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Sammanfattning 

Introduktion Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med kärnsymtom som hyperaktivitet, 
uppmärksamhetsproblem och överdriven impulsivitet. Orsaken till ADHD är inte helt 
klarlagd, men antas bero på en underproduktion av signalsubstanserna dopamin och 
noradrenalin i vissa delar av hjärnan. Svårighetsgraden på störningarna såväl som 
symtombilden varierar på individnivå hos dem med ADHD, men symtomen ger sig 
vanligvis tillkänna tidigt i livet och består ofta upp i vuxen ålder. Centralstimulerande 
läkemedel har länge varit kända för att ha en positiv effekt på ADHD-symtom som 
överaktivt och impulsivt beteende och utgör ofta en del av ett behandlingsprogram vid 
konstaterad ADHD. De centralstimulerande läkemedel som är godkända i Sverige för 
behandling av ADHD hos barn är metylfenidat, lisdexamfetamin och dexamfetamin. 
Preparatens lindring av ADHD-symtom tros bero på en återupptagsblockering och i 
vissa fall en ökad frisättning av dopamin och noradrenalin i hjärnan. Den individuella 
variationen på effekterna av preparaten är dock stor och ett barn som inte svarar 
tillfredsställande på ett av preparaten kan få en helt annan respons på ett annat. 
Förskrivningen av centralstimulerande läkemedel vid ADHD har för barn ökat 
dramatiskt det senaste decenniet. 
Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka effekter och biverkningar av olika 
centralstimulantia vid behandling av ADHD hos barn, samt om något 
centralstimulerande preparat kan vara att föredra framför något annat. De 
centralstimulantia som studerats är dexamfetamin, lisdexamfetamin och metylfenidat. 

Metod Resultatdelen i denna litteraturstudie utgår från åtta originalartiklar och en 
artikel av en långtidsstudie sökta i PubMed. Även annan medicinsk litteratur och 
informationskällor har använts till introduktion och diskussion. 

Resultat Sammanställningen av artiklarna visar på att dexamfetamin, 
lisdexamfetamin och metylfenidat alla är effektiva preparat för att erhålla en 
förbättring av ADHD-symtom hos barn. Ingen klar skillnad i respons på preparaten ses 
på gruppnivå, medan skillnaden på individnivå är större. Samma mönster finns för 
biverkningar. En liten skillnad i biverkningarnas prevalens och svårighetsgrad 
föreligger dock med ett något högre värde för amfetaminpreparaten än för 
metylfenidat. Speciellt sömnsvårigheter visar sig vara vanligare vid behandling med 
amfetamin än metylfenidat, men återigen finns en betydande skillnad på individnivå. 

Diskussion Det är svårt att visa på en klar preferens för något av preparaten vid 
centralstimulantiabehandling av ADHD hos barn. Metylfenidat var det först godkända 
centralstimulerande läkemedlet med den indikationen i Sverige och har i stort sett varit 
det enda förskrivna. I och med godkännandet av Elvanse (lisdexamfetamin) finns nu ett 
jämförbart alternativ vilket kan leda till att fler kan få en passande behandling. Fler 
långtidsstudier är på gång och kommer kunna bidra med mer underlag, då de flesta 
studier som finns att tillgå är utförda över ganska kort tid. 

 

Nyckelord ADHD/Attention Deficit Hyperactivity Disorder, barn, metylfenidat, 
dexamfetamin, lisdexamfetamin. 
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Introduktion 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) beskrevs för första gången 1902 av 
den engelske pediatrikern George Still som ”en hos barn störd förmåga till moralisk 
kontroll och en fundamentalt bristande förmåga att handla utifrån normer om det 
allmänna bästa” [1]. Benämningen av ADHD har varierat genom åren med uttryck som 
Minimal Brain Damage (MBD), Hyperkinetiskt syndrom (HS) samt Undifferentiated 
Attention Deficit Disorder (UADD) för att nämna några exempel. Numera verkar man 
hålla fast vid ADHD även om diagnosens namn i Sverige egentligen är just 
Hyperkinetiskt syndrom med uppmärksamhetsstörning. Prevalensen av ADHD hos 
barn i skolåldern beräknas till mellan 3-10%, beroende på vilket 
diagnostiseringssystem man använder sig av, och pojkar får diagnosen ADHD i 
betydligt högre grad än flickor [2]. 

 

Symtombild 
ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med kärnsymtom som 
hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och överdriven impulsivitet [1]. Symtomen 
ger sig vanligtvis tillkänna tidigt i livet, oftast innan barnet börjar i skolan. 
Uppmärksamhetsproblemen visar sig genom att barnet är lättdistraherat, har 
svårigheter att koncentrera sig under en längre stund, måste få upprepade 
instruktioner och har svårt att ta till sig information, störningar som ofta går ut över 
skolarbetet. Hyperaktivitet och impulsivitet tar sig uttryck i att barnet verkar rastlöst, 
ofta avbryter andra, ”kastar” ur sig kommentarer och har svårt att vänta på sin tur. 
Denna störning går istället ofta ut över det sociala livet. 

Svårighetsgraden på störningarna såväl som symtombilden varierar på individnivå hos 
dem med ADHD [2]. Störningarna kan leda till betydande funktionsproblem som ofta 
består upp i vuxen ålder, även om vuxna individer i en del fall kan lära sig att hantera 
sin ADHD och anpassa sig till omgivningen. Även psykiska störningar som ångest och 
depression kan förekomma, och hos vuxna med ADHD finns en dokumenterat ökad 
risk att hamna i drogmissbruk och kriminalitet [1]. Det är också vanligt med 
samsjuklighet vid ADHD, d.v.s. att det förutom ADHD förekommer en eller flera andra 
psykiatriska diagnoser. I praktiken kan det dock vara svårt att skilja diagnoserna åt och 
i många fall slås de samman till en ADHD-diagnos. Övriga symtom som är relativt 
vanliga tillsammans med ADHD är bland annat sömnstörningar, tics och 
tvångssyndrom [3]. 

 

Diagnostisering 
Vid misstanke om att ett barn har ADHD görs först en grundläggande bedömning av 
exempelvis barnavårdscentralen (BVC) eller en barn-och ungdomspsykiatrisk 
mottagning (BUP) [4]. För att ett barn ska få diagnosen ADHD måste det sedan 
genomgå en omfattande utredning, där både psykiatriska, somatiska och intellektuella 
faktorer ingår [2]. Utredningen görs oftast av ett team med läkare och psykolog, men 
även pedagoger och andra yrkesgrupper kan ingå. Teamet bedömer barnet utifrån 
information från vårdnadshavare, eventuella lärare och andra närstående. Även 
barnets beteenden i olika miljöer såsom hemmet och skolan studeras och bedöms. Den 
kliniska värderingen är viktigast för att ställa en säker diagnos, men som hjälpmedel 
används också diagnossystem. 
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De två internationella diagnossystem som används inom psykiatrin är 
Världshälsoorganisationens (WHO) International Classification of Diseases and 
Related Health Problems (ICD) och Amerikanska Psykiatriska Föreningens (APA) 
Diagnostic and Statistical Manual (DSM). DSM uppdaterades senast i maj 2013 och 
nådde då version fem, DSM-5 [5]. ICD-systemet beräknades bli uppdaterat 2015 men 
har blivit försenat [6]. ICD-11 är nu planerad att ges ut 2017, fram till dess är det ICD-
10 som gäller. De två diagnossystemen är i praktiken väldigt lika. De största 
skillnaderna dem emellan är hur många symtom som måste uppfyllas för en ställd 
ADHD-diagnos, samt om en indelning i olika typer av ADHD förekommer eller inte [2]. 
De som är diagnostiserade med ADHD kan enligt DSM-5 delas in i tre typer: 

1. ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 
2. ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet 
3. ADHD av kombinerad typ 

Den kombinerade varianten av ADHD med båda störningstyperna är absolut vanligast 
och förekommer hos mer än hälften av de barn som har ADHD. Enligt ICD-10 måste 
båda störningstyperna förekomma för att ADHD-diagnos överhuvudtaget ska kunna 
ställas [2]. 

Efter att ett barn diagnostiserats med ADHD görs en individuell bedömning av vilket 
stöd och vilken behandling barnet är i behov av [4]. Ett skattningsformulär med en 
skala över symtomens svårighetsgrad fylls i och en fullständig anamnes utförs över 
andra symtom för att kunna ta ställning till om ytterligare utredningar ska genomföras 
innan behandling [3]. 

 

Orsaker till ADHD 
Orsaksbilden vid ADHD är inte helt klarlagd, men forskning har visat på skillnader i 
dopaminerg och noradrenerg aktivitet i olika delar av hjärnan jämfört med ett 
normaltillstånd [1]. Oftast rör det sig om en underproduktion av dessa 
signalsubstanser, främst i prefrontala cortex. Man har även i MRI-studier sett att barn 
med ADHD har signifikant annorlunda hjärnstrukturer än andra barn, med mindre 
volym i vissa områden av hjärnan, vilket visar på en försenad neural mognad. 
Förståelsen av de neurologiska faktorerna vid ADHD är dock inte fullständig. 

Mycket tyder på att den viktigaste faktorn till att drabbas av ADHD är ärftlighet [4]. 
Faktorn för ärftlighet vid ADHD brukar ofta anges till mellan 0,6 och 0,9, vilket 
innebär att i 60 – 90 procent av ADHD-fallen är ursprunget ärftligt [1]. I några fall kan 
ADHD bero på hjärnskador som barnet fått under fostertiden eller förlossningen, 
exempelvis av syre- eller näringsbrist [4]. 

 

Behandling 
Genom åren har många olika behandlingsmetoder för barn med ADHD utvecklats, 
såväl medicinska och psykoterapeutiska som andra mer alternativa, exempelvis 
kostomläggning och EEG-neurofeedback [1].  Obehandlad ADHD kan som beskrivet 
leda till betydande sociala och mentala problem för den som är drabbad och 
läkemedelsbehandling ska ses som en del i ett behandlingsprogram vid ADHD, i de fall 
då andra behandlingar och åtgärder visat sig vara otillräckliga [3]. Det är dock viktigt 
att veta att även vid en god farmakologisk respons är ADHD-behandling endast och 
alltid symtomlindrande, det är aldrig fråga om en botande behandling. De 
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farmakologiska behandlingsmetoderna kan delas in i centralstimulerande och icke-
centralstimulerande läkemedel.  

Centralstimulerande preparat har i över 70 år haft en känt positiv effekt på överaktivt 
och impulsivt beteende och med tiden har åtskilliga kontrollerade studier genomförts 
som har dokumenterat detta [7]. Centralstimulantia räknas numera som grundbulten i 
den medicinska behandlingen av ADHD hos barn. Då preparaten är narkotikaklassade 
är förskrivningsrätten begränsad till att gälla läkare med specialistkompetens inom 
barn- och ungdomspsykiatri, allmän psykiatri och rättspsykiatri, samt 
specialistkompetenta inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering [3]. Dispens 
kan i undantagsfall beviljas för läkare med annan specialistkompetens. 

Fram till 2002 var alla centralstimulerande preparat endast tillgängliga via licens i 
Sverige, men i november 2002 godkändes läkemedlet Concerta® för behandling av 
ADHD hos barn från 6 år [8]. Concerta är en långverkande depotberedning av den 
aktiva substansen metylfenidat [9]. Efterhand har fler centralstimulerande läkemedel 
godkänts och de preparat som för tillfället är godkända i Sverige (mars 2015) kan ses i 
tabell 1. 

 

Tabell 1. I Sverige godkända centralstimulerande läkemedel för behandling av ADHD hos 
barn från 6 år (mars 2015) [10]. 

Centralstimulantia Substans Produkt Godkänd år 
Kortverkande metylfenidat Ritalin® (tablett) 2005 
    Medikinet (tablett) 2006 
  dexamfetamin Attentin 2014 
Medellångverkande metylfenidat Ritalin® (kapsel) 2005 
    Medikinet (kapsel) 2006 
    Equasym Depot 2007 
Långverkande metylfenidat Concerta® 2002 
    Methylphenidate Sandoz 2013 
  lisdexamfetamin Elvanse 2013 

 

Det finns även ett antal centralstimulerande preparat som fortsättningsvis endast är 
tillgängliga via licens, dessa är Metamina (dexamfetamin), Amfetamin Recip 
(amfetamin) samt Adderall (amfetamin/dexamfetamin) [10]. Endast ett icke-
centralstimulerande läkemedel är godkänt i Sverige för ADHD-behandling hos barn, 
Strattera (atomoxetin). Det är ett centralt verkande sympatikomimetika som verkar 
genom att hämma återupptaget av noradrenalin [11]. Strattera godkändes 2006. 

Skillnaden mellan kort-, medellång- och långverkande preparat är tillslagstiden och 
durationseffekten [7,9]. Långverkande preparat behöver oftast bara administreras en 
gång dagligen, på morgonen, medan kortverkande kan behöva tas flera gånger 
dagligen. Färre administreringstillfällen kan vara till fördel för personer som har svårt 
att komma ihåg sin medicinering och för de barn som inte vill äta läkemedel [7]. Med 
långverkande centralstimulantia fås dessutom en jämnare plasmanivå vilket kan ge en 
lindrigare biverkningsprofil. Vilket preparat som passar bäst är en individuell fråga och 
både dosering, beredningsform och substans ska provas ut efter en mycket noggrann 
bedömning av barnets symtom.  
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Enligt Terapirekommendationer 2014 är metylfenidat förstahandsmedel för 
behandling av okomplicerad ADHD [12]. Atomoxetin är andrahandsval och kan 
användas vid otillräcklig effekt av metylfenidat eller om personen i fråga har besvär 
med sömnstörningar, då centralstimulerande preparat kan vara olämpligt. 

 

Centralstimulerande läkemedel för behandling av ADHD hos barn 
 

Metylfenidat 
Metylfenidat, se figur 1, är ett något mildare 
centralstimulantia och används i racemisk form, där d-
isomeren har en större verkan än l-isomeren [9]. 
Verkningsmekanismen av metylfenidat vid ADHD är inte 
helt känd, men tros bero på en blockering av återupptaget 
av främst dopamin men även noradrenalin i presynaptiska 
neuron i hjärnan samt en ökad frisättning av samma 
monoaminer till den synaptiska spalten. 

 

Dexamfetamin 
Dexamfetamin (dextroamfetamin/d-amfetamin), se 
figur 2, består av d-enantiomeren av amfetamin [13]. 
Amfetamin i sig förekommer som två enantiomerer, 
dex- och levoamfetamin. Det är dock bara 
dexamfetamin som visat sig vara av klinisk betydelse för 
ADHD och därför bör denna väljas vid eventuell 
amfetaminbehandling [3]. I Attentin är dexamfetaminet i 
form av ett sulfatsalt [13]. 

Dexamfetamin verkar likt metylfenidat genom återupptagshämning av dopamin och 
noradrenalin samt genom ökad monoaminfrisättning i nervterminalerna [13]. Detta 
höjer koncentrationen av dopamin och noradrenalin i den synaptiska spalten vilket ger 
en ökad aktivitet i transmittorsubstansernas receptorer. Den terapeutiska 
verkningsmekanismen vid ADHD är dock inte helt fastställd.  

 

Lisdexamfetamin 
Lisdexamfetamin, se figur 3, är en 
farmakologiskt inaktiv prodrug som består av d-
amfetamin bundet till aminosyran lysin [14]. 
Lisdexamfetamin bryts efter administration 
kontinuerligt ner via hydrolys av röda 
blodkroppar till den verksamma substansen d-
amfetamin och inaktivt l-lysin. Denna jämna 
distribution ger läkemedlet ett långsammare 
tillslag och en depoteffekt som varar i ca 13 timmar efter tillförsel. 
Verkningsmekanismen hos lisdexamfetamin är i övrigt densamma som hos 
dexamfetamin. I Elvanse föreligger preparatet som ett dimesylatsalt 
(lisdexamfetamindimesylat). 

Figur 1. Metylfenidat 

Figur 2. Dexamfetamin 

Figur 3. Lisdexamfetamin 
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Förskrivning av centralstimulerande läkemedel för ADHD hos barn 
Förskrivningen av centralstimulantia för indikationen ADHD hos barn har ökat 
dramatiskt det senaste decenniet, speciellt för metylfenidat där antalet förskrivna 
recept mer än femdubblats sedan 2006 [15]. Antalet förskrivna recept på preparat 
innehållande metylfenidat var 2014 drygt 143000 för barn 5-14 år, se figur 4. 
Lisdexamfetamin har sedan Elvanse godkändes 2013 gått från en obefintlig 
förskrivning till nästan 8000 förskrivna recept 2014. Dexamfetamin och racemiskt 
amfetamin förskrivs i väldigt liten skala och förskrivningen har sjunkit ytterligare efter 
godkännandet av Elvanse, se figur 5. 

 

 

Figur 4. Antal recept förskrivna till barn 5-14 år av metylfenidat, dexamfetamin, 
lisdexamfetamin och racemiskt amfetamin under perioden 2006-2014 i Sverige. 
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Figur 5. Antal recept förskrivna till barn 5-14 år av dexamfetamin, lisdexamfetamin och 
racemiskt amfetamin under perioden 2006-2014 i Sverige. 

 

Verkningar och biverkningar av centralstimulerande läkemedel vid ADHD 
Då de ovanstående preparaten har liknande verkningsmekanismer har de också 
jämförbara verkningar [7]. Exempel på dokumenterade behandlingseffekter av ovan 
nämnda centralstimulantia på ADHD-symtom kan ses nedan. Variationen på 
effekterna är dock stor mellan individer och ett barn som inte svarar tillfredsställande 
på ett av preparaten kan få en helt annan respons på något av de andra. 
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Precis som för de positiva effekterna är också biverkningsprofilen liknande för 
preparaten [9,13,14]. Vanliga och mycket vanliga biverkningar (>1/100 respektive 
>1/10) är exempelvis huvudvärk, buksmärtor/illamående, sömnsvårigheter/insomni, 
trötthet, nedsatt aptit, måttlig viktminskning/reducerad viktuppgång, hudutslag samt 
förändring i blodtryck och hjärtfrekvens (vanligtvis ökad).  

Innan förskrivning av centralstimulerande läkemedel är det nödvändigt att genomföra 
en grundlig bedömning av barnets medicinska och fysiska status inklusive blodtryck 
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och hjärtfrekvens [3]. Under pågående läkemedelsbehandling ska tillväxt, psykisk 
status och kardiovaskulär status monitoreras med jämna mellanrum. Vid 
långtidsbehandling med centralstimulantia bör läkemedelsfria perioder planeras in för 
att kunna jämföra symtomen och utvärdera behandlingen. 

 

Syfte 
Centralstimulantia är ett vanligt alternativ för behandling av de symtom som 
uppkommer vid ADHD. Förskrivning av centralstimulantia, och då i synnerhet 
metylfenidat, till barn och ungdomar med ADHD har ökat stadigt i Sverige det senaste 
decenniet. Metylfenidat är i Sverige förstahandsalternativet vid farmakologisk 
behandling av barn och ungdomar med ADHD och många barn som diagnostiserats 
med ADHD behandlas under kortare eller längre tid med just metylfenidat för att få en 
förbättring av ADHD-symtomen. Amfetaminpreparat förekommer också vid 
behandling men i mycket mindre utsträckning. 

Syftet med studien är att undersöka effekter och biverkningar av olika 
centralstimulantia vid behandling av ADHD hos barn, samt om något 
centralstimulerande preparat kan vara att föredra framför något annat. De 
centralstimulantia som studerats är dexamfetamin, lisdexamfetamin och metylfenidat. 

 

Metod 
Detta arbete är en litteraturstudie som utgår från originalartiklar sökta i PubMed enligt 
nedanstående tabell. Även annan medicinsk litteratur och informationskällor har 
använts, såsom Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens hemsidor.  

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

150326 (("Attention Deficit Disorder 
with Hyperactivity/drug 
therapy "[Mesh]) AND 
"Amphetamine"[Mesh]) AND 
"Child"[Mesh] 

Humans, 
English, Last 5 
years, Clinical 
trial 

30 17, 18, 22, 
23, 24 

150331 (((("Attention Deficit Disorder 
with Hyperactivity/drug 
therapy"[Mesh]) AND 
"Amphetamine"[Mesh]) AND 
"Dextroamphetamine"[Mesh]) 
AND 
"Methylphenidate"[Mesh]) 
AND "Child"[Mesh] 

Clinical trial 60 16, 20, 21 
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Sökningar har även gjorts utan Mesh-termer i PubMed samt med sökorden 
”Stimulants”, ”Adverse effects” och ”Adverse events”. Ett antal av artiklarna ingick i alla 
sökningar som gjorts. Så nya artiklar som möjligt valdes ut för att i störst utsträckning 
få aktuella artiklar grundade på aktuell forskning. Några äldre men fortfarande 
relevanta artiklar valdes också ut. För att hitta och kunna inkludera en långtidsstudie 
gjordes även en sökning i PubMed utan begränsningen ”Clinical Trial”. 

 

Resultat 
En relativt stor fas 3-studie utförd mellan november 2008 och mars 2011 resulterade i 
tre olika artiklar publicerade 2013: 

A Post Hoc Comparison of the Effects of Lisdexamfetamine Dimesylate and Osmotic-
Release Oral System Methylphenidate on Symptoms of Attention-Deficit 
Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents [16] 

European, randomized, phase 3 study of lisdexamfetamine dimesylate in children and 
adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder [17]  

Health-Related Quality of Life and Functional Outcomes from a Randomized, 
Controlled Study of Lisdexamfetamine Dimesylate in Children and Adolescents with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder [18] 

Studien, som var en randomiserad, dubbelblindad, dosoptimerad, parallellgrupps- och 
placebokontrollerad fas 3-studie, utfördes på 47 lokaler i 10 länder i Europa. För att få 
delta i studien krävdes en ADHD-diagnos enligt DSM-4 (DSM-IV TR) med en poäng på 
minst 28 i skattningsskalan ADHD Rating Scale IV (ADHD-RS-IV), vilket är lägsta 
gränsen för ADHD. 336 patienter utsågs och 317 av dessa inkluderades i studien. Cirka 
75 % av studiepopulationen var barn mellan 6 och 12 år och resterande var ungdomar 
13-17 år. 

För att studien skulle bli så rättvisande som möjligt fick patienterna upphöra med 
eventuell annan ADHD-medicinering 3-42 dagar innan försöksstart. Patienterna 
randomiserades sedan i förhållandet 1:1:1 att få antingen lisdexamfetamin, 
långtidsverkande metylfenidat eller placebo en gång dagligen. Patienternas demografi 
och symtombild var liknande i alla tre grupperna. Av de 317 patienter som slutligen 
medverkade fick 104 lisdexamfetamin, 107 metylfenidat och 106 placebo. 

Tre olika doser av vardera preparat användes i studien: 30, 50 och 70 mg/dag för 
lisdexamfetamin, 18, 36 och 54 mg/dag för metylfenidat. Studien pågick i åtta veckor 
med en startdos på 30 mg/dag för lisdexamfetamin och 18 mg/dag för metylfenidat. 
Varje vecka gjordes en utvärdering om dosresponsen varit tillräcklig, i annat fall 
justerades dosen upp. En tillräcklig dosrespons definierades som en minskning av 
skattningspoängen i ADHD-RS-IV på ≥ 30 % och ett Clinical Global Impressions-
Improvement-värde (CGI-I) på 1 (mycket stor förbättring) eller 2 (stor förbättring). 
Samtidigt skulle eventuella biverkningar värderas som lindriga. Studiens åtta veckor 
bestod av fyra veckors dosoptimering, tre veckor med bibehållen dos och en veckas 
avslut och uppföljning. I de fall där en tillräcklig dosrespons inte kunnat uppnås under 
dosoptimeringsperioden avlägsnades patienten ur studien. 

Resultat: 
I den första artikeln jämfördes effekten av lisdexamfetamin och långtidsverkande 



9 
 

metylfenidat på olika ADHD-symtom hos barn och ungdomar mellan 6 och 17 år [16]. I 
den andra artikeln baserad på samma underlag bedömdes effektivitet och säkerhet hos 
lisdexamfetamin jämfört med placebo [17]. Långverkande metylfenidat inkluderades i 
denna studie endast som en referens. FASS-texten för klinisk effekt och säkerhet hos 
lisdexamfetaminpreparatet Elvanse är till viss del grundad på denna artikel.  

196 patienter slutförde studien, 80 (77 %) i gruppen som fick lisdexamfetamin, 74 (69 
%) i metylfenidatgruppen och 42 (40 %) i placebogruppen. Poängskillnaden i ADHD-
RS-IV (standardavvikelse) blev efter avslutad studie -24.3 (1.16) för lisdexamfetamin, -
18.7 (1.14) för metylfenidat och -5.7 (1.13) för placebo. Förändringen var statistiskt 
signifikant för såväl lisdexamfetamin (p<0.001, effektstorlek 1.80) som metylfenidat 
(p<0.001, effektstorlek 1.26). Även andelen patienter med ett CGI-I-värde på 1 eller 2 
blev statistiskt signifikant (p<0.001) för både lisdexamfetamin och metylfenidat. 
Resultatet var i medelvärde 78.0 % för lisdexamfetamin, 60.6 % för metylfenidat och 
14.4 % för placebo. 

Biverkningar: 
Andelen patienter som upplevde någon biverkan överhuvudtaget var 72.1 % för 
lisdexamfetamin, 64.9 % för metylfenidat och 57.3 % för placebo. De biverkningar som 
var vanligare bland patienterna som fick lisdexamfetamin var insomni, minskad aptit, 
viktminskning, illamående och anorexi, medan de biverkningar som var vanligare i 
metylfenidatgruppen var huvudvärk och nasofaryngit. Övriga biverkningar som 
förekom hos ≥5 % av patienterna i någon av behandlingsgrupperna var magsmärtor, 
hosta, sömnproblem och insomningssvårigheter. Andelen patienter som rapporterade 
svåra biverkningar var relativt låg, 2.7 % för lisdexamfetamin, 1.8 % för metylfenidat 
och 2.7 % för placebo. 

En viss förändring i puls, hjärtfrekvens, blodtryck och vikt skedde bland patienterna 
som behandlades med lisdexamfetamin och metylfenidat. Resultatet kan ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Förändringar i kardiovaskulära parametrar och vikt vid behandling med 
lisdexamfetamin och metylfenidat, jämfört med placebo. Standardavvikelse inom parentes. 

 
Lisdexamfetamin Metylfenidat Placebo 

Puls (slag/min) +5.5 (13.2) +3.4 (13.2) -0.6 (10.6) 
Hjärtfrekvens (slag/min) +5.7 (15.3) +5.0 (12.8) – 1.1 (9.6) 
Systoliskt blodtryck (mm Hg) +1.0 (9.8) +0.3 (11.1) +1.0 (9.6) 
Diastoliskt blodtryck (mm Hg) +0.2 (9.6) +1.7 (9.9) +1.2 (8.7) 
Vikt (kg) – 2.1 (1.9) – 1.3 (1.4) +0.7 (1.0) 

 

I den tredje artikeln har ändamålet varit att bedöma och gradera hälsorelaterad 
livskvalitet (HRQL) 0ch funktionsförändringar hos barn med ADHD, där 
lisdexamfetamin jämförs med placebo [18]. Långverkande metylfenidat är här 
inkluderad som en aktiv kontroll, med vilket menas en behandlingsform som redan är 
känd för att vara effektivare än placebo. 

Ett frågeformulär för att analysera livskvaliteten, CHIP-CE:PRF, och ett för att 
analysera funktionsförmågan, WFIRS-P, användes i studien. CHIP-CE:PRF skattade 76 
olika faktorer inom sektionerna prestation, riskundvikande, motståndskraft, 
tillfredsställelse och välbefinnande, där vårdnadshavarna bedömde varje faktor utifrån 
en 5-gradig skala. Med WFIRS-P skattades hur väl barnen fungerade inom sex 
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områden som familj, skola och inlärning, sociala aktiviteter, risktagande, självkänsla 
samt allmänna färdigheter. Här bedömde vårdnadshavarna hur ofta eller hur mycket 
påståendena stämde in på personen utifrån en 4-gradig skala. Skattningarna utfördes i 
början av studien, i mitten och efter studiens slut, för att jämföra och analysera 
förändringar. 

Resultat CHIP-CE:PRF: 
De erhållna värdena för varje faktor standardiserades i ett t-test till t-värden. T-värdena 
för lisdexamfetamin blev, jämfört med placebo, signifikant förbättrade (p<0.05) under 
studiens gång i fyra av fem områden: prestation, riskundvikande, motståndskraft och 
tillfredsställelse. Störst signifikans (p<0.001) erhölls för de två första områdena, 
prestation och riskundvikande. Liknande resultat erhölls för långverkande metylfenidat 
som för lisdexamfetamin. 

Resultat WFIRS-P: 
Även här blev värdena för lisdexamfetamin signifikant förbättrade (p<0.001) i 
jämförelse med placebo för fyra av sex områden: familj, skola och inlärning, sociala 
aktiviteter och risktagande. Ingen signifikant förbättring sågs inom områdena 
självkänsla och allmänna färdigheter. Långverkande metylfenidat fick liknande 
förbättringsvärden och dessutom en statistisk signifikans (p<0.05) inom de två sista 
områdena. 

Då ovanstående tre artiklar [16,17,18] alla är korttidsstudier och underlaget av 
långtidsstudier gällande lisdexamfetamin, och speciellt randomiserade sådana, är 
väldigt begränsat har författarna valt att utöka studien i Maintenance of Efficacy of 
Lisdexamfetamine Dimesylate in Children and Adolescents With Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder: Randomized-Withdrawal Study Design [19]. Det är 
den första långtidsstudien av lisdexamfetamin som har gjorts med europeiska 
deltagare. 

Denna studie gällande effektivitet och säkerhet av lisdexamfetamin hos barn och 
ungdomar med ADHD bestod av två faser: en 26-veckors dosoptimerings- och 
behandlingsperiod med lisdexamfetamin (30, 50 eller 70 mg/dag) samt en 6-veckors 
fas där studiepopulationen randomiserades i förhållandet 1:1 till att antingen fortsätta 
behandlas med lisdexamfetamin eller istället få placebo. Studiepopulationen bestod av 
276 barn och ungdomar 6-17 år, varav 236 medverkade i ovanstående studier och var 
från 37 olika lokaler i 8 europeiska länder. Resterande 40 var från 4 lokaler i USA, med 
samma kriterier för att få medverka i studien. 

157 personer fullföljde den första fasen i studien. Dessa randomiserades i fas två till att 
fortsätta med lisdexamfetamin (78/157) eller få placebo (79/157). Under fas två 
utfördes varje vecka skattningar av behandlingen genom ADHD-RS-IV och Clinical 
Global Impressions Severity of Illness (CGI-S). Bristande behandlingsresultat 
definierades som en ökning av värdena i ADHD-RS-IV på ≥50 % och en ökning av CGI-
S-värdet på ≥2.  

Resultat: 
Efter slutförande av fas två hade 15.8 % av de som fått lisdexamfetamin och 67.5 % av 
de som fått placebo nått kriterierna för bristande behandlingsresultat. De flesta (70 %) 
nådde dessa kriterier redan inom två veckor efter starten av fas två. Skillnaden på 51.7 
% är statistiskt signifikant (p<0.001). Biverkningar rapporterades hos 39.5 % av 
personerna i lisdexamfetamingruppen och hos 25.3 % i placebogruppen. 

En något äldre studie har resulterat i en australiensisk artikel publicerad 1997, Side 
Effects of Methylphenidate and Dexamphetamine in Children with Attention Deficit 
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Hyperactivity Disorder: A Double-blind Crossover Trial [20]. Här har fokus legat på 
biverkningar av centralstimulantia och författarna har jämfört biverkningsprofilen 
mellan metylfenidat och dexamfetamin hos barn med ADHD, samtidigt som de försökt 
fastställa vilka symtom som beror på farmakologiska biverkningar och vilka som i 
högre grad är genuina ADHD-symtom. 

Metod: 
Studiepopulationen bestod av 125 barn 5-15 år som alla hade en ADHD-diagnos enligt 
DSM-IV. Personerna randomiserades till att få antingen dexamfetamin eller 
metylfenidat i 2 veckor. Efter en 24-timmars wash-out växlades till det andra 
preparatet i ytterligare 2 veckor. Läkemedlen intogs två gånger dagligen, på morgonen 
och mitt i dagen, med dosstyrkor på 0,15 mg/kg kroppsvikt för dexamfetamin och 0,3 
mg/kg kroppsvikt för metylfenidat. För att analysera biverkningarna fyllde 
vårdnadshavarna i ett beteendeformulär, Barkley’s Side-Effect Rating Scale (SERS) 
efter varje behandlingsperiod, där svårigheten av 17 biverkningar graderas mellan 0-9. 
Eftersom barn med ADHD ofta visar symtom som liknar biverkningssymtomen redan 
innan behandling med centralstimulantia, gjordes även denna SERS-analys innan 
behandlingen startade, för att kunna utreda vilka symtom som är sanna 
läkemedelsbiverkningar. 

Resultat: 
De 17 biverkningar som ingår i SERS och prevalensen av dessa biverkningar för 
respektive preparat, jämfört med innan behandling, kan ses i tabell 3. Även 
svårighetsgraden på biverkningarna är redovisade i tabellen. 

 

Tabell 3. Prevalens och svårighetsgrad av 17 biverkningar hos dexamfetamin och 
metylfenidat, jämfört med innan behandling. 

Biverkning enligt SERS Innan behandling 
% / svårighetsgrad 
 

Dexamfetamin 
% / svårighetsgrad 

Metylfenidat 
% / svårighetsgrad 

Sömnsvårigheter 54 / 2.21 70 / 3.61 64 / 2.69 
Aptitlöshet 34 / 1.22 59 / 2.74 56 / 2.12 
Irritabilitet 82 / 4.57 82 / 3.65 80 / 2.94 
Gråtmildhet 70 / 3.35 76 / 3.4 71 / 2.7 
Oro 77 / 3.94 68 / 2.71 61 / 2.07 
Depressivitet 68 / 2.86 59 / 2.43 56 / 1.69 
Huvudvärk 41 / 1.25 30 / 0.83 24 / 0.65 
Magvärk 45 / 1.59 40 / 1.42 32 / 1.14 
Mardrömmar 39 / 1.09 28 / 0.79 21 / 0.48 
Dagdrömmeri 75 / 3.13 62 / 1.76 62 / 1.94 
Kommunikationsproblem 33 / 1.0 30 / 1.15 28 / 0.77 
Ointresse för andra 38 / 1.25 34 / 1.08 31 / 0.99 
Dåsighet 25 / 0.72 18 / 0.64 18 / 0.45 
Nagelbitning 50 / 2.87 40 / 1.84 45 / 2.02 
Överdrivet glad 42 / 1.35 26 / 0.83 28 / 0.94 
Yrsel 13 / 0.34 14 / 0.36 12 / 0.26 
Tics 35 / 1.64 26 / 0.83 28 / 0.81 
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Fem av symtomen var signifikant vanligare (p<0.01) innan behandling än vid 
behandling med något av preparaten: nagelbitning och överdriven glädje för 
dexamfetamin, respektive oro, magvärk och mardrömmar för metylfenidat. Två av 
symtomen hade signifikant högre prevalens vid behandling än innan: sömnsvårigheter 
för dexamfetamin samt aptitlöshet för både dexamfetamin och metylfenidat. 

Svårighetsgraderna för symtomen jämfördes också och precis som för 
prevalensresultatet var det sömnsvårigheter för dexamfetamin och aptitlöshet för båda 
preparaten som var de enda symtomen med signifikant högre svårighetsgrad (p<0.01) 
än innan behandling. Svårighetsgraden för sex av symtomen var signifikant högre för 
dexamfetamin än för metylfenidat: sömnsvårigheter, irritabilitet, gråtmildhet, oro, 
depressivitet och mardrömmar. Fyra av försökspersonerna fick så svåra biverkningar 
att de avslutade studien, två fick dessa biverkningar av dexamfetamin och två av 
metylfenidat. 

Ytterligare en artikel som fokuserat på biverkningar av centralstimulantia är Effect of 
stimulants on 24-h ambulatory blood pressure in children with ADHD: a double-
blind, randomized, cross-over trial [21]. Den är grundad på en liten amerikansk studie 
från 2005 som undersöker de kardiovaskulära riskerna med centralstimulerande 
läkemedel som behandling vid ADHD. Studiepopulationen var 11 barn mellan 5 och 15 
år som var diagnostiserade med ADHD enligt DSM-IV och medicinerades 
tillfredsställande med ett centralstimulerande preparat: 6 med metylfenidat, 4 med 
amfetamin och 1 med dexamfetamin. Två faser ingick i studien, en 3-dagars behandling 
med ”sitt” preparat följt av en 24 timmars monitorering av blodtrycket och en 
motsvarande behandling med placebo. Terapiordningen randomiserades mellan 
försökspersonerna. 

Resultat: 
Mönstret visar på både högre blodtryck och en högre hjärtfrekvens vid behandling med 
centralstimulantia än med placebo, se tabell 4. Individuellt sett fanns det dock resultat 
med motsatt utfall, men bara hos enstaka personer. Signifikant högre värden (p<0.05) 
vid centralstimulantiabehandling erhölls för diastoliskt blodtryck totalt sett och i vaket 
tillstånd samt för hjärtfrekvens totalt sett. 
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Tabell 4. Resultat efter 24 timmars monitorering av blodtryck (BT) och hjärtfrekvens vid 
behandling med centralstimulantia och placebo. 

 Centralstimulantia Placebo 
Systoliskt BT 
(mm Hg) 

  

Totalt 116.5 113.7 
Vaken 124.5 120.5 
Sovande 104.5 103.3 
Diastoliskt BT 
(mm Hg) 

  

Totalt 69.7 65.8 
Vaken 75.5 72.3 
Sovande 58.8 55.9 
Hjärtfrekvens 
(slag/min) 

  

Totalt 85.5 79.9 
Vaken 92.7 86.4 
Sovande 65.2 69.8 
 

 

En norsk korttidsstudie från 2013 har resulterat i två artiklar: 

Clinical Gains from Including Both Dextroamphetamine and Methylphenidate in 
Stimulant Trials [22] 

Minimizing Adverse Events While Maintaining Clinical Improvement in a Pediatric 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Crossover Trial with Dextroamphetamine 
and Methylphenidate [23] 

Studiepopulationen bestod av norska barn mellan 9 och 14 år, alla diagnostiserade med 
ADHD enligt DSM-IV TR med ≥2 SD över medelvärdet för uppmärksamhetsstörning 
och/eller hyperaktivitet/impulsivitet. I denna 6-veckors korsstudie fick varje barn två 
veckor vardera av snabbverkande dexamfetamin, snabbverkande metylfenidat och 
placebo. Alla personer som deltog i studien fick således testa alla preparaten. Vilken 
ordning preparaten skulle ha gentemot varandra randomiserades och fördelades jämnt 
inom försökspopulationen till en av sex möjliga ordningsföljder. För varje preparat 
administrerades en lägre dos den första veckan och en något högre den andra veckan. 
Total daglig dos var för metylfenidat 30 mg vecka ett och 40 mg vecka två, medan total 
daglig dos för dexamfetamin var 10 mg respektive 20 mg. För att få delta i studien 
skulle barnen inte erhållit någon tidigare behandling med centralstimulantia. Efter 
uteslutning enligt övriga exklusionskriterier slutförde 36 barn studien. 

I den första artikeln undersöktes den kliniska nyttan av både dexamfetamin och 
metylfenidat hos barn med en ADHD-diagnos [22]. Hypotesen som ställdes var att 
skillnaden mellan responsen på dexamfetamin och metylfenidat skulle vara större på 
individbasis än på gruppbasis. 

Studiepopulationen undersöktes efter varje vecka med olika mätmetoder gällande 
kärnsymtomen uppmärksamhet och hyperaktivitet. Förutom ett skattningsformulär 
utformat enligt diagnoskriterier i DSM-IV testades och studerades även 
försökspersonernas reaktionstider, koncentrationsförmåga och rörelsemönster med 
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hjälp av ett qb-test. Det erhållna datat analyserades sedan statistiskt. För att utvärdera 
den individuella responsen på respektive preparat graderades information från 
föräldrar och lärare till en summerad responspoäng innehållande 
förbättring/försämring och responsstyrka. 

Resultat: 
Både dexamfetamin och metylfenidat visade på en signifikant förbättring av ADHD-
symtom jämfört med placebo. På gruppnivå fanns ingen kliniskt signifikant skillnad i 
respons mellan dexamfetamin och metylfenidat. På individnivå fanns däremot en 
skillnad. Vart och ett av preparaten gav en förbättring av ADHD-symtom hos 26 barn 
(72 %), men bara 19 (53 %) av barnen svarade positivt på båda preparaten. 14 (39 %) av 
barnen gav en positiv respons på endast ett av preparaten, fördelat lika mellan 
dexamfetamin och metylfenidat. 

I den andra artikeln var syftet att undersöka om tillgänglighet till både dexamfetamin 
och metylfenidat kan vara ett sätt att reducera biverkningar vid 
centralstimulantiabehandling av ADHD [23]. Biverkningsprofil saknades för två av 
barnen, vilket gjorde att den slutgiltiga studiepopulationen i denna artikel bestod av 34 
barn. För att analysera och värdera biverkningarna användes Barkley’s Side-Effect 
Rating Scale (SERS), en skala som behandlar 17 olika biverkningssymtom. Varje punkt 
graderades mellan 0 och 9, där ≥1 var en förekommande biverkan och ≥7 räknades som 
en allvarlig biverkan. För att en biverkan skulle anses betydande var skillnaden mellan 
det centralstimulerande preparatet och placebo tvungen att vara ≥2. Biverkningarna 
analyserades statistiskt både på grupp- och individnivå. 

Resultat på gruppnivå: 
Av de 17 möjliga biverkningarna enligt SERS var det endast två som fick en signifikant 
(p<0.01) ökad svårighetsgrad vid behandling med centralstimulantia jämfört med 
placebo: sömnsvårigheter och minskad aptit. Dexamfetamin visade på högre prevalens 
och svårighetsgrad vad gäller sömnsvårigheter, medan metylfenidat hade en något 
högre svårighetsgrad för minskad aptit. Metylfenidat hade även en signifikant 
minskning av symtomet dagdrömmeri, något dexamfetamin inte hade. Dexamfetamin 
hade en något högre prevalens av symtomet överdrivet glad. I övriga avseenden var 
biverkningsprofilerna liknande för metylfenidat och dexamfetamin. 

Resultat på individnivå: 
14 barn (41 %) upplevde biverkningar under behandlingsperioden, åtta av dessa fick en 
biverkning medan sex barn upplevde två eller fler biverkningar. 31 av barnen erhöll en 
positiv respons av ett eller båda preparaten gällande minskning av ADHD-symtom, av 
dessa upplevde 13 (42 %) någon biverkning. Hos de 18 barn som upplevde en positiv 
respons av både dexamfetamin och metylfenidat erhölls en kliniskt relevant skillnad i 
biverkningsgrad mellan preparaten hos 7 (39 %) av barnen. I fem av fallen var 
biverkningsgraden signifikant lägre för metylfenidat och i två av fallen för 
dexamfetamin.  

En artikel från 2013, Efficacy and Safety of Lisdexamfetamine Dimesylate in Children 
with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Recent Methylphenidate Use [24], 
har jämfört verkningsgraden av lisdexamfetamin hos barn med ADHD som tidigare 
behandlats med metylfenidat, med barn som inte behandlats med metylfenidat. 
Artikeln baseras på två studier, en 7-veckors öppen studie och en 6-veckors 
randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad korsstudie, där de första fyra 
veckorna var en dosoptimeringsfas av lisdexamfetamin följt av en 2-veckors fas där 
deltagarna fick en veckas behandling av vardera lisdexamfetamin och placebo i 
randomiserad ordning. Resultaten från båda studiedelarna analyserades vad gäller 
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effektivitet och säkerhet. För att en respons skulle anses kliniskt relevant behövdes en 
minskning av graden på ADHD-symtomen enligt ADHD-RS-IV på minst 30 % och ett 
CGI-värde på 1 eller 2. Studiepopulationen i del 1 bestod av 318 barn 6-12 år 
diagnostiserade med ADHD och med symtom ≥28 enligt ADHD-RS-IV. Barn som 
redan behandlades med ett effektivt ADHD-preparat på ett tillfredsställande sätt 
uteslöts ur studien. I del 2 bestod studiepopulationen av 129 barn enligt samma 
kriterier. 

Resultat studiedel 1: 
Av de 318 barn som medverkade i studien hade 83 (26 %) behandlats med metylfenidat 
inom sex månader före studiens start. 283 (89 %) av det totala antalet deltagare och 72 
(86.7 %) av de som tidigare fått metylfenidat erhöll en kliniskt relevant respons av 
lisdexamfetamin. 269 (84.9 %) av deltagarna upplevde någon biverkning av 
behandlingen, där den i särklass vanligaste biverkningen var minskad aptit. 

Resultat studiedel 2: 
67 av studiens 129 deltagare (51.9 %) hade behandlats med metylfenidat inom sex 
månader innan studiens start. Värdena enligt ADHD-RS-IV förbättrades på liknande 
sätt för denna grupp som för den totala studiepopulationen, detta kan ses i tabell 5. 
 

Tabell 5. Förändring av ADHD-RS-IV-värden för totala studiepopulationen och de som 
tidigare behandlats med metylfenidat, vid behandling med lisdexamfetamin och placebo. 

 Totalt Tidigare metylfenidatbehandling 
Lisdexamfetamin Placebo Lisdexamfetamin Placebo 

ADHD-RS-IV-
värde 

-25.8 -8.6 -25.2 -7.8  

 

 

Diskussion 

Effekter 
Centralstimulerande läkemedel har länge varit känt för att vara effektivt mot olika 
ADHD-symtom. De tre studerade preparaten, dexamfetamin (DEX), lisdexamfetamin 
(LDX) och metylfenidat (MF), har alla en god effekt på ADHD-symtom jämfört med 
placebo enligt de studier som analyserats. I den europeiska fas 3-studien [16,17] visar 
sig både LDX och MF vara effektiva preparat för att erhålla en förbättring av ADHD-
symtom. LDX visade på en något högre förbättringsgrad enligt ADHD-RS-IV än MF. 
Det skulle till viss del kunna bero på att dosbegränsningen var snävare för MF än för 
LDX och att det krävdes en högre MF-dos för att få motsvarande effekt, något som 
också visar sig i att fler i MF-gruppen hoppade av studien till följd av för dålig effekt. Av 
samma anledning var avhoppet också stort i placebogruppen. 

I långtidsstudien av LDX [19] visar det sig att ADHD-symtom återkommer väldigt 
snabbt, i de flesta fallen inom två veckor, vid avslutande av behandling med LDX. Det 
tyder på att effekten av LDX är bestående även under långtidsbehandling. Motsvarande 
har setts med andra centralstimulantia såsom MF att effekten av preparaten är 
konstant så länge de används och att de verkar tolereras i samma omfattning även 
under längre tids användning [1]. Att symtomen återkommer snabbt vid avslutande av 
behandling visar på att följsamhet är viktig så länge man har en effekt, och att 



16 
 

läkemedelsfria ”luckor” i behandlingen kan vara ett rationellt sätt att utvärdera 
behandlingen. En begränsning i studien är det relativt stora bortfallet av deltagare 
under den första studiedelens 26 veckor. 119 av 276 (43 %) valde att hoppa av till följd 
av för dålig respons och/eller besvärliga biverkningar, vilket gör att de som deltog i den 
andra fasen av studien var de som erhöll en respons av LDX. Att placebogruppen då 
fick tillbaka sina ADHD-symtom så snabbt är därför ganska rimligt. 

Anledningar till valet att söka behandling för barn med ADHD kan vara 
funktionsstörningar och upplevd dålig livskvalitet, då obehandlad ADHD ofta är en 
jobbig börda både för barnet i fråga och för omgivningen. Fördelarna med en 
fungerande behandling kan alltså sträcka sig längre än till lindring av ADHD-symtom, 
den kan också få positiva följder för livskvalitet och funktionsfaktorer. Fas 3-studiens 
tredje artikel [18] visade att LDX och MF fick liknande positiva resultat i förmågan att 
behandla hälsorelaterade faktorer som sociala förmågor och tillfredsställelse. MF 
visade även på en respons för faktorer som självkänsla och allmänna färdigheter. 

I den sist nämnda studien [24] visade barn som tidigare behandlats med MF för sin 
ADHD liknande respons på LDX som de som tidigare inte erhållit någon behandling 
alls. Personer som redan svarat väl på något behandlingspreparat var exkluderade ur 
studien, vilket gör att det kan antas att de som tidigare medicinerats med MF inte fått 
någon bra respons på preparatet och därför slutat med behandlingen. Den norska 
studien [22] visade på liknande mönster, att vissa får en bra respons på MF, andra på 
DEX, några svarar bra på båda preparaten och ytterligare några på inget av dem. Båda 
studierna visar alltså att olika respons på olika preparat är vanligt. Effekten av de olika 
preparaten kan också vara beroende av vilken egenskap hos barnet som förväntas bli 
bättre. Att inkludera olika grupper (vårdnadshavare, lärare etc.) som 
informationsgivare vid en bedömning ökar troligheten att få olika värderingar av 
symtomen hos barnet, beroende på vad man vill förbättra. Preparatets ”effekt” kan 
alltså vara beroende av kraven från omgivningen.  

 

Biverkningar 
Biverkningsprofilerna för de tre preparaten är precis som effektprofilerna relativt lika. I 
fas 3-studien [16,17] har LDX en något högre grad av svåra biverkningar, biverkningar i 
allmänhet och biverkningar som ledde till avslutande av studien än vad MF har. 
Andelen med svåra biverkningar var dock låg för både LDX, MF och placebo. 
Anmärkningsvärt nog hade placebogruppen en högre andel med svåra biverkningar än 
MF-gruppen och samma värde som LDX-gruppen, vilket kan tyda på att biverkningar 
som tros komma från preparatet egentligen kan vara ADHD-symtom. Många 
biverkningssymtom som erhålls vid behandling med centralstimulantia finns redan 
som symtom hos personer med ADHD. I studien som jämför DEX med MF [20] visas 
många av dessa symtom faktiskt bli bättre vid behandling med centralstimulerande 
läkemedel, medan andra inte ändras i så stor utsträckning. Två biverkningar verkar 
dock vara genuina biverkningar av centralstimulantia, nedsatt aptit och sömnproblem, 
med större svårighetsgrad för DEX än för MF. 

I studien som undersöker kardiovaskulära risker [21] visas en kardiovaskulär påverkan 
av centralstimulantia, även om den inte är signifikant för alla parametrar. Avsaknaden 
av signifikans kan till viss del ha att göra med det lilla försöksunderlaget. Studien tar 
inte upp om det finns skillnader i kardiovaskulär påverkan mellan olika 
centralstimulantia, men kan ändå vara relevant då alla försökspersoner redan 
behandlades med ett preparat och i studien fortsatte ta sitt preparat i sin utprövade 
dos. Fas 3-studien [16,17] visar på samma mönster med ökad puls och hjärtfrekvens vid 
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behandling med centralstimulantia. Denna möjliga påverkan kan på lång sikt vara 
kliniskt relevant, speciellt vid långtidsbehandling, då ökningar av 
hjärtfrekvens/blodtryck under barndomen kan leda till kardiovaskulära biverkningar 
längre fram i livet. Studien visar även på en viss viktnedgång vid behandling med 
centralstimulerande läkemedel. Denna viktminskning kan dels ha sin grund i en 
nedsatt aptit, dels i en ökad hjärtfrekvens och ämnesomsättning. Påverkan på vikten är 
något större av LDX än MF, något som också visar sig i den australiensiska studien [20] 
som en högre svårighetsgrad och prevalens av biverkningen ”aptitlöshet” för DEX än 
för MF. Centralstimulerande läkemedel bör alltså inte vara ett val för ADHD-
behandling där barnet har kardiovaskulära problem, är underviktigt eller ligger i 
riskzonen för undervikt. I FASS rapporteras biverkningen nedsatt aptit och därigenom 
viktnedgång i något större utsträckning för LDX medan förändring av blodtryck är 
något vanligare för MF [9,14]. Noterbart är att MF, men inte LDX, har anorexia som 
kontraindikation. Båda substanserna har kardiovaskulära sjukdomar och hypertoni 
som kontraindikationer. 

I den norska studien [23] visar sig biverkningar av DEX och MF vara liknande på 
gruppnivå, men att de samtidigt i ganska stor utsträckning kan skilja sig mellan 
individer. Jämför man denna studie [23] med den australiensiska studien [20] ses 
liknande resultat för sömnsvårigheter och minskad aptit, medan resultaten för vissa 
andra biverkningar skilde sig åt något. Som exempel kan ses att prevalensen av 
symtomet överdriven glädje var lägre för DEX än MF i ena studien [20] men högre i 
den andra [23]. Precis som för respons är alltså biverkningar av preparaten tämligen 
individuella. Troligheten att få en positiv respons med optimal responsstyrka och 
samtidigt minimera biverkningarna borde alltså kunna öka om man inkluderar både 
DEX/LDX och MF vid en utprövning av centralstimulantia. Speciellt där barnet svarar 
väl på båda preparaten kan tillgången till olika preparat vid en utprövning ge en större 
möjlighet att minimera biverkningarna samtidigt som en minskning av ADHD-
symtomen bibehålls. Biverkningar som är kopplade till det preparat som barnet svarar 
bäst på borde vara av stort intresse att kartlägga, då det preparatet kan vara den 
troligaste behandlingen för barnet. 

Korttidsstudier är kanske inte alltid helt lämpliga för att visa på biverkningar, då vissa 
biverkningar blir bättre eller försvinner med tiden medan andra biverkningar kan 
förvärras. Vidare forskning och fler långtidsstudier behövs, och har också börjat 
utföras, för att nå en så säker och optimal behandling som möjligt både när det gäller 
effekter och biverkningar av centralstimulantia vid ADHD-behandling. 

 

Slutsats 
Trots likheterna i verkningsmekanism mellan metylfenidat, dexamfetamin och 
lisdexamfetamin är metylfenidat det absolut mest frekvent förskrivna 
centralstimulerande läkemedlet mot ADHD i Sverige. På gruppnivå verkar dock 
amfetaminpreparat vara minst lika potenta för ADHD-behandling, och på individnivå 
kan skillnaden vara stor när det gäller responsen på och biverkningarna av preparaten. 
Att metylfenidat förskrivs i otroligt mycket större utsträckning än amfetaminpreparat 
indikerar att amfetamin sällan testas trots denna individskillnad. För att få ett ökat 
antal patienter med god respons borde kanske flera olika preparat utvärderas vid en 
utprövning. 
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Den stora övervikten för metylfenidat vid förskrivningar är säkerligen till följd av att 
det varit godkänt för förskrivning mycket längre än amfetaminpreparat, är väl testat 
och ett förstahandsalternativ vid ADHD-behandling. Att skriva ut ett 
amfetaminpreparat på licens när metylfenidat ofta är ett fullgott alternativ är säkert 
något som många förskrivare dragit sig för att göra. Amfetamin uppfattas dessutom 
troligen av många, både förskrivare och patienter/anhöriga, som ett kontroversiellt 
läkemedel med risk för en beroendebild och/eller missbruk, vilket kan leda till ett 
motstånd mot att förskriva amfetaminpreparat. På hemsidan för Västerbottens Läns 
Landstings sjukvårdsrådgivning, 1177.se, är amfetamin till exempel inte nämnd som ett 
behandlingsalternativ vid ADHD [4]. Beroendebilden är dock komplex då personer 
med ADHD redan har en klart ökad risk för narkotikamissbruk i vuxen ålder. Tidig 
behandling med centralstimulantia vid ADHD ger faktiskt en dokumenterad minskning 
av risken att utveckla ett missbruk senare i livet, troligtvis genom att preparaten 
”normaliserar” nivåerna av signalsubstanser i hjärnan [1]. Lisdexamfetamin saknar 
dessutom det snabba tillslag som fås av amfetamin utan depoteffekt, vilket ytterligare 
borde minska risken för att missbruka preparatet.  Efter godkännandet av Elvanse 2013 
sågs, förklarligt, en ökad förskrivning av lisdexamfetamin 2014. Detta godkännande 
kanske kan leda till att jämföranden av centralstimulerande preparat blir vanligare vid 
utprövning av lämpligt ADHD-läkemedel framöver. 

Vid val av ADHD-medicinering bör alltid fördelar och risker med varje slags 
behandling vägas in. Biverkningar av olika slag eller avsaknad av effekt leder till att 
många väljer att sluta med behandlingen. Även i de fall där responsen är god, ADHD-
symtomen minskas och biverkningarna är få eller lindriga är det fortfarande en 
personlighetsförändrande behandling, vilket kan leda till att vissa ändå väljer att 
avsluta sin medicinering. Att prova sig fram till rätt preparat, om det överhuvudtaget 
finns något, kan vara lättare när det finns fler att välja på. 
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