att kontrollera sina känslor. Ofta känner sig partnern leva 

tillsammans med ett barn. 

 

Inte alltför sällan har personer med ADHD haft kontakt med barnpsykiatrin som unga 

(Vårdguiden, 2011). Ett krav för att få diagnosen ADHD som vuxen är just att det funnits 

symptom före sju års ålder. Det är även först efter att dessa symptom pågått under en 

period av 6 månader eller mer som man kan börja misstänka ADHD (Läkartidningen, 

2007). Eftersom det är svårt att ställa diagnosen ADHD finns ett antal 

screeninginstrument till hjälp, och några av dessa kommer att beröras i denna studie. 

DSM-IV är utformad främst för barn, vilket kan orsaka problem när instrumentet används 

för att diagnostisera vuxna med ADHD, eftersom vuxnas symptom ofta är subtilare än 

barns.  

 

För att diagnostiseras som ADHD måste 6 poäng uppnås i någon av de tre 

undergrupperna som beskrivs i DSM-IV (Tesar & Seballos, u.å). Förutom diagnostik 

utifrån detta klassifikationssystem, används ofta även olika skattningsskalor. 
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Skattningsskalor 
 

Conners’ Adult ADHD Diagnosis Interview D (CAADID) är en intervju som består av 2 

delar och används för att ställa diagnos hos vuxna. Delarna tar ca 90 minuter var att 

genomföra och ger bäst resultat tillsammans med CAARS (Conners’ Adult ADHD 

Rating Scale) (Epstein, u.å). Den första delen CAADID består av patientens medicinska 

historia, medan den andra delen används av klinikern för att bedöma DSM-IV-kriterierna 

för ADHD.  

CAARS skattningsskala (finns även för barn, lärare, föräldrar och andra) består av en 

självrapporteringsvariant och en observationsvariant som utförs av en kliniker 

(CAARS:S, CAARS:O). Det finns en lång och en kort version. Den långa versionen 

består av 66 frågor och 9 delskalor som inkluderar problematiska beteenden som är 

kopplade till ADHD (Conners, 2012). Delskalorna rör ouppmärksamhet/problem med 

minnet, impulsivitet/emotionell labilitet, hyperaktivitet/rastlöshet och problem med 

självförtroende. Frågorna skattas på en fyrgradig skala där 0 = inte alls, aldrig, 1 = då och 

då, 2 = ofta och 3 = mycket ofta (24). För att diagnostiseras med ADHD av den korta 

versionen krävs 24 poäng eller mer. Efter att patienten fyllt i frågorna omvandlas 

resultatet till procent för att presenteras grafiskt (Booth, u.å). 

Poängen som uppnås räknas även om och presenteras som T-värden (Kaplan, u.å). Ett T-

värde på 50 representerar medelvärdet. Testet undersöker sedan hur mycket patienten 

avviker från medelvärdet i form av standardavikelser. En skillnad med 10 poäng 

representerar 1 standardavvikelse och patienten bör alltså ha ett T-värde på >60 för att 

ADHD ska misstänkas. Testet är specifikt för män eller kvinnor samt olika åldrar 

(Kaplan, u.å). I den långa versionen ingår även DSM-IV. Det är vanligt att poängen som 

patienten får delas in i de 3 olika DSM-IV undergrupperna (Hyperaktivitetsstörning med 

främst bristande uppmärksamhet, Uppmärksamhetsstörning med främst 

impulsivitet/hyperaktivitet eller Kombination av båda) för att få en bättre bild av vilken 

typ av ADHD patienten lider av. Ett ADHD-index som består av 12 frågor ingår också i 

den långa versionen. Dessa frågor avser att identifiera om den som tar testet behöver en 

mer detaljerad klinisk bedömning eller inte. Dessutom finns ett Inkonsekvensindex som 

avser att identifiera slumpmässiga eller slarviga svar (Conners, 2012). 

 

Adult ADHD Self-Report Scales (ASRS) har utvecklats av WHO. Denna skala används 

både kliniskt som inom forskningen (Läkartidningen, 2007). Skalan är mycket användbar 

eftersom resultaten kan jämföras mellan olika länder. Syftet med skalan är att få fram 

uppgifter om prevalens och olika faktorer som har samband med psykisk ohälsa för att få 

en ökad förståelse av ADHD (Läkartidningen, 2007). Den överensstämmer med den 

amerikanska psykiatrins klassifikation och visar hur ADHD symtomen uttrycks hos 

vuxna. Den 5-gradiga skalan berör frågor om hur ofta symtomen har inträffat över en 6 

månaders period. Skalan finns i två olika versioner; en som tar upp 6 symtom och en som 

tar upp 18 symtom. Den ger också en indikation på hur ofta symtomen inträffar 

(Läkartidningen, 2007). Antalet poäng (17-24) anger att personen troligen lider av ADHD 

och indikerar också i vilken svårighetsgrad (Läkartidningen, 2007). ASRS används aldrig 

enskilt eftersom den endast ger en bild över de 6 senaste månaderna, utan används alltid i 

kombination med andra utredningsmetoder (Läkartidningen, 2007), som exempelvis 

DSM-IV.  
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Ett problem med diagnostiken av vuxna med ADHD är att symtomen nästan uteslutande 

baseras på självrapportering till skillnad från barn där läkare, psykologer och kuratorer 

inhämtar information från lärare och anhöriga för att få en så fullständig anamnes som 

möjligt. Hos vuxna är detta oftast inte möjligt (ffa hos äldre), vilket kan utgöra en risk för 

ett falsk positivt resultat som kan leda till att personer identifieras, som har för avsikt att 

missbruka läkemedel. Även falskt negativt resultat kan leda till att personer som saknar 

självkännedom och inte riktigt minns hur det var som barn, inte får någon diagnos. Om 

den vuxne har levande anhöriga rekommenderas att söka information hos dessa, på 

samma sätt som vid utredning av barn (Gibbins & Weiss, 2007). För att diagnostisera 

ADHD hos vuxna krävs således tillgång till så god information som möjligt om tidigare 

utveckling, utvärdering av personens tidigare och nuvarande mentala tillstånd, 

skolprestationer samt den nuvarande sociala situationen. Diagnosen ADHD kan ofta 

kräva en omfattande utredning, något som familjeläkare, psykiatriker och annan 

sjukvårdspersonal måste ta i beaktande (Gibbins & Weiss, 2007). 

 

 

 

Orsaker till ADHD 
 

Strukturella förändringar i hjärnan 

 

Som tidigare nämnts, är ADHD ett tillstånd som bland annat involverar svårigheter att 

reglera känslor och motivation. Människor kan vanligtvis motivera sig själva. När en 

människa har ett mål skapas ett positivt motiverat sinnestillstånd som gör att det målet 

som satts blir fullbordat trots att belöningen ligger långt fram i tiden. Känslor och 

belöningssystem är något som ofta tillskrivs de limbiska delarna av hjärnan, som 

inkluderar flera olika strukturer som reglerar känslolivet. Bland dessa strukturer finns 

även ett område som kallas cingulus (Cortex Cingularis, CC), som delas in i främre 

(anterior, CCA) och bakre (posterior, CCP), och dessa sedan i övre och nedre delar. 

Dessa delar har olika funktioner (Vårdguiden, 2011). Den övre delen av CCA ansvarar 

för att fatta beslut i sociala konflikter, det vill säga ansvarar för vad som sker i nuet och 

konsekvenser i framtiden. Om det uppstår en konflikt mellan nuet och framtiden så 

hjälper denna del till att fatta det beslut som lönar sig bäst på långt sikt genom att 

förhindra (inhibera) handlingen så att personen hinner tänka efter. Den första känslan 

ageras alltså inte ut och därmed förhindras impulsivt handlande. Den nedre delen av CCA 

spelar en viktig roll vid känslomässiga konflikter, det vill säga att denna del av cingulus 

bidrar till att tona ner känslan som finns för ögonblicket för att därefter kunna handla på 

bästa sätt långsiktigt. CCA är alltså ett viktigt område för att reglera och modifiera 

känslouttrycken (Vårdguiden, 2011). Hos personer med ADHD har man visat att CCA är 

mindre i omfång och att området inte aktiveras i samma utsträckning som normalt 

(Vårdguiden, 2011). Dysregleringen och strukturella förändringar av detta 

limbiska/känslomässiga system kan således förklara några av de klassiska symptomen 

som ses i ADHD som kort stubin, rastlöshet, och dåligt tålamod.  
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Dopamin 

Dopamin är en signalsubstans, som är involverad i många hjärnfunktioner och anses även 

vara involverad i ADHD (Volkow, 2009). Den högsta förekomsten (koncentrationen) av 

dopamin finns i subkortikala områden (basala ganglier), av vilka corpus striatum utgör en 

viktig del av det extrapyramidala motoriska systemet, som bland annat ansvarar för 

motoriska rörelser och koordination (Rang & Dale, 2007). Dopamin förekommer även i 

frontala hjärnbarken (Rang & Dale, 2007), det vill säga den del av hjärnan som anses 

vara involverad vid exekutiva funktioner som planeringsförmåga, emotioner, 

minnesförmåga (korttidsminnet) och andra förmågor som personer med ADHD ofta har 

svårt för.  

Det del av dopaminerga bansystemet, som främst anses vara involverad vid ADHD, är 

den mesolimbiska banan som involverar emotion och den mesokortikala banan som 

involverar drog-inducerad belöning. De dopaminproducerande cellerna utgår från 

mellanhjärnan och sträcker sig fram till det limbiska systemet (Rang & Dale, 2007). Det 

finns två olika dopaminreceptorfamiljer. Till den första familjen hör D1 & D5 

receptorerna och till den andra familjen hör D2, D3 och D4 (Rang & Dale, 2007). De 

sistnämnda är viktigast inom farmakologin vid ADHD, där man anser att produktionen av 

dopamin och eller återupptaget är förändrat och därmed är beteendemässigt förenat med 

avvikande motivation och belöning (Volkow, 2009). Speciellt tros orsakerna till 

beteendeförändringar vid ADHD bero på en lägre tillgänglighet av D3/D2 receptorer och 

DAT i nucleus accumbens och mellanhjärnan (Volkow, 2009). Normalt frisätts dopamin i 

synapsklyftan och återupptas av presynaptiska autoreceptorer med hjälp av 

dopamintransportörer (DAT) (Rang & Dale, 2007). En lägre tillgänglighet och/eller ett 

ökat återupptag anses utgöra det neurobiologiska underlaget till varför personer med 

ADHD är motoriskt rastlösa och mer benägna att uppsöka nya stimuli (Hansen, 2009). 

Sökandet efter nya stimuli gör att personer med ADHD fortare förlorar sin 

koncentrationsförmåga och istället följer sina impulser (Hansen, 2009) istället för att göra 

tråkiga, upprepande och ointressanta uppgifter. Sökandet efter ständig stimulans och 

belöning skulle även kunna förklara varför personer med ADHD löper en ökad risk att 

hamna i missbrukssituationer (självmedicinering), eftersom många droger höjer 

dopaminaktiviteten, t.e.x kokain. 

Ärftlighet 

Att ADHD är ärftligt är idag allmänt känt och siffror från 70 % och uppåt förekommer i 

litteraturen. Forskning har visat genetiska avvikelser på flera kromosomer, bl.a. 

kromosom 16, något som är intressant med tanke på sambandet mellan genetiska 

förändringar på denna kromosom och schizofreni och autism (Bratt, 2010). En ökad 

kunskap om de genetiska förändringarna vid ADHD är viktig bland annat för att avliva 

myten att ADHD är en socialt konstruerad störning som skulle bero på dålig uppfostran, 

något som kan minska eventuella skuldkänslor hos föräldrar vars barn lider av ADHD.  
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Behandling 
 

ADHD går inte att bota utan är något som den drabbade får lära sig att leva med och 

anpassa sig till. Trots detta kan man med kombinerade behandlingsmetoder göra 

vardagen lättare för en person med ADHD. 

Förutom psykosociala och psykoterapeutiska insatser kan behandlingen till viss del även 

utgöras av läkemedel. Ur läkemedelssynpunkt är förstahandsvalet oftast 

centralstimulerande preparat i låga doser (Vårdguiden, 2011). Dessa preparat har visat sig 

minska den motoriska hyperaktiviteten/impulsiviteten samt i vissa fall även öka 

personens uppmärksamhets och koncentrationsförmåga (Vårdguiden, 2011). Utöver den 

medicinska behandlingen kan vuxna ibland behöva hjälp av psykolog eller arbetsterapeut, 

i syfte att hjälpa personen att få en bättre struktur på sin vardag (Vårdguiden, 2011). 

Vidare kan kommunala åtgärder och förändringar/anpassning på arbetsplatsen vara 

viktiga för ett bättre fungerande (Vårdguiden, 2011). Förutom dessa åtgärder finns även 

kognitiva behandlingsmetoder, där KBT (kognitiv beteendeterapi) är den mest 

tillgängliga, och forskningen inom området har visat sig underlätta de kognitiva och 

beteendemässiga svårigheterna hos patienten (Vårdguiden, 2011). Det finns dock ingen 

allena rådande universalterapi för ADHD, eftersom ADHD hos både barn och kanske 

framför allt hos vuxna är behäftad med en stor komorbiditet (uppemot 50 % av fallen har 

även andra diagnoser). Samsjuklighet drabbar ofta personer med ADHD som exempelvis 

depression, mano-depressivitet, missbruk, ångest och annat. Därför är det mycket viktigt 

att ställa rätt diagnos, eftersom en rätt diagnos utgör grunden för en adekvat 

behandlingsinsats (Läkartidningen, 2007). Personer som lider av ADHD söker sig ofta till 

primärvården, där deras diagnos ADHD ofta kan missas. Förutom de diagnostiska 

svårigheterna kan patienterna uppfattas som svårmotiverade vilket kan leda till att de inte 

tar sin medicin (glömmer, minskad följsamhet) och därmed att önskade behandlings-

resultat inte uppnås (Läkartidningen, 2007). 

 

Russel Barkley anser att barn med ADHD generellt sett har en eftersläpning i sin 

biologiska mognadsgrad (Gibbins & Weiss, 2007). Denna eftersläpning bör 

uppmärksammas av föräldrar och lärare i planeringen av hemsysslor och undervisning i 

skolan. För att underlätta för en individ med ADHD, råder andra forskare som Russell A. 

Bradley drabbade familjer att dela upp familjesysslorna, så att personen med ADHD blir 

befriad från de sysslor där man måste passa tider, som att hämta och lämna på dagis, göra 

läxor o.s.v. Det kan vara svårt för den friske partnern i ett förhållande eftersom denna 

partner kan uppleva ett ensamt ansvar och känna att det också finns ett vuxet barn att ta 

hand om i relationen. För att underlätta familjens samliv kan rollfördelningen ändras till 

att en person med ADHD istället tar hand om konkreta sysslor som att handla och laga 

mat, och de mer kreativa sysslorna i ett hushåll. Russell A. Bradley råder vuxna med 

ADHD att söka sig till så kallade ADHD-vänliga arbeten, det vill säga kreativa och 

konstnärliga yrken, där personen ständigt får nya uppdrag och variation i sin vardag. 

Sådana yrken passar bättre till de svårigheter ADHD oftast har, eftersom dessa individer 

inte har en lång och enformig väg till själva belöningen. Många personer med ADHD 

finner också det lättare att vara egen företagare än att vara anställd vilket kan vara en 

fördel då man har visat att personer med ADHD har en annan prestationstopp under 

dygnet än andra, nämligen på eftermiddagen medan den hos andra oftast ligger på 

förmiddagen. 
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Förutom det som sagts om val av yrkesliv eller anpassning av vardagslivet, kan 

mognadsgraden även ha en stor betydelse när ungdomar med ADHD exempelvis vill 

påbörja sina universitetsstudier. Här finns också hjälp att få genom att universitet och 

högskolor sedan en längre tid tillbaka har så kallade samordnare, det vill säga personer 

som har till uppgift att underlätta studierna för studenten via riktade hjälpmedelsinsatser. 

Här finns hjälpmedel som underlättar för studenten att strukturera sina studier, 

påminnelse-appar och andra tekniska hjälpmedel för dyslexi, etc. 

 

När en vuxen människa får diagnosen ADHD följs hon ofta av en sorgeperiod med ilska 

och sorg över alla de saker man kanske misslyckats med, såsom äktenskap, arbeten, 

utbildning, men även sorg över att ingen tidigare upptäckt svårigheterna och ställt rätt 

diagnos. På grund av denna sorgereaktion påbörjas ofta behandlingen av vuxna med 

ADHD med en bearbetning av den här sorgen genom terapi. Personen får lära sig att 

acceptera sin diagnos innan eventuell läkemedelsbehandling påbörjas, eftersom 

behandlingen då kan bli mer effektiv. Ur diagnostisk synvinkel kan ADHD ibland även 

orsaka tvångssymtom eftersom ett tvångsbeteende kan motverka både ångest och en 

oförmåga att kontrollera sin ilska och frustration.  

 

 

 

 

Läkemedelsbehandling  

 
I Sverige finns idag inga godkända läkemedel för behandling av vuxna som lider av 

ADHD (Läkemedelsverket, 2009). De läkemedel som är godkända är för barn och de som 

används mest i Sverige är Ritalin (metylfenidat, figur 1), Concerta (metylfenidat), 

Medikinet (metylfenidat), och Strattera (atomoxetin). Det första läkemedlet som blev 

godkänt i Sverige var Concerta, år 2002. Farmakologisk behandling av ADHD innan dess 

bestod till största delen av Ritalin genom licensförskrivning till specialistläkare inom barn 

och ungdomspsykiatri (Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). Till skillnad från 

Sverige är metylfenidat och atomoxetin godkända för vuxna i USA (Läkemedelsverket, 

2009). 

 

Både Concerta och Ritalin har metylfenidat som verksamt ämne och som är ett 

amfetaminderivat. Det ges i låga doser och är milt centralstimulerande. Indikationen för 

dessa läkemedel är ADHD. Hur dessa läkemedel fungerar är inte helt klarlagt, men de 

tros fungera genom att metylfenidat blockerar återupptaget av dopamin och noradrenalin i 

synapsterminaler via dopamintransportören DAT (Rang & Dale, 2007). Effekten blir 

därmed en ökning av dopaminnivåer i synapserna (FASS, 2012). När metylfenidat 

används i låga doser, det vill säga doser som ligger under de som skapar eufori, hjälper de 

mot ADHD (Rang & Dale, 2007). Strattera blockerar på samma sätt det presynaptiska 

återupptaget av noradrenalin (Rang & Dale, 2007). 
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Figur 1. Metylfenidat (Wikipedia Public domain,) 

 

Studier som gjorts på centralstimulerande och icke-centralstimulerande läkemedel har 

visat att behandlingen av vuxna är lika effektiv som hos barn (Gibbins & Weiss, 2007).  

 

Eftersom det finns mest erfarenhet av metylfenidat är preparatet förstahandsvalet för 

nyinsättning för ADHD. Atomoxetin (Strattera) kan vara förstahandsval under vissa 

omständigheter, som till exempel vid sömnstörningar eller missbruk (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). 

Kontraindikationer för metylfenidat är ångest, spänning och agitation, men även personer 

som har tics eller Tourette’s syndrom eller har anlag för någon av dessa bör inte ta 

läkemedlet eftersom det kan förvärra just de här tillstånden (Novartis, 2013). Centralt 

stimulerande läkemedel har biverkningar som kan ge upphov till hjärtproblem av olika 

slag (speciellt hos vuxna) och höjer blodtrycket (Novartis, 2013). Bland biverkningarna 

av metylfenidat ses även anorexi och minskad aptit, vilket innebär att tillväxten hos barn 

måste kontrolleras när de står på läkemedlen Concerta och Ritalin (Rang & Dale, 2007) 

Personer med ADHD har en tendens att vara aggressiva och deras beteende bör därför 

följas när de tar läkemedlen så att dessa beteenden inte förvärras, något som har 

rapporterats hos vuxna (Novartis, 2013). Ritalin bör ges med försiktighet till personer 

som tidigare haft ett missbruk av alkohol eller droger. Behandling med dessa läkemedel 

hos barn anses leda till en minskad risk att i vuxen ålder hamna i ett missbruk (Novartis, 

2013) även om detta är omdiskuterat. Institutionen för medicinsk epidemiologi och 

biostatistik vid Karolinska Institutet hävdar däremot att vuxna med ADHD begår färre 

brott under medicinering (Karolinska Institutet, 2011). 

Enligt FASS får Concerta inte ges till barn under 6 år och diagnosen ska ställas enligt 

kriterierna i DSM-IV eller i ICD-10 efter en fullständig utredning av patienten (FASS, 

2012). Vidare framgår det av FASS att behandling med Concerta av vuxna kan vara 

lämpligt om personen blivit behandlad med samma läkemedel som barn eller i sin 

ungdom. Däremot är det inte tillämpligt att påbörja ny behandling med Concerta i vuxen 

ålder (FASS, 2012). 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) anser att nyinsättning hos vuxna inte är 

lämplig därför att effekten och säkerheten inte kunnat påvisas vara stark nog. Däremot är 

det möjligt för enskilda förskrivare att skriva ut centralstimulerande läkemedel när 

tillräckligt starka skäl finns (Läkemedelsverket, 2013). Dock får preparaten endast 
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förskrivas av läkare som har specialistkompetens inom barnpsykiatri, psykiatri eller 

rättspsykiatrin (Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). 
 

En nationell receptförskrivningsstudie av centralstimulerande läkemedel i Sverige har 

genomförts i samarbete med Nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI). Studien har 

bland annat visat att användningen av läkemedel med huvudsaklig indikation ADHD har 

ökat kraftigt mellan 2006 och 2012 och närmast fyrdubblats på 6 år (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). Under denna period ökade försäljningsvärdet på apotek 

för läkemedel mot ADHD från 138 miljoner till 580 miljoner kronor (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). Utredningen visar också att under år 2012 var kostnaden 

för ADHD läkemedel expedierade på apotek 563 miljoner kronor, där 252 miljoner hörde 

till åldersgruppen under 19 år och 308 miljoner till personer som var över 20 år (Nätverk 

för läkemedelsepidemiologi, 2013). Den största delen av kostnaden går alltså till vuxna 

personer med ADHD, det vill säga till den grupp som saknar indikation för läkemedlen 

och där läkemedelsverket bedömt att de positiva aspekterna av behandlingen inte 

överväger de negativa aspekterna!  

 

Läkemedelsverket hävdade år 2008 att det fanns korttidsstudier som visat positiv effekt 

av behandling med centralstimulerande läkemedel till vuxna personer med ADHD 

(Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). Trots att det inte fanns några långtidsstudier 

utvidgades förskrivningsrätten till även vuxenpsykiatrin detta år (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). Samma år var denna läkemedelsgrupp godkänd för 

behandling med indikationen vuxna med ADHD i USA. År 2010 gjordes ett nytt försök 

att få indikationen för de här läkemedlen att omfatta även vuxna, men 

läkemedelsmyndigheterna i Europa ansåg fortfarande att läkemedlen inte var lämpliga för 

nyinsättning hos vuxna. Anledningen till detta är att en av biverkningarna till 

metylfenidat är ett förhöjt blodtryck, detta skulle i teorin kunna leda till en ökad risk för 

att drabbas av allvarliga kardiovaskulära problem. Däremot var preparaten lämpliga som 

fortsatt behandling hos vuxna som tidigare haft läkemedlen som barn eller ungdom 

(Läkemedelsverket, 2013). 

 

Socialstyrelsen är medveten om att förskrivningen av centralstimulerande läkemedel till 

vuxna med ADHD har ökat kraftigt, men anser att en ”sådan förskrivning inte är i 

samklang med att metylfenidat inte är godkänt eller lämpligt för nyinsättning bland 

vuxna” (Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). Tandvårds och 

läkemedelsförmånsverket (TLV) har bedömt samtliga godkända läkemedel med 

indikation ADHD som förmån (Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). 

 

 

 

Syfte 
 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka om vuxna med ADHD borde 

läkemedelsbehandlas, d.v.s ifall det finns dokumentation som stödjer att vuxna borde 

behandlas med samma läkemedel som barn med ADHD. Eftersom metylfenidat är det 

läkemedel som förskrivs mest och det finns mest forskning kring, kommer fokus att ligga 

på just metylfenidat. 



17 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

För att undersöka vilken effekt som hittills visats för olika typer av behandlingar av 

ADHD hos vuxna och barn har fyra studier valts ut. Fokus har lagts på de vanligaste 

förskrivna läkemedlen, nämligen Metylfenidat och Atomoxetine. På PubMed eftersöktes 

studier på långtidsbehandling av ADHD. Sökorden metylfenidat, ADHD, adults 

användes. Eftersom endast ett fåtal rapporter på vuxna publicerats, har en studie som 

endast studerat barn inkluderats, eftersom biverkningar och behandlingseffekter har viss 

likhet mellan de två populationerna. Två av de inkluderade artiklarna var metaanalyser av 

studier under en lång tidsperiod, nämligen mellan 1980 och 2010 samt mellan 1990 och 

2010. Studie 1, To stop or not to stop? How long should medication treatment of 

attention-deficit hyperactiity disorder be extended? (Van de Loo-Neus et al., 2011) 

fokuserade på behandlingen av barn. Studie 2, A systematic review and analysis of long-

term outcomes in attention deficit hyperactivity disorder: effect of treatment and non-

treatment (Shaw et al., 2012), inkluderade behandling av både vuxna och barn. Studie 3 

var en randomiserad, dubbel-blind placebo kontrollerad studie, A randomized, Placebo-

Controlled Trial of Three Fixed Dosages of Prolonged-Release OROS Methylphenidate 

in Adults with Attention-Deficit/hyperactivity Disorder (Medori et al., 2008) undersökte 

endast behandlingen av vuxna med ADHD. Studie 4 var en retrospektiv populations-

baserad cohort studie, ADHD medications and risk of serious cardiovascular events in 

young and middle-aged adults (Habel et al., 2011). 

 

De refererade studierna kommer hädanefter att benämnas studie 1, 2, 3 och 4. På grund 

av ett stort antal data har resultaten för de två första studierna förenklats till att gälla; 

behandlingseffekten av läkemedelsbehandling jämfört med kontrollgrupp eller alternativ 

behandling. Mer detaljerad effekt visas av resultaten i studie 3 där totala baseline och 

endscore anges, procentuell förbättring, procent av vanligaste biverkan samt Number 

needed to treat (NNT). Undergrupper av patienter har exkluderats. I studie 4 har 

resultaten för de selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) exkluderats. I studie 

4 redovisas endast kombinerade resultat, men inte resultat för subgrupper. 
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RESULTAT 

 
Studie 1 (metaanalys): To stop or not to stop? How long should medication treatment of 

attention-deficit hyperactivity disorder be extended? (Van de Loo-Neus et al., 2011) 

 

Syftet med studie 1 var att undersöka hur länge ADHD hos barn bör behandlas med 

läkemedel. Behandling av ADHD med läkemedel har visat sig vara effektiv och säker på 

kort sikt, men eftersom det är känt att ADHD ofta finns kvar i vuxen ålder bör det utredas 

hur länge behandlingen är säker och effektiv.  

Artikeln är en metaanalys av studier som pågick mellan 1990 och 2010. Åldrarna på 

deltagande var 6-18 år i de 53 artiklar som studerades. De flesta av artiklarna rörde 

metylfenidat eller atomoxetin. I metaanalysen redovisade man resultaten efter klinisk 

prövningsmetod.  

 

Den första typen av studier var icke randomiserade med historiska kontroller, (hur 

många som var inkluderade nämns inte), där man bland annat jämförde icke 

läkemedelsbehandling, annan läkemedelsbehandling eller en kombinationsbehandling 

samt placebo kontrollgrupp. En genomgång av alla icke-randomiserade och 

randomiserade studier 1992 visade att centralstimulerande läkemedel hade bättre 

behandlingsresultat än ingen behandling alls, annan icke-läkemedelsbehandling eller 

placebo. 

 

Den andra typen var randomiserade placebo-kontrollerade utsättande studier, (3 

studier). Dessa visade att behandling med amfetamin gav en förbättring av ADHD 

symptomen jämfört med placebo under 15 månader. Även atomoxetin visade sig vara 

bättre än placebo upp till 9 månader. Värt att notera var dock att variationerna på 

symptom, som återkom hos deltagarna i placebogruppen var stor. Detta tyder på att vissa 

personer kanske inte behöver kontinuerlig behandling med atomoxetin utan istället med 

fördel kan ha läkemedelsfria perioder, s.k. ”drug holidays”. 

 

Randomiserade prospektiva prövningar (3 studier) var tredje typen av studier som 

analyserades. Här jämfördes metylfenidat (Me) med Me + psykosocial träning eller Me + 

uppmärksamhetsbehandling. I en studie där behandling under 2 års tid pågick, visade sig 

ensam behandling av Me vara lika effektiv som Me + behandlingarna. Alla tre grupperna 

visade en förbättring.  

En annan prospektiv studie jämförde Me mot placebo under 12 månader. Studien visade 

att efter 4 månader med behandling med Me förbättrades ADHD symptomen i skolan 

men inte i hemmet. Dock visade även barnen som stod på placebo samma resultat. 

Deltagarna följdes i ytterligare 4 år, barn med svåra symptom från början fick fortfarande 

hjälp av Me efter 5 år.  

Vidare jämfördes Me med Me + beteende terapi efter 6 månader visade beteende terapi + 

metylfenidat gruppen en större förbättring men efter 12 månader hade Me gruppen 

kommit ikapp med lika bra förbättringsresultat. Efter ytterligare 12 månader gjordes ännu 

en uppföljning, ytterligare förbättring sågs då i Me gruppen.  

Detta kan tyda på att långsiktig behandling med Me kan ge bra resultat.  
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Ingen av de ovan nämnda studierna hade dock en riktig kontrollgrupp att jämföra med 

d.v.s. ingen icke-behandlad ADHD grupp.  

 

Nästa typ av studie som undersöktes var icke-randomiserade observationsstudier.  

Här visades ”extended release” metylfenidat (OROS®), amfetaminsalter och atomoxetin 

ha en bra effekt hos de deltagande. Amfetaminsalterna och atomoxetin gav dock fler 

bortfall, vilket tyder på att metylfenidat är mer tolererbart.  

 

Näst sista typen av studie som undersöktes var cohort-studier. Dessa studier pågick 

under betydligt längre tid än de som nämnts ovan och resultaten var inte fördelaktiga för 

metylfenidat. En cohortstudie visade t.ex. vid uppföljningen att barn som medicinerats 

med centralstimulerande läkemedel i sin ungdom hade mycket fler ADHD symptom. 

 

Sista typen av studier som undersöktes i den här artikeln var case-control studier. Även 

dessa studier pågick under en längre tid. Man fann att barn som behandlats med 

centralstimulerande läkemedel var mindre benägna att drabbas av depression, ångest eller 

att behöva gå om ett skolår, än icke-behandlade ADHD personer. 

En annan studie tittade på skolresultat och fann att den läkemedelsbehandlade gruppen 

hade bättre resultat jämfört med den icke-behandlade ADHD gruppen men den 

behandlade gruppen nådde inte lika bra resultat som de som inte hade ADHD, även om 

behandlingen inte var optimal. Dessa studier visar att det finns en långsiktig fördel med 

att behandla ADHD. 

 

Artikeln gick även igenom biverkningar som är kopplade till centralstimulerande 

läkemedel och atomoxetin. De vanligaste biverkningarna var minskad aptit, sömnlöshet 

och huvudvärk. 

 

Tillväxten kan hämmas hos barn som står på centralstimulerande läkemedel, kanske 

beroende på dess minskande av aptiten. I artikeln finns studier som visar en minskning i 

både längd och vikt under de första åren av behandlingen. Vidare verkar det drabba 

främst barn i yngre åldrar. Problemen verkar försvinna naturligt efter en tid och unga 

vuxna som stått på centralstimulerande läkemedel under lång tid visade inte en lägre vikt 

och längd än andra. Även atomoxetin har visat en minskad tillväxt under de två första 

åren.  

 

Psykotiska och maniska symptom kan förekomma under lång tids användning av 

centralstimulerande läkemedel. Allvarliga symptom inträffar dock sällan, men 

rapporterade biverkningar är hallucinationer, benägenhet till självmord, samt ökad 

aggressivitet. Självmordsbenägenhet har visat sig vara en bieffekt även av atomoxetin. 

 

Kardiovaskulär effekt i samband med centralstimulantia. Högre blodtryck och en högre 

hjärtfrekvens har visats tillsammans med användningen av metylfenidat, dexamfetamin 

och atomoxetin. Detta skulle på längre sikt kunna leda till ökat antal plaque i blodkärlen 

och till kardiovaskulär sjukdom.  
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Vidare diskuteras vilka effekter dessa läkemedel kan ha på hjärnan. Centralstimulerande 

läkemedel kan ha en neurotoxisk effekt på delar av hjärnan, vilket har visats i prekliniska 

studier med mer potenta amfetaminer. Mer preklinisk forskning krävs. 

 

 

Studie 2 (metaanalys): A systematic review and analysis of long-term outcomes in 

attention deficit hyperactivity disorder: effect of treatment and non-treatment (Shaw et 

al., 2012) 

 

Syftet med denna metaanalys var att undersöka långtidseffekten av farmakologisk 

behandling och av icke-behandling av ADHD. Undersökningen inkluderade totalt 351 

studier och omfattade alla prövningar som gjorts mellan 1980-2010. Till skillnad från 

studie 1, inkluderades även vuxna i den här studien. Alla deltagande hade ADHD som 

primär diagnos. De behandlades med antingen läkemedel, kombinerad behandling eller 

ingen behandling alls. Resultaten för de olika inkluderade studierna har sammansatts till; 

sämre än, liknande eller bättre än jämförelsegruppen. 

Effekten av de olika behandlingsmetoderna mättes bland annat med en förbättring i 9 

olika utfall; nämligen 1) icke medicinsk droganvändning, 2) akademiska resultat, 3) 

antisocialt beteende, 4) social funktion, 5) yrkes status, 7) bilkörning, 8) användning av 

samhällstjänster, samt 9) obesitas. Resultatet redovisas i figur 2. 

 

Resultatet visade att personer med ADHD, vilka stod på någon form av behandling 

visade bättre resultat än de som stod utan behandling. Behandling med enbart läkemedel 

visade en förbättring jämfört med inte läkemedelsbehandlad ADHD. Analysen visade 

även bättre resultat än annan icke-farmakologisk behandling, samt att det fanns en 

stabilisering av symptomen jämfört med annan behandling. Ingen av studierna som 

undersökte stabiliseringen av ADHD symptom jämförde emellertid med en icke-

behandlad grupp.  

 

I 42 studier jämfördes behandlad ADHD med en kontrollgrupp av personer utan ADHD. 

De deltagande med ADHD visade en förbättring av symtomen jämfört med baseline, men 

trots medicinering hade majoriteten av de med ADHD sämre utfall i slutet av 

prövningarna än de som hade ADHD. Utfall som bilkörning, fetma, självförtroende och 

social funktion visade mycket bra resultat. Så många som 80 % visade en klar förbättring 

i dessa variabler. Däremot sågs mindre tydliga resultat när det gäller yrke, drogmissbruk, 

antisocialt beteende samt nyttjandet av samhällstjänster.  

 

Totalt inkluderades 130 studier som undersökte olika behandlingsmetoder. Av dessa 

bestod behandlingen av läkemedelsbehandling (92 %), icke-läkemedelsbehandling (38 

%) samt kombinerad behandling (18 %). 
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Figur 2. Utfallsgrupper där en förbättring sågs när de deltagande behandlades med Läkemedel 

eller kombinerad behandling. En sammanfattning av alla inkluderade studier. 

 

 

Studie 3: A randomized, Placebo-Controlled Trial of Three Fixed Dosages of Prolonged-

Release OROS Methylphenidate in Adults with Attention-Deficit/hyperactivity Disorder 

(Medori et al., 2008) 

 

Denna studie är en randomiserad, placebokontrollerad prövning där effektiviteten och 

säkerheten av ”extended release” metylfenidat (OROS®) undersöktes på en vuxen 

population. Fyra grupper studerades: i) 18 mg, ii) 36 mg iii), 72 g iv) samt placebo. De 

medverkande hade diagnosen ADHD enligt DSM-IV och CAADID (Conners Adult 

ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV). 

Man använde i den här studien både observations CAARS:O-SV (Conners’ Adult ADHD 

Rating Scales) och självrapporterings CAARS:S-S för att mäta symtomen av ADHD. 

Deltagarna var mellan 18-65 år och totalt deltog 402 personer, varav 365 personer 

fullföljde studien (91 %), som pågick i 5 veckor.  

Man mätte resultatet genom att jämföra CAARS:O-SV totala ”endscore” med ”baseline 

score”. Sekundära ”endpoints” inkluderade förändringar i CAARS:O-SV totala poäng 

och subskalepoäng vid vecka 1, 3 och 5 och förändringar från start till slut av 

behandlingen i de följande 1) CAARS:S-S Totalpoäng, 2) CGI-S för att bedöma 

svårighetsgraden av personens tillstånd. Detta mättes på en 7 poäng skala; 3) Sheehan’s 

Disability Scale (SDS, självskattningsskala) som mätte försämringsgraden av ADHD 

symptom på arbetet, socialt och i hemmet.  

 

Resultaten av studien ses i Tabell I och visar en förbättring av symtomen i CAARS:O-SV 

totalpoäng. Skillnaden mellan baseline och endpoint poängen var betydligt bättre i de tre 
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grupperna som behandlats med metylfenidat än i placebo gruppen. Nämligen grupp i) -

10.6 poäng, ii) -11.5 poäng, iii) -13.7 poäng, iv) -7.6 poäng.  

Deltagarna svarade alltså betydligt bättre på metylfenidat, med en över 30 % -ig 

reducering/förbättring av den totala CAAR:O-SV poängen. Alla tre grupperna visade 

således en förbättring på över 30 %. i) visade 50,5% reducering i poäng med >30 %, ii) 

visade 48,5 % reducering i poäng med >30 %, iii) visade 59.6 % reducering i poäng med 

>30 %, iv) visade 27.4% reducering i poäng med >30 % ,figur 3. 

En > 50 % reducering/förbättring av totala CAAR:O-SV poäng sågs i grupp i) med 22.2 

% reducering ii) visade 24.8 % reducering, iii) visade 31.3 % reducering, iv) visade 13.7 

% reducering, figur 3. 

Den största förbättringen sågs i vecka 1 för alla grupper men med ytterligare förbättring 

till vecka 5. 

 
 

Tabell I.  Reducering av score från baseline till endpoint. 

 

 18 mg Me 36 mg Me 72 mg Me Placebo 

CAARS:O-SV 

Total baseline 

35.6 37.3 36.6 37.2 

CAARS:O-SV 

Total end 

point 

-10.6 -11.5 -13.7 -7.6 

CAARS:S-S 

Total baseline 

48.5 51.2 50.6 51.1 

CAARS:S-S 

Total end 

point 

-10.4 -11.3 -14.4 -5.8 

CGI baseline 4.9 5.0 4.9 4.9 

CGI end point -0.9 -0.9 -1.2 -0.5 

SDS -4.8 -4.1 -5.1 -2.2 

 

 
 

Figur 3. Procentuell förbättring som sågs för de respektive doserna av metylfenidat. Även 

hur många procentuellt som upplevde den vanligaste biverkan, minskad aptit visas.  
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Biverkningar rapporterades i större utsträckning i metylfenidatgrupperna än i placebo 

gruppen. Den grupp som rapporterade flest biverkningar var 72 mg/dag gruppen. Den 

vanligaste biverkningen var minskad aptit hos flertalet deltagare. Över 10 % av de 

deltagande som stod på metylfenidat upplevde biverkningar som minskad aptit, 

huvudvärk, sömnsvårigheter, illamående och torr mun.  

Tretton personer i metylfenidat gruppen hoppade av studien pga. allvarliga sidoeffekter, 8 

av dessa var i 72 mg/dag gruppen. Ångest var den vanligaste orsaken för avhopp från 

prövningen och drabbade 4 personer.  

 

Metylfenidat visade sig höja blodtrycket hos samtliga deltagare, främst under vecka 1. 

Därefter förändrades inte blodtrycket i nämnvärd utsträckning. Även pulsen ökade i 

samtliga grupper under vecka 1, med en ytterligare liten höjning till vecka 5. 

 

Resultaten var alltså bra för metylfenidat. Bäst resultat erhölls i 72 mg gruppen men 

deltagarna i denna grupp upplevde även flest biverkningar.  Biverkningarna, som sågs, 

ledde sällan till att deltagarna avbröt studien och de var i de flesta fall milda och 

tolererbara. Minskad aptit var den vanligaste biverkningen. 

Number needed to treat (NNT) var i) 4,3 ii) 4,7 och iii) 3,1. Detta betyder att om 4,3 

personer behandlas med 18 mg extended release methylphenidate i 5 veckor, så minskade 

en persons symptom av ADHD.  
 

 

 

Studie 4: ADHD medications and risk of serious cardiovascular events in young and 

middle-aged adults (Habel et al., 2011). 

 

Tidigare studier har visat att behandling av ADHD med centralstimulerande läkemedel 

som metylfenidat och amfetamin har lett till ett ökat blodtryck och hjärtfrekvens hos de 

som använder dessa läkemedel. Blodtrycksökning mellan 2 till 5 mm Hg av systoliskt 

tryck och 1 till 3 mm Hg diastoliskt tryck har visats. Detta kan leda till en ökad risk av 

MI (myocardial infarction), SCD (sudden cardiatic death) och stroke, vilket motiverade 

denna studie. Dessa biverkningar är enligt FDAs system för rapportering bland de 50 

vanligaste biverkningar som rapporteras i samband med användandet av 

centralstimulerande läkemedel. Studien inkluderade samtliga läkemedel med indikation 

för ADHD för barn eller vuxna sedan december 2005.  

 

Data insamlades från olika delar av USA för att få en spridning i geografisk och 

socioekonomiskt hänseende. Startdatumet för insamlingen av data varierade mellan 1986-

2002 och uppföljning gjordes år 2005, vilket innebär att minst 3 års användning 

studerades (bl.a. via National Death Index).  

För varje period med minst ett ADHD recept valdes 2 slumpmässiga perioder ut hos den 

medicinerande personen och jämfördes med en person som inte medicinerades. 

Personerna matchades till kön och ålder. Läkemedelsanvändningen hos deltagarna 

baserades på uppgifter från apotekets elektroniska register och inkluderade 

centralstimulerande läkemedel (metylfenidat, amfetamin, pemoline), atomoxetine och 

selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Varje uppföljning klassificerades 
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enligt kategorier: tidigare användning, nuvarande användning, obestämd användning, 

avlägsen behandling samt icke användning. 

Studien bestod av 443 198 vuxna. Av dessa använde 150 359 läkemedel mot ADHD. I 

nuvarande användningsgruppen använde 45 % metylfenidat, 44 % amfetamin, 8 % 

atomoxetin och 3% pemoline. 

Bland användare av ADHD läkemedel var den RR (relativ risk) för allvarlig 

kardiovaskulär sjukdom nästan lika under perioder då läkemedel användes som då 

läkemedel inte hade används på över ett år, det vill säga 1.03 för nuvarande användning 

och 1.07 för tidigare användning.  

Studien fann inga belägg för att personer, som står på ADHD läkemedelsbehandling, 

löper en ökad risk att drabbas av allvarliga kardiovaskulära händelser, när man jämförde 

nuvarande användargrupp med tidigare eller avlägsna användargrupp. 

Man hittade således inget stöd för att det skulle finnas en ökad risk med någon specifik 

medicinering eller med längre varaktighet av nuvarande användning.  
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DISKUSSION 

 
Resultatet av denna litteraturstudie har visat att behandling med metylfenidat hjälper 

drabbade med ADHD, både unga som vuxna. En svårighet med farmakologisk 

behandling med metylfenidat är emellertid olika biverkningar, som uppträder i samband 

med högre doseringar. Dessa biverkningar innebär en statistisk ökad risk att utveckla 

bland annat hjärt-kärlsjukdom, något som man bör ta hänsyn till särskilt när det gäller 

medicinsk behandling av vuxna med ADHD. I högre åldrar ökar risken för dessa 

sjukdomar även av andra anledningar, vilket innebär att metylfenidat sannolikt spär på 

detta riskförhållande. Detta är en av anledningarna till att nyinsatt behandling med 

metylfenidat för vuxna inte har godkänts i Europa, vilket starkt kontrasterar mot det 

förhållande att indikationen för vuxna är godkänd i USA.  

 

Det saknas idag tillräckliga prevalensstudier för ADHD hos vuxna, och framför allt hos 

äldre över 65 år. Man vet att mer än hälften av alla barn som drabbas av ADHD har 

kvarstående symtom i vuxen ålder. Symtombilden förändras visserligen med åren men 

ställer fortfarande till problem i vardagen för de drabbade. Vuxna med ADHD har ofta 

svårt med nära relationer och med att sköta sin ekonomi. Detta kan ofta leda till både ett 

försämra socialt liv och en försämrad levnadsstandard.  

Man vet idag också att ADHD är ett ärftligt tillstånd. Forskningen inom området har visat 

att denna ärftlighet inte beror på en enstaka genetisk förändring, utan att det rör sig om 

många mindre genetiska avvikelser som samverkar. Fortsatta genetiska studier pågår i 

multicenterstudier världen över. Trots bakgrunden av dessa orsaksfaktorer, kan man ändå 

konstatera att de drabbade ofta visas liten sympati av sin omgivning och tron att ADHD 

är ett socialt konstruerat tillstånd, som beror på dålig uppfostran, lever till stor del kvar i 

samhället idag.  

 

Behandlingsinsatserna för ADHD varierar från psykologiska och arbetsterapeutiska 

insatser till rent beteendeterapeutiska behandlingar (KBT). Enligt SBU har många av 

dessa behandlingsmetoder otillräckligt vetenskapligt bevisvärde och effekterna av dessa 

är således otillräckligt undersökta. Förhållandet när det gäller användningen av 

centralstimulerande läkemedel, är till viss mån likartat när det gäller vuxna med ADHD, 

eftersom det till skillnad mot barn inte finns någon godkänd läkemedelsbehandling för 

dessa personer. Framför allt gäller det en nyinsättning av preparat som metylfenidat hos 

vuxna och äldre som fått sin diagnos i vuxen ålder. För de som diagnostiserats som barn 

eller ungdomar under 18 år är det däremot tillåtet att fortsätta denna behandling även 

fortsättningsvis i vuxen ålder. För vuxenbehandling av ADHD utgör detta således ett 

grundläggande dilemma, eftersom alltfler vuxna söker sjukvården och får sin diagnos 

först då. Socialstyrelsen (och Europa) har inte vuxna som indikation för metylfenidat 

idag, trots att alltfler får behandling med dessa preparat (beprövad erfarenhet). För att 

indikationen skall kunna införas i Sverige behövs fler vetenskapliga långtidsstudier för 

dessa läkemedel.  

 

EMA och LMV anser att de negativa aspekterna av läkemedlen överväger de positiva. 

Trots detta sågs på apotek år 2012 en ökning av den totala kostnaden för läkemedel mot 

ADHD från 138 miljoner kr till 580 miljoner kronor, där 308 miljoner kr tillhörde de som 
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var över 20 år (Nätverk för läkemedelsepidemiologi, 2013). I USA är dessa läkemedel 

godkända för nyinsättning hos vuxna sedan 2008. FDA anser alltså, till skillnad från 

EMA och LMV, att fördelarna med behandlingen överväger nackdelarna. De vanligaste 

biverkningarna som ses av metylfenidat är minskat aptit och ett förhöjt blodtryck, som 

eventuellt kan leda till en ökad risk för till exempel MI och SCD. Flera metaanalyser av 

uppföljningsstudier har gjorts på metylfenidat. De flesta av de ingående studierna i dessa 

analyser har fokuserat på barn, eftersom man tidigare trott att ADHD är något som 

försvinner med ökad ålder. Att ADHD är ett kroniskt tillstånd som fortsätter upp i 

åldrarna har man blivit medveten om först under senare år, vilket också inneburit ett ökat 

antal studier på behandlingseffekten av vuxna med ADHD. Många studier har visat att 

behandling av barn med läkemedel under lång tid är effektivt, men det är också känt att 

läkemedelsbehandling gynnar vuxna som lider av ADHD (Van de Loo-Neus, 2011). Den 

här studien fokuserar på just vuxna med ADHD och visar att studier som gjorts på barn 

ändå kan ge en indikation på vilka effekter och biverkningar centralstimulerande 

läkemedel kan tänkas ha på vuxna.    

 

Läkemedelsbehandling av barn med ADHD som studerats mellan åren 1980-2010, har 

visat positiva resultat för metylfenidat. När läkemedelsbehandling jämfördes mot ingen 

behandling alls visade sig läkemedelsbehandlingen vara bättre i icke-randomiserade 

studier med historiska kontroller och fall-kontrollstudier. Även de studier som 

jämförde dessa två grupperna (studie 2) visade att läkemedelsbehandling var att föredra 

framför ingen behandling alls. Studier som jämförde läkemedel mot placebo visade 

dessutom en klar överlägsenhet för läkemedlen. Detta gällde metylfenidat, atomoxetin 

och amfetamin. Den studie som undersökte förbättringen av barn i skolmiljö och i 

hemmet, fann dock att barn som behandlades med metylfenidat förbättrades ungefär lika 

mycket som placebo, vilket skulle tala emot att läkemedelsbehandlingen överträffar 

annan behandling. En fall-kontrollstudie visade att barn, som stod på metylfenidat, hade 

bättre skolresultat än de som inte behandlades alls. De studier som jämförde 

läkemedelsbehandling med annan behandling (t.ex. beteendeterapi) eller kombinerad 

behandling visade ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingsformerna. Dessa 

resultat tyder således på att metylfenidat visserligen har en positiv effekt på både barn 

och vuxna med ADHD, men att annan typ av behandling också kan vara värdefull för 

patienten. I studie 2 ges en indikation av vilka levnadssituationer som förbättras mest 

respektive minst. När det gäller bilkörning och obesitas sågs en förbättring till 100 %, 

men resultatet baseras bara på en studie och fyndet behöver därför konfirmeras. 

Resultatet för obesitas är förväntat, eftersom minskad aptit är en av de vanligaste 

biverkningarna av metylfenidat.  

Andra kategorier som förbättrades hos över 50 % av deltagarna var självförtroende, social 

funktion, akademiska resultat och en minskad risk att hamna i missbruk. Detta är ytterst 

viktigt för vuxna med ADHD, eftersom en förbättring inom dessa områden kan leda till 

bättre levnadsförhållanden för de drabbade. Minst förbättring sågs i antisocialt beteende, 

nyttjandet av samhällstjänster och i yrkeslivet. Vissa av dessa områden, som exempelvis 

bilkörning och yrkesliv, går bara att undersöka hos vuxna.  

I de studier som diskuterats hittills är detaljerna om behandlingen okända i många fall, 

men en indikation kan ändå ses att läkemedelsbehandlingen av ADHD har en god effekt 

och är en viktig faktor för personer med ADHD. I studie 3 jämfördes metylfenidat i olika 

doseringar jämfört med placebo. Här sågs en dosberoende förbättring med högre 
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dosering, och alla läkemedelsdoseringar visade bättre resultat än placebo. Man tog i 

denna studie inte upp biverkningar, men det är troligt att även biverkningarna var mer 

frekventa i samband med högre dos. Studie 4 undersökte om allvarliga kardiovaskulära 

biverkningar var associerat med de läkemedel som används i behandlingen av ADHD. 

Även om en vanlig biverkan av ADHD läkemedel är en förhöjning av blodtrycket så 

visade resultatet från denna studie inte på en förhöjd risk för allvarlig kardiovaskulär 

sjukdom. Här kan man naturligtvis diskutera skillnader i blodtryck hos yngre och äldre, 

eftersom man visat att blodtrycket successivt stiger men åldern. En slutsats man kan dra 

är att läkemedlen inte bör ges till personer som redan lider av högt blodtryck eller 

personer som har eller har anlag för kardiovaskulära sjukdomstillstånd (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). Man bör även följa upp behandlingen regelbundet, 

eftersom man ännu inte är säker på effekterna av långtidsbehandling av metylfenidat och 

andra ADHD läkemedel. 

 

År 2012 uppdaterade FDA sin kommunikation angående den kardiovaskulära säkerheten 

i samband med läkemedelsbehandling av ADHD. FDA ändrade inte sina 

rekommendationer om att vuxna med ADHD bör behandlas med läkemedel. Grunden till 

detta beslut var framförallt baserad på studie 4 som visade att det inte finns en ökad risk 

för MI, SCD eller stroke av ADHD läkemedel (31). Personer med allvarliga hjärttillstånd, 

där en höjning av blodtrycket kan vara problematiskt, rekommenderas däremot inte att 

använda läkemedlen (FDA, 2011). 

 

I Sverige bör doseringen av Concerta till barn och unga börja på 18 mg per dag och 

högsta rekommenderade dosen är 54 mg per dag (FASS). Till vuxna rekommenderas en 

startdos på 18 eller 36 mg och en högsta dos på 72 mg per dag (Dailymed, 2013) det vill 

säga något högre doser jämfört med barn/ungdomar. Man har emellertid sett att personer 

med stor kroppsvikt kan behöva högre doser (Dailymed, 2013). Vidare kan man notera att 

FDA anser att personer med ADHD bör använda dessa läkemedel i perioder med 

uppehåll, det vill säga inte kontinuerlig användning under många år, utan med inslag av 

drug-holidays. Detta överensstämmer med avsaknaden av klara bevis för att behandlingen 

med Concerta även är effektiv efter 7 veckor (Dailymed, 2013). 

 

Som tidigare nämnts ligger forskningen efter när det gäller ADHD hos vuxna. I DSM 5, 

som publicerades i USA i maj 2013, har ändringar gjorts för att bättre ackommodera och 

underlätta diagnosen av vuxna (Guldberg-Kjär, 2013). Denna nya revidering av DSM-IV 

används ännu inte fullt ut i Sverige, men tyder på att mer uppmärksamhet nu läggs på 

vuxna med ADHD och då även behandlingen. Att läkemedelsbehandling för vuxna ännu 

inte officiellt rekommenderas i Sverige kan bero på bristen på tillräckligt vetenskapligt 

underlag. När man ser på hur mycket läkemedel som förskrivs till vuxna med ADHD 

tyder detta på att läkemedelsbehandling av ADHD behövs. År 2010 gjordes ett försök att 

få indikationen för vuxna godkänd, men de Europeiska myndigheterna avslog (Nätverk 

för läkemedelsepidemiologi, 2013). Socialstyrelsen håller med om att ”off-label 

förskrivningen” av läkemedel till vuxna är mycket omfattande (Nätverk för 

läkemedelsepidemiologi, 2013). Det finns därför en förhoppning att allt eftersom mer 

uppmärksamhet ges till vuxna med ADHD och genom att fler randomiserade 

långtidsstudier publiceras på vuxna med ADHD. Även denna indikation kommer att 

godkännas i Europa i framtiden.  
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SLUTSATSER 
 

 

ADHD är den är den vanligast förekommande psykiatriska diagnosen bland barn och 

ungdomar och är en diagnos som ingår i det internationella klassifikationssystemet DSM-

IV. Även om tillståndet har beskrivits långt tillbaka i historien, har förståelsen för 

tillståndet bara börjat. Det är nu visat att ADHD inte är en socialt konstruerad sjukdom 

utan högst ärftlig och har till övervägande grad neurobiologiska orsaker (Bratt, 2010). 

Vidare vet man att ADHD är ett kroniskt tillstånd och finns kvar i vuxen ålder. Denna 

relativt nya insikt har lett till att man behöver finna bra behandlingsmetoder även för 

vuxna.  Därför undersöker man nu om den läkemedelsbehandling, som ges till barn och 

unga, även kan vara effektiv för vuxna. En del studier tyder på detta, men 

långtidseffekten av behandling är ännu alltför lite studerad. I USA är ADHD läkemedel 

som Concerta och Strattera godkända för indikationen vuxna, men ännu inte i Sverige 

och övriga Europa. Sverige har senast år 2010 försökt få indikationen godkänd men fått 

avslag från EMA. En stor ökning av förskrivningen av ADHD läkemedel har setts under 

de senaste åren, där den största ökningen var till vuxna med ADHD. Detta tyder på att 

läkemedelsbehandling av vuxna har fördelar och är något som i framtiden även kommer 

bli godkänt i Sverige och Europa. Exakt hur behandlingen bör ske, och under hur lång tid 

det är lämpligt att läkemedelsbehandla vuxna, är i nuläget oklart. Det är emellertid troligt 

att alltefter som fler långtidsstudier görs, att även behandlingsrekommendationer för 

vuxna kommer att utvecklas i framtiden.  
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