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Sammanfattning 

Inledning: Den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD (engelsk förkortning 
för Attention Deficit Hyperactivity Disorder) drabbar både barn och vuxna. Orsaken till 
ADHD är okänd men sannolikt sker en hämmad transmission av dopamin och 
noradrenalin i hjärnan. Tillståndet ger symptom som uppmärksamhetsproblem, 
hyperaktivitet och impulsivitet till den grad att den drabbades vardagsliv ofta berörs och 
livskvaliteten påverkas negativt. Behandlingen innefattar läkemedelsbehandling och 
icke-farmakologiska åtgärder som t.ex. kognitiv beteendeterapi. Förstahandsvalet av 
läkemedel är centralstimulerande metylfenidat och antalet användare i Sverige år 2014 
var över 73 000 individer. Andrahandsvalet är atomoxetin, ett icke centralstimulerande 
läkemedel med ca 14 100 användare år 2014 i Sverige. De exakta 
verkningsmekanismerna hos läkemedlen vid ADHD är okända. Effekterna av dessa 
läkemedel bedöms som otillräckliga när det gäller kontinuerlig långtidsbehandling i 
perioder över sex månader.  
 
Syfte: Denna studie riktades mot att undersöka de kända effekterna av 
långtidsbehandling med metylfenidat och atomoxetin, hos både vuxna och barn med 
diagnostiserad ADHD.  
 
Metod: Via PubMed gjordes litteratursökning med ämnesrelaterade sökord. 
Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara utförda på människor under minst sex 
månaders tid och att presentationen skulle vara på engelska. Registerbaserade studier 
sorterades bort så att kliniska prövningar och öppna studier återstod. Tio artiklar är 
inkluderade i studien.  
 
Resultat: De tio artiklarna visade sammantaget att långtidseffekterna för både 
metylfenidat och atomoxetin var signifikant bättre än för placebo. Studielängderna 
varierade mellan sex månader och fyra år. Studierna kring metylfenidat utfördes med 
sammanlagt över 900 studiedeltagare och visade att läkemedlet hade effekt på 
kärnsymptom, emotionella symptom och svårighetsgraden på sjukdomen. Effekter på 
dessa områden redovisades också för atomoxetin och baserades på sex studier utförda 
med sammanlagt över 3 250 studiedeltagare. I en jämförande studie redovisades 
signifikant effekt på livskvaliteten för båda läkemedlen. Både metylfenidat och 
atomoxetin visade sig förbättra livskvaliteten när den var allvarligt negativt påverkad. 
Varken metylfenidat eller atomoxetin visade nedsatt terapeutisk verkan efter 
långtidsbehandling. Typ A-biverkningar av noradrenerg karaktär rapporterades fler 
gånger i grupperna som fått aktiva läkemedel jämfört med grupperna som fått placebo.  
 
Diskussion och slutsats: Resultatet i denna studie baseras på många olika 
skattningsskalor och för alla skalor visas effekt till fördel för läkemedel jämfört med 
placebo, vilket tyder på likheter mellan skattningsskalorna. De effekter som syntes vid 
långtidsbehandling med metylfenidat och atomoxetin överensstämmer med de resultat 
som redovisats i tidigare studier, både för de under kortare tidsperioder och de med 
långtidsbehandling. På grund av att det råder brist på långtidsstudier stöder resultatet i 
denna studie rekommendationen att läkemedelsbehandling vid ADHD ska omvärderas 
minst en gång per år, med anledning av att endast fyra av de tio inkluderade studierna 
hade studielängder på mer än ett år. Eftersom många blir långtidsanvändare av 
läkemedel finns det fortsatt stort behov av studier som sträcker sig över flera år. 
 
 
 
 
Nyckelord: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, metylfenidat, atomoxetin, 
långtidseffekter, långtidsbehandling 
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SCL-90-R  Symptomchecklista med 90 frågor 

TCA  Tricykliska antidepressiva 

WFIRS-P  Weiss funktionsskala för föräldrar 

WHO Världshälsoorganisationen  

WRAADDS Wender-Reimherr Adult Attention Deficit Disorder Scale 

 



 

 

  



1 
 

Introduktion 

ADHD (engelsk förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är ett psykiskt 
tillstånd som beror på neurologiska förändringar. Detta kan hos vissa individer leda till 
en nedsatt psykisk förmåga. ADHD är en typ av hyperkinetisk sjukdom, vilket innebär 
att den motoriska aktiviteten är överdriven. Således är sjukdomen en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning, liksom t.ex. autismspektrumstörning. Uppmärksammandet av 
symptom sker ofta i tidig skolålder [1, 2]. För barn diagnostiseras pojkar tre till fem 
gånger så ofta som flickor och prevalensen i Sverige för denna åldersgrupp är ca 3-10 
procent. Hos vuxna är könsfördelningen vid diagnostillfället jämnare och i denna grupp 
är prevalensen ca 2,5-4 procent [1, 3, 4]. I denna rapport kommer akronymen ADHD 
användas. 

Orsak och symptom 
Etiologin vid ADHD är okänd men påverkas av både arv och miljö [5]. Sannolika orsaker 
är att transmittorsubstanserna dopamin och noradrenalin hämmas och det kan bero på 
arv eller en genetisk sårbarhet, en förändrad metabolism av transmittorerna eller på 
cerebrala skador som t.ex. syrebrist under den första levnadstiden [1, 5-7]. Biologiska 
omgivningsfaktorer kan påverka hur tillståndet och dess svårighetsgrad utvecklas [5, 7].  
 
ADHD karakteriseras av huvudsymptomen uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet 
och impulsivitet. Symptombilden och funktionsnedsättningen är individuell och kan 
variera över tid [3]. För barn kan tecken på uppmärksamhetsproblem vara t.ex. 
lättdistraktion och koncentrationssvårigheter, svårigheter med organisering och att följa 
instruktioner, slarvighet och glömska. Hyperaktivitet och impulsivitet kan visa sig som 
svårigheter att vara stilla, svårreglerad aktivitetsnivå, plötsliga humörförändringar, 
överdriven talmängd, svårigheter med att vänta på sin tur och inkräktande på andra [8]. 
Sammanställning av symptomen visas i tabell 1.  
 

Tabell 1: Symptom vid ADHD (engelsk förkortning för Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder). Uppdelning enligt huvudsymptom [1, 4, 5]. 

 
Tillståndet är livslångt och berör både barn och vuxna [9]. För vuxna är det vanligt att 
hyperaktiviteten minskar och istället ersätts av rastlöshet. Många av symptomen som 
barn uppvisar syns även hos vuxna, t.ex. bristande uppmärksamhet med 
koncentrationssvårigheter och oförmåga att slutföra uppgifter, snabbt skiftande humör 
samt impulsivitet [5]. En nedsatt förmåga att planera och strukturera karakteriserar 
också tillståndet hos vuxna [1]. Symptomen leder ofta till en funktionsnedsättning som 
påverkar den drabbades vardag [9].  
 
 

Uppmärksamhetsproblem Hyperaktivitet och impulsivitet 

Koncentrationssvårigheter Svårigheter att vara stilla

Svårigheter att se detaljer Svårreglerad aktivitetsnivå

Svårigheter att lyssna aktivt Rastlöshet

Svårigheter att följa instruktioner Otålighet

Oförmåga att inleda uppgifter Överdriven talmängd

Oförmåga att slutföra uppgifter Avbryter andra

Nedsatt organiserings- och planeringsförmåga Svårigheter att vänta på sin tur

Lättdistraktion Inkräktar på andra

Glömska och minnesproblem Svårreglerade humörförändringar
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Diagnosen ADHD kan delas upp i tre subtyper beroende på de huvudsakliga symptomen: 

• ADHD i kombinerad form innebär att alla tre huvudsymptom finns 

representerade i minst 2 olika miljöer. Denna form är vanligast.  

• ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsproblem innebär att 

uppmärksamhetsproblematik dominerar. Denna form kallades tidigare ADD. 

• ADHD med huvudsakligen hyperaktivitets- och impulsivitetproblem innebär en 
dominerande bild av hyperaktiva-impulsiva symptom [1, 10].  

 
För både barn och vuxna med ADHD ökar risken för en försämrad livskvalitet [3, 9]. 
Definitionen av allmänt god livskvalitet enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en 
livssituation som överensstämmer med både allmänna och egna normer. I den allmänna 
livskvaliteten ingår bland annat den hälsorelaterade livskvaliteten som påverkas av en 
individs mående och hälsa [11]. Funktionsnedsättningen vid ADHD går hos många ut 
över det sociala livet och påverkar sysselsättning och fritidsintressen samtidigt som det 
psykiska välbefinnandet sjunker [3, 9]. 

Diagnostik 
En utredning kring förekomst av ADHD innefattar många olika delar och varierar 
beroende på vilken specialistenhet som leder utredningen. För vuxna kan utredningen 
ske via allmänpsykiatrisk mottagning medan barn ofta utreds via barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) eller barnmottagning [5, 11]. Diagnosen ställs enligt 
Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-
10) eller enligt den femte utgåvan av den Diagnostiska och statistiska handboken om 
psykiska störningar (DSM-5) som ges ut av den Amerikanska psykiatriska föreningen 
(APA) [2, 12]. Grunden till diagnosen är individens anamnes och symptom, och en 
bedömning görs efter kriterier i det diagnostiska system mottagningen använder [3]. 
Utredningen innehåller förutom detta en beteende- och funktionsbedömning och en 
somatisk undersökning [4].  
 
I DSM-5 och ICD-10 ingår inte någon information beträffande hur symptombedömning 
ska utföras [4]. Det finns olika typer av formulär, skattningsskalor och checklistor som 
kan användas för screening och diagnostisering [11]. Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) har i en litteraturstudie från 2013 granskat 15 stycken 
skattningsskalor och dragit slutsatsen att det saknas evidens för att de är tillförlitliga vid 
diagnostisering: 

- För bland annat Självskattningsskala för ADHD hos vuxna (ASRS) och 
Skattningsskala för ADHD (ADHD-RS) saknas det vetenskapliga studier. 

- För bland annat Conners skattningsskala för föräldrar (CPRS och CPRS-R) och 
Conners skattningsskala för lärare (CTRS och CTRS-R) bedöms underlaget 
otillräckligt.  

SBU lägger också fram att det inte finns evidens alls för det kompletta diagnostiska 
förloppet i Sverige [3]. 

Behandling 
Vid behandling av ADHD hos vuxna och barn utformas individualiserade 
behandlingsprogram enligt de riktlinjer som används inom Europa. Programmen är 
kombinerade; de innehåller både icke-farmakologisk och farmakologisk behandling [6]. 
I den icke-farmakologiska behandlingen ingår bland annat pedagogiska och 
psykologiska åtgärder som kognitiv beteendeterapi (KBT) [13]. Alla individer med 
ADHD har inte behov av läkemedelsbehandling [8], men generellt har forskning visat att 
individer som behandlas med läkemedel upplever förbättrad ADHD jämfört med de som 
inte behandlats [9]. Syftet med läkemedelsbehandlingen är att stabilisera och förbättra 
symptomen som manifesteras [4].  
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De centralt verkande sympatomimetiska substanser som används vid ADHD-behandling 
är: 

• Metylfenidat 

• Dexamfetamin  

• Lisdexamfetamin 

• Atomoxetin  
 
Av dessa är metylfenidat, dexamfetamin och lisdexamfetamin centralstimulerande och 
amfetaminliknande. Atomoxetin är inte centralstimulerande [1]. För narkotikaklassade 
sympatomimetika som behandlar ADHD begränsas förskrivningen till specialistläkare 
inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och 
ungdomsneurologi med habilitering [14]. ADHD och behandling av ADHD är ett stort 
forskningsområde och utöver forskning kring den behandling som fokuserar på tidigare 
nämnda substanser undersöks andra behandlingsmetoder. Exempel på denna forskning 
är farmakologisk behandling med bupropion, tricykliska antidepressiva (TCA) och 
klonidin samt icke-farmakologisk behandling med omega-3-fettsyror och neurofeedback 
[1, 6, 15].  

Metylfenidat 
Förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling av ADHD är metylfenidat eftersom effekten 
på huvudsymptomen är väl dokumenterad [1]. Resultat från flera studier visar att 
effekten av metylfenidat är större än placebo, både för vuxna och barn [3]. Effekten av 
läkemedlet fås främst av D-isomeren av metylfenidat, som är mest farmakologiskt aktiv, 
troligen genom att transmissionen av dopamin och noradrenalin ökar genom hämmat 
återupptag. Det är däremot inte känt om denna verkningsmekanism är anledningen till 
de effekter som ses vid behandling av ADHD [13, 16]. För att möjliggöra individualiserad 
behandling finns läkemedlet i olika beredningsformer med olika insättningstid och 
duration. Tillgängliga beredningsformer är tabletter, kapslar med modifierad frisättning 
och depottabletter. I tabell 2 visas befintliga läkemedel indelade efter duration.  
 

Tabell 2: Metylfenidat i olika beredningsformer för möjlighet att individualisera 
medicinering efter behov. Produkter uppdelade efter duration [13, 17]. 

 

Dessa läkemedel är godkända för behandling av barn från sex års ålder. För behandling 
av vuxna som inte använt metylfenidat tidigare finns indikation hos Ritalin kapsel. 
Indikation för förlängd behandling av ungdomar till vuxen ålder finns för 
medellångtidsverkande Ritalin och Medikinet samt för långtidsverkande Concerta och 
Methylphenidate Sandoz [17].  

Atomoxetin 
Andrahandsvalet är atomoxetin som inte är centralstimulerande likt amfetaminpreparat 
och därför inte narkotikaklassificerat. Verkningsmekanismen är ett selektivt hämmat 
återupptag av noradrenalin [1]. Atomoxetin metaboliseras till den ekvipotenta 
substansen 4-hydroxiatomoxetin [18]. Flera placebokontrollerade studier har visat att 

Duration Produkt Beredningsform

Kortverkande metylfenidat Ritalin Tablett

Medikinet Tablett

Methylphenidate Alternova Tablett

Medellångverkande metylfenidat Ritalin Kapsel med modifierad frisättning

Medikinet Kapsel med modifierad frisättning

Equasym Depot Kapsel med modifierad frisättning

Långverkande metylfenidat Concerta Depottablett

Methylphenidate Sandoz Depottablett
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effekten är bättre än placebo för både barn och vuxna [3]. Atomoxetin finns i läkemedlet 
Strattera och är tillgängligt i två beredningsformer; kapslar och oral lösning. En dos har 
duration under ett dygn och administrering sker därför ofta en gång dagligen. 
Indikationen för behandling omfattar nyinsättning hos både barn från sex års ålder och 
vuxna [18]. 

Förskrivning av läkemedel för behandling av ADHD 
Förskrivningen av läkemedel mot ADHD ökar i takt med att incidensen ökar. I figur 1 
visas förskrivningsmönstret i Sverige mellan år 2006 och 2014. Metylfenidat för 
behandling av ADHD introducerades i Sverige år 2002 och sedan dess har användningen 
ökat starkt [19]. Behandling av vuxna tillkom 2011 [17]. I dagsläget är metylfenidat 
förstahandsval i terapirekommendationer [1]. I figur 2 visas förskrivningen av alla 
läkemedel med metylfenidat till vuxna och barn i Sverige mellan år 2006 och 2014 med 
antalet användare utskrivet. Strattera (atomoxetin) godkändes år 2006 och 
användningen har sedan dess ökat varje år. I figur 1 ses att atomoxetin är ett tydligt 
andrahandsval, även om förskrivningen av lisdexamfetamin ökat mellan år 2013 och 
2014. I figur 3 ses förskrivningsmönster för atomoxetin med antal användare utskrivet 
med siffror.  
 

Figur 1: Förskrivning av metylfenidat, atomoxetin, dexamfetamin och lisdexamfetamin i 
Sverige för alla åldrar mellan åren 2006 och 2014. Statistik från Socialstyrelsens 

statistikdatabas [20]. 
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Figur 2: Förskrivning av metylfenidat i Sverige för alla åldrar har ökat mellan åren 2006 
och 2014. Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas [20]. 

Figur 3: Förskrivningen av atomoxetin i Sverige för alla åldrar har ökat mellan åren 2006 
och 2014. Statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas [20]. 

Riktlinjer och kunskapsläge 
Förstahandsvalet vid läkemedelsbehandling är, som tidigare berört, centralstimulerande 
metylfenidat. Vid utebliven effekt, missbruk eller risk för missbruk samt vid svåra 
sömnstörningar rekommenderas andrahandsvalet atomoxetin [8]. Erfarenheten kring 
metylfenidat är större än den kring atomoxetin och båda preparaten har i tidigare studier 
visat sig vara mer effektiva än placebo på ADHD-symptom. En stor del av den 
genomförda forskningen kring effekt är just placebokontrollerad och det saknas 
jämförande studier för att peka på skillnader mellan dessa preparat [3].  
 
Tidigare forskning har främst fokuserat på behandling i upp till 6 månader. Detta har 
lett till en rekommendation där nyttan av läkemedelsanvändningen ska omvärderas en 
gång per år genom att läkemedlet sätts ut. Hur detta efterföljs inom klinisk praxis är 
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osäkert enligt en rapport från 2012, där Socialstyrelsen lägger fram att många med 
ADHD långtidsbehandlas [21]. Det huvudsakliga problemet är att effekter av 
metylfenidat- och atomoxetinbehandling på lång sikt inte är kända [3].  
Rekommendationerna kring behandling, även detta tidigare berört, är ett kombinerat 
program där beteendeterapi ingår [1]. Den positiva effekten av KBT som tillägg till 
läkemedelsbehandling saknar dock adekvat vetenskapligt underlag enligt SBU [3]. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka kända effekter av långtidsbehandling vid ADHD hos vuxna och 
barn. Den primära frågeställningen är: 
- Vilka långtidseffekter är kända för metylfenidat respektive atomoxetin vid 

behandling av ADHD? 
Detta leder till sekundära frågeställningar. De handlar om hur långa studier som har 
genomförts på området och vilka effekter av läkemedlen som har blivit undersökta. 

 

Metod 

För att utföra denna studie har litteratursökning genomförts i databasen PubMed 
(Medline) under perioden 2016-01-19 till 2016-02-02. Sökord i form av Medical Subject 
Headings (MeSH-termer) användes och kompletterades för två sökningar med fritext, se 
tabell 3. Svensk MeSH (SweMeSH) [22] användes för att få korrekta sökord. De MeSH-
termer som valdes var ”Attention Deficit Disorder with Hyperactivity”, 
”Methylphenidate”, ”Atomoxetine Hydrochloride”, ”Longitudinal Studies”, ”Follow-Up 
Studies” och ”Treatment Outcome”. Tilläggen med fritext var “year” respektive “24 week” 
för att hitta studier med en längd på minst sex månader.  
 
För att begränsa urvalet valdes inklusionskriteriet att studierna skulle vara utförda på 
människor och att artikeln skulle vara presenterad på engelska. Eftersom denna studie 
riktas mot långtidseffekter av metylfenidat och atomoxetin sattes dessutom 
inklusionskriteriet att studielängden skulle vara minst sex månader. På grund av att 
läkemedlen används av både vuxna och barn har alla åldrar på studiepopulation 
inkluderats. Exklusionskriteriet var färre än 100 studiedeltagare från start.  
Sökträffarna sorterades efter relevans och titlarna för alla träffar lästes. Relevanta titlar 
sorterades ut och abstrakten lästes. Vidare sorterades relevanta abstrakt ut och därefter 
lästes artiklarna i sin helhet.  
 
Vissa av de mest relevanta artiklarna ingick i sökresultatet för flera av 
sökordskombinationerna. I tabell 3 står dessa artiklar med i kolumnen för valda artiklar 
hos den sökordkombination som tidigast inkluderade dessa i sökresultatet. 
 
Detta urval resulterade i 12 artiklar. Två av dessa var registerbaserade studier och 
uteslöts. Resterande 10 artiklar med valda kriterier undersöker långtidseffekter av 
metylfenidat och atomoxetin vid behandling av ADHD och överensstämmer därmed med 
studiens syfte. 
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Tabell 3: Artikelsökning i PubMed med MeSH-termer och tillägg av fritext. Begränsningar 
syftar till att göra urvalet mindre och mer relevant. Artiklarna är i PubMed sorterade efter 

”Relevance”. Valda artiklar ligger som grund för studien.  

 
 

Resultat 

Av de tio inkluderade artiklarna fokuserar fyra stycken på metylfenidat och underlaget 
till dessa är tre olika studier [23-25]. En av dessa studier gav upphov till två separata 
artiklar där olika aspekter av effekterna har utvärderats [23, 26]. Övriga sex artiklar 
fokuserar på atomoxetin och av dessa är tre studier utförda på en vuxen studiepopulation 
[27-29]. De andra tre studierna är utförda med barn som studiedeltagare [30-32]. En av 
studierna är en jämförelse mellan atomoxetin och centralstimulantia, främst 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda artiklar

2016-01-21 ((("Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) AND 

"Longitudinal Studies"[Mesh]) 

OR "Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) AND 

"Follow-Up Studies"[Mesh] 

Humans, English 30 5, 17, 26, 29

2016-02-02 (((("Attention Deficit Disorder 

with Hyperactivity/drug 

therapy"[Mesh]) AND 

"Methylphenidate"[Mesh]) 

AND "Treatment 

Outcome"[Mesh])) AND 

"Follow-Up Studies"[Mesh] 

Humans, English 39 16

2016-02-02 (("Attention Deficit Disorder 

with Hyperactivity"[Mesh]) 

AND 

"Methylphenidate/therapeutic 

use*"[Mesh]) AND "Treatment 

Outcome"[Mesh] + year

Randomized 

Controlled Trial, 

Humans, English

9 2

2016-02-02 (("Attention Deficit Disorder 

with Hyperactivity"[Mesh]) 

AND 

"Methylphenidate/therapeutic 

use*"[Mesh]) AND "Treatment 

Outcome"[Mesh] 24 week

Randomized 

Controlled Trial, 

Humans, English

15 5, 8

2016-02-02 (("Attention Deficit Disorder 

with Hyperactivity"[Mesh]) 

AND "Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) AND 

"Longitudinal Studies"[Mesh] 

Humans, English 9 6

2016-02-02 (("Attention Deficit Disorder 

with Hyperactivity"[Mesh]) 

AND "Atomoxetine 

Hydrochloride"[Mesh]) AND 

"Treatment Outcome"[Mesh] 

Randomized 

Controlled Trial, 

Humans, 

English, Adult: 19-

44 years

27 18
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metylfenidat [30]. Studierna som inkluderats varierar mellan sex månader och fyra år. 
Fyra av studierna är utförda under en period kortare än ett år [23, 24, 27, 28]. Den 
längsta studieperioden är fyra år [29]. I tabell 4 visas en sammanställning av artiklarna, 
sorterade efter läkemedel och studiernas längd.  
 

Tabell 4: Inkluderade studier på barn och vuxna med studielängd över 24 veckor sorterade 
efter läkemedel och studielängd. Fyra studier fokuserar på metylfenidat och sex studier 

fokuserar på atomoxetin.  

 
 

Av dessa studier är det åtta stycken som är randomiserade kontrollerade prövningar 
(RCT) och sju av dessa är placebokontrollerade och dubbelblindade, se tabell 5 som 
presenterar studietyp för alla studier. Tre av dessa sju studier var initialt dubbelblinda 
och placebokontrollerade innan de övergick i en öppen förlängning, vilket innebär att 
alla deltagare fick möjligheten till aktivt läkemedel [25, 29, 31]. En av de öppna 
förlängningarna är en sammanslagning av två identiska RCT:s [29]. De studier som inte 
är placebokontrollerade är öppna studier med atomoxetin [30, 32]. Olikheten mellan 
dem är att den ena är en randomiserad studie som jämför atomoxetin med 
centralstimulantia, den enda jämförande studien som ingår [30]. Den andra öppna 
studien är inte en randomiserad prövning utan alla studiedeltagarna har fått atomoxetin 
från studiens start [32].  
 
 
 

Läkemedel Studielängd Studiepopulation

1. Rösler, 2009 [23] Metylfenidat 24 veckor 363 vuxna

2. Rösler, 2010 [26] Metylfenidat 24 veckor Se Rösler, 2009 [23]

3. Biederman, 2010 

[24]

Metylfenidat 34 veckor 227 vuxna

4. Wender, 2011 [25] Metylfenidat 5 veckor + 12 

månader

116 vuxna

5. Fuentes, 2013 [30] Atomoxetin och 

metylfenidat

12 månader 398 barn

6. Young, 2011 [27] Atomoxetin 24 veckor 502 vuxna

7. Adler, 2009 [28] Atomoxetin 24 veckor 501 vuxna

8. Buitelaar, 2007 [31] Atomoxetin 1,5 år 604 barn

9. Perwien, 2007 [32] Atomoxetin 2 år 912 barn

10. Adler, 2008 [29] Atomoxetin 4 år 536 vuxna

Studie



9 
 

Tabell 5: Redovisning av titlar och olika studietyper för jämförelse mellan inkluderade 
studier. 

 

I dessa studier har totalt 4 159 individer ingått i studiepopulationerna. Av dessa har 905 
deltagare medverkat i prövningarna kring metylfenidat och 3 254 deltagare medverkat i 
prövningarna kring atomoxetin, se tabell 4 där antal studiedeltagare per prövning 
redovisas. I studien av Fuentes et al (2013) har hälften av deltagarna fått respektive 
läkemedel.  
 
De olika studierna hade varierande inklusions- och exklusionskriterier. Tre av studierna 
undersöker effekten på barn från sex års ålder [30-32]. Den övre åldersgränsen i de 
studierna är 15 år [31], 16 år [30] och 17 år [32]. Gällande vuxna studiedeltagare anges 
kriterier för ålder i alla studier utom en. Tre studier har en undre åldersgräns på 18 år 
[23, 27, 28], en studie har 19 år [24] och en har 21 år [25]. Den övre åldersgränsen anges 
för tre av studierna och varierar mellan 54 och 60 år [23, 27, 29]. I de flesta studier skulle 
deltagarna uppfylla kriterierna för ADHD enligt DSM-IV, vilket är den version som 
föregår DSM-5. För att delta i de öppna förlängningsstudierna skulle deltagarna vilja 
fortsätta med medicinering [25, 29, 31]. Exklusionskriterier anges inte i två av studierna 

Titel Typ av studie

1. Rösler, 2009 [23] A randomised, placebo-controlled, 24-week, study of low-

dose extended-release methylphenidate in adults with 

attention-deficit/hyperactivity disorder

Randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie med 

parallellgruppsdesign. 

Multicenter

2. Rösler, 2010 [26] Twenty-four-week treatment with extended release 

methylphenidate improves emotional symptoms in adult 

ADHD

Se Rösler, 2009 [23]

3. Biederman, 2010 

[24]

A Randomized, 3-Phase, 34-Week, Double-Blind, Long-

Term Efficacy Study of Osmotic-Release Oral System-

Methylphenidate in Adults With Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder

Randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie med 

parallellgruppsdesign

4. Wender, 2011 [25] A One Year Trial of Methylphenidate in the Treatment of 

ADHD

Öppen förlängning av en 

randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie med 

crossoverdesign

5. Fuentes, 2013 [30] Long-Term Quality-of-Life and Functioning Comparison 

of Atomoxetine Versus Other Standard Treatment in 

Pediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

Randomiserad, kontrollerad 

öppen studie. Multicenter

6. Young, 2011 [27] Once-Daily Treatment With Atomoxetine in Adults With 

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A 24-Week, 

Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial

Randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie

7. Adler, 2009 [28] Once-Daily Atomoxetine for Adult Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder: A 6-Month, Double-Blind 

Trial

Randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie. 

Multicenter

8. Buitelaar, 2007 

[31]

A Randomized, Double-Blind Study of Continuation 

Treatment for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

After 1 Year

Öppen förlängning av en 

randomiserad, dubbelblind, 

placebokontrollerad studie. 

Multicenter

9. Perwien, 2007 [32] Atomoxetine Treatment in Children and Adolescents with 

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: What Are the 

Long-Term Health-Related Quality-of-Life Outcomes?

Öppen studie. Multicenter

10. Adler, 2008 [29] Long-Term, Opel-Label Safety and Efficacy of Atomoxetine 

in Adults With ADHD: Final Report of a 4-Year Study

Öppen förlängning av två 

randomiserade, dubbelblinda, 

placebokontrollerade studier. 

Multicenter

Studie
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[29, 30]. Hos de övriga studierna anges att individer med ostabila psykiatriska tillstånd, 
t.ex. bipolär förstämningssjukdom, schizofreni och ångesttillstånd, exkluderats ur 
studiepopulationen. Individer med allvarliga, ostabila eller kroniska medicinska 
sjukdomar har uteslutits i tre av studierna [23, 24, 32]. Flera av studierna har exkluderat 
individer med en intelligenskvot (IQ) under 80 [24, 32] eller 85 [23]. Två av studierna 
har exkluderat gravida eller ammande kvinnor [23, 24]. Ytterligare ett 
exklusionskriterium hos fyra av studierna är tidigare eller pågående substansmissbruk 
[23, 24, 27, 32].  
 
De tre studierna kring metylfenidat har genomförts med olika doser, vilket redovisas i 
tabell 6. För den studie som jämför atomoxetin och centralstimulantia har ingen dos 
angivits, men både kort- och långtidsverkande metylfenidat användes och doseringen 
var flexibel [30]. Dosen var också flexibel i de tre studierna kring metylfenidat och kunde 
titreras till optimalt individuellt behandlingssvar. I tabell 6 syns denna flexibilitet tydligt 
under kolumnen ”Medeldos läkemedel”, där intervallet mellan lägsta och högsta dos är 
relativt stort. Tabellens jämförelse visar dessutom att en studie använde sig av en högre 
genomsnittlig dos än de andra två. I två av studierna används i genomsnitt lägre doser 
än aktuell rekommendation för att öka följsamheten hos deltagarna och minska antalet 
biverkningar [23, 25]. En av dessa studier delade upp dosen på två doseringstillfällen 
med ett intervall på sex till åtta timmar [23]. Dosering tre gånger dagligen, med möjlighet 
till sex administreringstillfällen för optimerat behandlingssvar, tillämpades i en annan 
studie [25]. 
 

Tabell 6: Dosering av metylfenidat i de olika studierna. Medeldos och maximal dygnsdos 
anges i de enheter som angivits i respektive studie. P-värde saknas för två av studierna. 

 

Gällande atomoxetin varierar studierna på samma sätt i medeldos och maximal 
dygnsdos, vilket redovisas i tabell 7. Även den enhet som dosen redovisas i varierar. I de 
tre studierna utförda med barn i studiepopulationen är dosen angiven i antal milligram 
atomoxetin per kilogram per dygn – mg/kg/dygn [30- 32]. Studiepopulationens 
genomsnittliga vikt redovisas i en av dessa tre studier [30]. Administreringen av 
atomoxetin har i dessa studier delats upp på två administreringstillfällen [30-32]. En av 
studierna anger inte maximal dygnsdos [32]. I de tre studierna på vuxna studiedeltagare 
anges dosen istället i antal milligram atomoxetin per dygn – mg/dygn. Läkemedel 
administrerades en gång per dygn till vuxna [27-29]. Möjligheten till att dela upp dosen 
på två administreringstillfällen fanns i en av studierna [28]. I dessa studier har dosen 
atomoxetin varit flexibel och anpassats efter deltagarens individuella respons, dock med 
den begränsningen att den maximala dygnsdosen inte överskridits. Upptrappning av 
dosen har utförts särskilt långsamt i en studie för jämförelse med insättning on label 
(enligt den rekommendation som anges av tillverkaren) [27].  
 

Studie Studiepopulation Medeldos läkemedel Maximal dos¹

Rösler, 2009 [23] Vuxna 41,2 ± 18,2 mg/dygn 
(P=0,94)

60 mg/dygn

Rösler, 2010 [26] Se Rösler, 2009 Se Rösler, 2009 Se Rösler, 2009

Biederman, 2010 [24] Vuxna 78,4 ± 31,7 mg/dygn 
(P<0,0001)

1,3 mg/kg/dygn 
medelvikt 78 kg

Wender, 2011 [25] Vuxna 45 ± 14 mg/dygn 60 mg/dygn

Fuentes, 2013 [30] Barn - -

¹Den i Sverige rekommenderade maximala dygnsdosen för barn är 54 mg/dygn för Concerta och 60 

mg/dygn för Ritalin. Maximal dygnsdos för vuxna i Sverige är 80 mg/dygn [13, 16].
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Tabell 7: Dosering av atomoxetin i de olika studierna. Medeldos och maximal dos anges i de 
enheter som angivits i respektive studie.  

Studier kring metylfenidat 
Den prövning som gav upphov till två separata artiklar genomfördes på 28 kliniker. I 
samband med randomiseringen föll fyra studiedeltagare bort. Vid studiens start var det 
241 deltagare i metylfenidatgruppen och 118 deltagare i placebogruppen. Alla deltagare 
som medicinerat tidigare skulle haft uppehåll på två veckor. Den ena artikeln 
publicerades 2009 och syftade till att utvärdera effekter och biverkningar efter 24 
veckors behandling. Behandlingseffekterna mättes primärt med WRAADDS 
(förkortning för engelska Wender-Reimherr Adult Attention Deficit Disorder Scale) som 
innehåller 35 frågor. Som sekundärt mått användes Conners skattningsskala för vuxna 
med ADHD i självrapporteringsform, den långa versionen (CAARS-S:L). Sekundärt mått 
på sjukdomens svårighetsgrad var ett övergripande kliniskt intryck (CGI). Se tabell 8 för 
studerade effekter. Studiens statistiska analyser utfördes på intention-to-treat-
populationen (ITT): alla deltagare som randomiserats oavsett om de slutfört studien eller 
avbrutit. Signifikansnivån för primärt mått (WRAADDS) fastställdes till 0,01. För 
analysen av sekundära mått (CAARS-S:L och CGI) fastställdes signifikansnivån till 0,05 
[23].  
 
Den andra artikeln publicerades 2010 och var en ytterligare analys av prövningen, och 
syftade till att utvärdera effekter av metylfenidat specifikt på emotionella symptom. 
Studien är undersökande och utförs på ITT-populationen som i artikeln ovan men 
kompletteras med en per-protokoll-analys (PP), endast de deltagare som slutfört 
studien. P-värden anges icke-analytiskt och endast deskriptivt. För denna utvärdering 
skapades en ny skattningsskala; EDS (engelsk förkortning för Emotional Dysregulation 
Scale) med tio punkter baserade på WRAADDS. EDS användes i kombination med ELS 
(engelsk förkortning för Emotional Lability Scale), en underskala till CAARS-S:L där 
frågorna fokuserar på emotionella problem, samt en symptomchecklista med 90 frågor 
(SCL-90-R) [26]. I tabell 8 redovisas vilka effekter som studerats.  
 
En av de andra studierna utvärderade långtidseffekter, tolerans och säkerhet av 
metylfenidat med osmotisk frisättning i en trefasstudie på 34 veckor. 227 studiedeltagare 
randomiserades och i samband med det avbröt fyra deltagare. Vid studiens start var det 
109 individer som fick metylfenidat och 114 individer som fick placebo. Studiedeltagarna 
diagnostiserades med AISRS (engelsk förkortning för Adult ADHD Investigator 
Symptom Report Scale) och sjukdomens svårighetsgrad mättes med CGI. Tabell 8 visar 
vilka effekter som studerats. Studiens första fas var sex veckor lång och studerade 
efficacy. Analyserna baserades även i denna studie på ITT med undantaget att minst en 
veckas behandling fullgjorts. Statistisk signifikans bestämdes till p<0,05.  De 96 
deltagare som betraktades som svarande i fas 1 gick vidare till fas 2 som varade 24 veckor. 

Studie Studiepopulation Medeldos läkemedel Maximal dos¹

Buitelaar, 2007 [31] Barn 0,5 - 1,8 mg/kg/dygn 1,8 mg/kg/dygn

Fuentes, 2013 [30] Barn 0,5 - 1,8 mg/kg/dygn 
medelvikt 37,5 kg

1,8 mg/kg/dygn

Perwien, 2007 [32] Barn 1,25 mg/kg/dygn -

Adler, 2008 [29] Vuxna 25 - 160 mg/dygn 160 mg/dygn

Adler, 2009 [28] Vuxna 25 - 100 mg/dygn 100 mg/dygn

Young, 2011 [27] Vuxna 60 - 100 mg/dygn 100 mg/dygn

¹Den rekommenderade maximala dygnsdosen av Strattera är 100 mg/dygn i Sverige [18].



12 
 

Fas 3 hade 23 deltagare och syftade till att undersöka tiden till symptomåterkomst efter 
utsättning av metylfenidat [24]. 
 
Den längsta av studierna kring metylfenidat syftade till att utvärdera de sociala 
perspektiven och hur symptomens svårighetsgrad påverkades. I likhet med den 
förstnämnda studien användes WRAADDS som mått på behandlingseffekten. Sekundärt 
mättes symptomförändringar med CGI och den totala funktionen mättes med den 
Globala funktionsskattningsskalan (GAF) som ingår i DSM-IV. I tabell 8 visas vilka 
effekter som undersökts. Parade t-test användes för att jämföra förändringar mellan två 
tidpunkter och variansanalys (ANOVA) användes för att jämföra förändringar mellan 
fler än två tidpunkter. Signifikansnivån bestämdes till 0,001. Studien började med en 
fem veckor lång cross over-design där de 116 deltagarna startade med en veckas placebo 
innan randomisering till metylfenidat eller placebo utfördes. Varje fas i cross over-
designen var två veckor. De 78 deltagare som enligt WRAADDS förbättrades med minst 
50 procent under fas 1 fick delta i den öppna förlängningen under 12 månader [25].  
 
Tabell 8: Studerade effekter för metylfenidat och antal skalor som använts för att utvärdera 

respektive effekt. Ett streck anger att effekten inte studerats [23-26, 33]. 

 

Resultat 
I de två studier som primärt granskade WRAADDS gav metylfenidat en statistiskt 
signifikant förbättring (Wilcoxon U-test [23] resp. p<0,0001 [25]) jämfört med placebo 
[23, 25]. I den ena studien visade en jämförelse (Wilcoxon U-test) mellan 
behandlingsvecka 8 och 24 att effekten av metylfenidat var stabil [23]. I den andra 
studien sågs en förbättring av WRAADDS med 81 % från baslinjen efter 12 månader [25].  
Den första studiens andra artikel visade att de emotionella symptomen enligt EDS 
minskade både för metylfenidat och placebo, med statistiskt signifikant skillnad 
(Wilcoxontest) till fördel för metylfenidat från vecka 5. Enligt ELS var skillnaden mellan 
grupperna också signifikant (Wilcoxon U-test: 0,006, effektstorlek 0,35). 
Symptomchecklistan SCL-90-R visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 
ITT-populationen [26]. Effekten av metylfenidat var signifikant (p=0,016) mätt med 
CAARS-S:L [23]. Sjukdomens svårighetsgrad enligt CGI förbättrades signifikant 
(p=0,0003) jämfört med placebo för 55 % av deltagarna som fick metylfenidat i en av 
studierna [23]. I en annan av studierna visade majoriteten av deltagarna (93 %) 
signifikant stor förbättring av CGI [25]. Med metylfenidat förbättrades AISRS statistiskt 
signifikant (p<0,0001) jämfört med placebo [24]. GAF ökade också signifikant 
(p<0,0001) efter behandling, vilket indikerar en förbättrad total funktion [25].  
 
I den förstnämnda studien slutförde 249 av de 363 deltagarna. Bortfallet var 24 % i 
gruppen som fick metylfenidat och 43 % i gruppen som fick placebo [23]. 
Sexmånadersfasen i den andra studien slutfördes av 26 av de 62 deltagare (42 %) som 
fått metylfenidat och av 13 av de 34 deltagare (38 %) som fått placebo. Observera att 
endast svarande från fas 1 fick fortsätta till fas 2 [24]. Den sista studien hade 78 deltagare 

Studie Effekt på 

kärnsymptom

Svårighetsgrad 

på ADHD 

Effekt på 

emotionella 

symptom

Rösler, 2009 [23]
3 skalor 1 skala -

Rösler, 2010 [26]
2 skalor - 2 skalor

Biederman, 2010 [24]
1 skala 2 skalor -

Wender, 2011 [25]
1 skala 1 skala -
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i långtidsfasen, och av dessa slutförde 64 individer (82 %) 6 månader och 57 individer 
(73 %) 12 månader [25].  
 
Biverkningar rapporterades av 74 % och 22 % i den första respektive andra studiens 
deltagare som fått metylfenidat [23, 24]. I den tredje studien rapporterades biverkningar 
av 23 % efter 6 månader och av 19 % efter 12 månader [25]. I placebogrupperna var 
förekomsten av biverkningar lägre [23-25]. De biverkningar som var mest 
förekommande för metylfenidat var minskad aptit, muntorrhet, sömnstörningar, 
huvudvärk och hjärtklappning [23, 25]. I den andra studiens placebogrupp rapporteras 
ett signifikant större bortfall (p=0,006) på grund av utebliven effekt jämfört med 
bortfallet på grund av biverkningar [24].  
 
Gällande symptomåterkomst vid utsättning sågs ingen statistiskt signifikant skillnad 
(p=0,1) mellan metylfenidat och placebo. 12 individer fick fortsätta med metylfenidat och 
11 individer randomiserades om till placebo. Symptomen för gruppen som fortsatt med 
metylfenidat förbättrades något medan symptomen för de som övergått till placebo 
ökade, dock inte signifikant [25].  

Studien som jämför atomoxetin och centralstimulantia 
En fas III-studie utförd i åtta länder fokuserade på hur läkemedelsbehandling av ADHD 
påverkade funktionella begränsningar och livskvalitet. Syftet var att jämföra effekter av 
atomoxetin och centralstimulantia på den hälsorelaterade livskvaliteten. Studiens 399 
deltagare randomiserades så att 199 deltagare fick atomoxetin och 200 fick 
centralstimulantia. En deltagare i den senare gruppen avbröt i samband med 
randomisering och de 199 resterande fick centralstimulantia, främst kort- eller 
långtidsverkande metylfenidat (ca 97 procent). Gruppernas livskvalitet jämfördes med 
hjälp av barnutgåvan av barns hälso- och sjukdomsprofil (CHIP-CE) som inkluderar 
skalor för bland annat generell hälsa, självkänsla och upplevelse av emotionella 
symptom. Skalan tillämpades i form av utvärderingsformuläret för föräldrar (CHIP-CE 
PRF). Funktionsnedsättningen mättes med Weiss funktionsskala för föräldrar (WFIRS-
P). I tabell 9 redovisas de effekter som undersökts. Jämförelser efter sex och tolv 
månaders behandling utfördes på alla deltagare som tagit minst en dos läkemedel. 
Kovariansanalyser (ANCOVA) användes för att jämföra förändringar från baslinjen och 
förändringarna bedömdes signifikanta om konfidensintervallet med 95 procentig 
konfidensgrad inte inkluderade noll och p-värdet var under 0,05. 
 
Resultatet visade att CHIP-CE PRF på gruppnivå förbättrades med 9,1 enheter för 
atomoxetin och med 12,4 enheter för centralstimulerande efter 6 månader. T-värden 
beräknades och förbättringen var statistiskt signifikant på nivån p<0,001 till fördel för 
gruppen som fått metylfenidat. Ingen signifikant skillnad (p=0,159) sågs mellan 
grupperna efter 12 månader. Poängen på WFIRS-P förbättrades från baslinjen för båda 
behandlingsgrupperna och vid studiens slut sågs ingen signifikant skillnad (p=0,166) 
mellan grupperna. Biverkningar drabbade 150 deltagare i atomoxetingruppen och 146 
deltagare i stimulantiagruppen.  
 
Den första studieperioden på sex månader slutfördes av 328 deltagare; 157 i den grupp 
som fått atomoxetin och 171 i den grupp som fått centralstimulantia. Hela studieperioden 
på 12 månader slutfördes av 249 deltagare varav 109 behandlats med atomoxetin och 
140 behandlats med centralstimulerande läkemedel [30].  

Studier kring atomoxetin 
Dessa fem studier har olika fokusområden inom långtidsbehandling med atomoxetin och 
i tabell 9 visas vilka effekter som studerats i de olika studierna. För en av studierna var 
syftet att undersöka effekt på symptom, säkerhet och tolerans för atomoxetin on label 
jämfört med en långsam dosökning. Effekten utvärderades efter 24 veckor. Studien 
utfördes på 42 kliniker i USA och randomiseringen utfördes i två steg. Först 
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randomiserades de 502 deltagarna till två grupper: 268 fick atomoxetin och 234 fick 
placebo. I gruppen för atomoxetin skedde en andra randomisering där 147 deltagare fick 
atomoxetin on label (40 mg/dygn i 3 dagar därefter 80 mg/dygn) och 121 deltagare fick 
atomoxetin med långsam dosökning (40 mg/dygn i 7 dagar därefter 80 mg/dygn). Det 
primära effektmåttet var Conners skattningsskala för vuxna med ADHD för utredare i 
screeningversion (CAARS-Inv:SV) och en minskning på skalan med 25 procent eller mer 
jämfört med baslinjen indikerade behandlingssvar. Sekundärt användes AISRS och CGI. 
Till analyserna för CAARS-Inv:SV användes t-test med signifikansnivån 0,05 och 
analysen inkluderade alla deltagare med ett värde på baslinjen och minst ett värde från 
en senare mätning. ANCOVA användes till medelförändringen från baslinjen [27].   
 
Den andra studien som utfördes på 501 vuxna studiedeltagare syftade till att testa 
hypotesen att atomoxetin en gång per dygn ger bättre effekt än placebo efter sex 
månaders behandling. Därmed undersöktes också durationen av en dos. Studien 
utfördes på 21 olika platser. 250 deltagare randomiserades till atomoxetin och 251 
randomiserades till placebo under dubbelblinda förhållanden. Primärt utfallsmått var 
AISRS. Liksom i studien ovan användes CAARS-Inv:SV men här sekundärt. Andra 
sekundära mått var CGI, ASRS och en livskvalitetsskala för vuxna med ADHD (AAQoL). 
Utvärderingar gjordes vecka 2, 4, 6, 10, 14, 22 och 26 och i samband med detta kunde 
deltagarna rapportera eventuella biverkningar. För analyserna användes t-test med 
signifikansnivån 0,05 [28]. 
 
Den tredje studien på vuxna utvärderade säkerhet och effekt efter fyra års behandling 
med atomoxetin. Från två tidigare RCT:s på tio veckor rekryterades 536 deltagare och 
384 av dessa påbörjade denna öppna förlängningsstudie. De fyra första utvärderingarna 
av effekt och biverkningar gjordes varannan vecka och efter det var återbesöken var 
tredje månad. CAARS-Inv:SV  med en total symptomskala för ADHD var det primära 
måttet för effekt. Sekundära mått var CAARS-skalan i screeningversion med 
självrapportering (CAARS-Self:SV), CGI och WRAADDS. Utvärderingarna i slutet av 
studien gällande effekt inkluderade alla deltagare som hade utfallsvärden för minst ett 
tillfälle förutom vid baslinjen. Utvärderingarna gällande behandlingens säkerhet 
inkluderade alla deltagare som tagit minst en dos. Alla analyser gjordes med parade t-
test. Populationens individer kunde när som helst avbryta sitt deltagande [29]. 
 
De två studierna som utfördes på barn var liksom studien ovan öppna studier [31, 32]. 
Den ena studien var en förlängning av en tidigare RCT, med ny randomisering för att 
undersöka tiden till recidiv för de som tidigare fått atomoxetin och sedan gått över till 
placebo. Det övergripande syftet var att utvärdera 18 månaders behandling med 
atomoxetin jämfört med placebo. I den tidigare prövningen ingick 604 deltagare och av 
dessa slutförde 163 deltagare i atomoxetingruppen. Dessa randomiserades om till två nya 
grupper: 81 fick fortsätta med atomoxetin och 82 fick övergå till placebo [31]. Den andra 
studien syftade till att utvärdera effekten på livskvalitet och kärnsymptom efter två års 
behandling med atomoxetin. Från start ingick 912 barn i studiepopulationen. Den akuta 
fasen på 10 veckor slutfördes av 728 barn (80 %) som fick påbörja långtidsfasen på 24 
månader. Återbesök gjordes var tredje månad [32]. I båda studierna användes primärt 
ADHD-RS för att mäta effekt. CPRS-R och CHQ (engelsk förkortning för Child Health 
Questionnaire) användes för sekundära mätningar i båda studierna [31, 32]. I den ena 
studien användes dessutom CTRS-R [31].  
 
Symptomåterkomst bedömdes efter den andra randomiseringen och klassificerades som 
en symptomökning med minst 50 % enligt ADHD-RS eller en ökning av svårighetsgraden 
med två enheter enligt CGI-skalan. Alla analyser gjordes på ITT-populationen och hade 
signifikansnivån 0,05 [31]. I den andra studien beräknades t-värden för att undersöka 
livskvalitet. Alla deltagare med ett värde på CHQ vid baslinjen inkluderades i analysen 
av livskvaliteten. För analyserna av effekt inkluderades endast de deltagare som slutfört 
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eftersom syftet var att studera långtidseffekter. Kovariansanalyser gjordes för att mäta 
långtidsförändring på CHQ och ADHD-RS [32].  

 
Tabell 9: Studerade effekter för atomoxetin och antal skalor som använts för att utvärdera 

olika effekter. Ett streck anger att effekten inte har studerats [27-33]. 

Resultat 
För de två studier som primärt granskat effekten med CAARS-Inv:SV sågs förbättringar 
med signifikans på nivån p<0,001 jämfört med placebo [27, 29]. Den ena studien 
redovisar att CAARS-Inv:SV minskade med 30,2 % från värdet vid baslinjen. Liknande 
resultat sågs också för CAARS-Self:SV. Denna effekt var stabil under studiens 4 år [29]. 
För de två grupperna som tagit atomoxetin med olika insättningsscheman sågs ingen 
skillnad i effekt mätt med CAARS-Inv:SV (p=0,892). Någon betydelsefull fördel med 
långsam dosökning jämfört med on label-insättning kunde inte visas i denna studie efter 
en veckas (p=0,892) eller två veckors (p=0,722) behandling [27]. För den studie där 
CAARS-Inv:SV användes som sekundärt mått sågs signifikant skillnad på nivån p<0,001 
jämfört med placebo vid alla mätningar utom den vid vecka två. Primärt mått i denna 
studie var AISRS enligt vilken atomoxetin visade sig ge statistiskt signifikant minskade 
symtom (p<0,002) jämfört med placebo [28]. AISRS användes sekundärt i en av de 
andra studierna och visade även där en signifikant förbättring (p=0,001) jämfört med 
placebo [27]. En primär analys av ADHD-RS visade en signifikant förbättring (p<0,01) 
efter 10 veckors behandling. Effekterna behölls eller förbättrades efter 24 månader 
(p=0,01). I samma studie användes CPRS-R med samma resultat (p<0,01) [32]. 
WRAADDS förbättrades signifikant (p<0,001) i den studie som undersökte effekten 
sekundärt med denna skala [29].  
 
Utvärderingen av livskvalitet med CHQ visade att atomoxetin gav signifikanta 
psykosociala förbättringar (p<0,01) som behölls under studietiden (10 veckor till 24 
månader). Framstegen sågs främst hos de deltagare som inte behandlats tidigare, hade 
mindre svår ADHD och sämre initial livskvalitet (t-värde) [32]. Angående livskvalitet 
tillämpades AAQoL i en annan studie, där resultatet var att atomoxetin var signifikant 
bättre än placebo efter både 10 veckor och 6 månader med en signifikans på p<0,01. 
AAQoL var inte bättre än placebo vid den mätning som utfördes efter två veckor [28]. 

Sjukdomen svårighetsgrad enligt CGI förbättrades signifikant (p0,001) i de tre studier 
där måttet användes [27-29]. En av studierna rapporterar att signifikansen behölls under 
hela studien [27] och en annan rapporterar att signifikant förbättring syntes vid 
mätningarna vecka 4, 6, 10 och 14. Signifikant förändring (p<0,001) till fördel för 
atomoxetin syntes också mätt med skattningsskalan ASRS för vuxna [28]. De deltagare 
som behandlats med atomoxetin och sedan övergått till placebo visade signifikant högre 
recidiv jämfört med de som fortsatt med atomoxetin (Wilcoxon test, p=0,008). Det 
visade sig dessutom att de deltagare som behandlats med atomoxetin under kortare tid 

Studie Effekt på 

kärnsymptom

Svårighetsgrad 

på ADHD 

Livskvalitet Funktions-

nedsättning

Fuentes, 2013 [30]
- - 1 skala 1 skala

Young, 2011 [27]
2 skalor 1 skala - -

Adler, 2009 [28]
3 skalor 1 skala 1 skala -

Buitelaar, 2007 [31]
3 skalor 1 skala 1 skala -

Perwien, 2007 [32]
1 skala - 1 skala -

Adler, 2008 [29]
3 skalor 1 skala - -
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drabbades av snabbare återkomst av symptom än de som behandlats med atomoxetin en 
längre tid [31]. 
 
Det två RCT-studierna hade 501 respektive 502 deltagare från start. Av dessa slutförde 
253 och 206 deltagare från respektive studie [27, 28]. Den ena studien rapporterar att 
bortfallet var större för atomoxetin än för placebo (p=0,004) [27]. Den öppna 
förlängningen för vuxna startades av 384 individer och efter 97 veckor var bortfallet 259 
deltagare (67 %). Studien avslutades av 69 deltagare (18 %). Under perioden mellan 1,5 
år och 4 år var det fem deltagare som avbröt p.g.a. utebliven effekt, vilket indikerar att 
effekten bevarades under studietiden [29]. Den öppna förlängningen för barn fullföljdes 
av 163 deltagare. Bortfallet var större i placebogruppen än i atomoxetingruppen under 
utsättningsperioden (p=0,03) [31]. I den öppna studien slutförde 728 (80 %) av de 912 
barnen de första tio veckorna. De första 6 månaderna slutfördes av 591 deltagare (65 %) 
och hela studieperioden på 24 månader slutfördes av 312 deltagare (34 %) [32].  
 
I studien där insättningen on label jämfördes med en långsammare behandlingsstart 
förekom signifikant fler biverkningar i on label-gruppen. Antalen var 123 respektive 98 
(p=0,625). Efter 24 veckors behandling hade biverkningar rapporterats för 93,2 % av 
deltagarna som fått atomoxetin och av 81,6 % av deltagarna som fått placebo [27].  
Ytterligare resultat pekar på att biverkningar förekommer mer ofta för atomoxetin än för 
placebo [28]. I en annan studie avbröt 47 av 382 deltagare (12,2 %) på grund av 
biverkningar. De biverkningar som förekom var främst typ A-biverkningar. Under denna 
studie sågs en statistiskt signifikant viktförlust (medelvärde -0,94 kg, p<0,001) hos 
deltagarna [29]. Detta kan bero på att minskad aptit var en vanligt förekommande 
biverkan. Andra vanliga biverkningar var illamående, muntorrhet och trötthet [28]. 

 

Diskussion 

Litteraturstudiens tio artiklar visar sammantaget att både metylfenidat och atomoxetin 
har signifikant bättre långtidseffekt än placebo vid läkemedelsbehandling av ADHD hos 
både vuxna och barn [23-32]. Trots att verkningsmekanismerna skiljer sig åt, då 
metylfenidat är återupptagshämmare för både dopamin och noradrenalin medan 
atomoxetin är återupptagshämmare selektivt för noradrenalin, har båda preparaten i 
dessa studier visat sig vara effektiva på symptomen [3, 23-32]. Att 
noradrenalintransmissionen är påverkad vid ADHD är därför rimligt, men som 
inledningsvis nämndes är orsaken okänd [1].  
 
För att avgöra vilka långtidseffekter som dessa studier resulterat i krävs kännedom kring 
de olika skattningsskalorna som använts. I de inkluderade studierna användes 18 olika 
utfallsmått för primära och sekundära mätningar av läkemedlens effekter. De skalor som 
användes för primära mätningar var: 
 

• WRAADDS • EDS   • AISRS   • ADHD-RS 

• CAARS-Inv:SV • ELS   • CHIP-CE PRF • WFIRS-P 
 
I dessa skalor ingår delar för huvudsymptom (uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet 
och impulsivitet), symptom som faller under respektive grupp av huvudsymptom (se 
tabell 1), hur allvarligt symptomen påverkar individen, hur ofta symptomen förekommer 
och hur den drabbades sinnesstämning påverkas samt den övergripande hälsostatusen 
[23-33]. Resultaten från de enskilda studierna kan antas peka på en generell förbättring 
av alla parametrar i använd skattningsskala och dess underskalor när konklusionen 
anger att effekten är signifikant bättre än placebo. Skulle detta vara fallet kan det 
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eventuellt appliceras på den individuella symptombilden på så sätt att oavsett vilka 
symptom som uppvisas fås positiv effekt av läkemedel. 
 
I en av de inkluderade studierna kring metylfenidat användes skattningsskalan CAARS-
Inv:SV och resultatet var att effekten av läkemedlet var signifikant bättre än placebo [23]. 
Detta resultat ses också för atomoxetin, där tre studier visar att effekten är signifikant 
bättre än placebo, primärt eller sekundärt mätt med denna skala [27-29]. I den andra 
studien på metylfenidat var effekten signifikant bättre än placebo enligt AISRS [24]. 
AISRS har också visat signifikant bättre effekt av atomoxetin än placebo i två studier [27, 
28]. Signifikant effekt för metylfenidat och atomoxetin jämfört med placebo visades 
också med skalan WRAADDS [25, 29]. I studien där metylfenidat användes sågs en 
förbättring med 81 procent från baslinjen efter tolv månader för den behandlade gruppen 
[25]. Gällande svårighetsgraden sågs en signifikant förbättring mätt med CGI jämfört 
med placebo. I en av studierna kring metylfenidat sågs förbättring hos 93 procent av 
deltagarna [25]. En annan av studierna där deltagarna fått metylfenidat visade en 
förbättring av CGI med 55 procent från baslinjen till studiens slut [23]. Även för 
atomoxetin visades signifikant förbättring av CGI i de tre studier som använde måttet 
[27-29].  
 
Denna studie inkluderar inte huruvida skalorna är jämförbara med varandra och 
resultatet bör därför tolkas med försiktighet. Eftersom alla resultat i denna studie visar 
att effekten är signifikant bättre än placebo torde symptomskattningsskalorna ändå ha 
vissa likheter då deras utfall överensstämmer. Ytterligare studier som använder samma 
skattningsskala (skattningsskalor) skulle kunna ge tydligare resultat eftersom behovet av 
jämförelse då skulle minska. Innan den typen av studier utförs kan det dessutom vara 
centralt att utvärdera skattningsskalorna, vilket möjligen också skulle indikera vilka 
metoder som bör användas inom vården.  
 
Det måste noteras att den övervägande delen av de inkluderade studierna är finansierade 
av läkemedelsföretag som tillverkat de läkemedel som undersökts. Medice tillverkar 
Medikinet (metylfenidat) och har agerat finansiär till två av studierna [23, 26]. Andra 
har fått forskningsanslag från flertalet olika läkemedelsföretag, däribland Medice, för att 
genomföra sin studie [24]. Detta är inte ovanligt men bör ändå observeras. De studier 
som är granskade gällande atomoxetin kan alla kopplas till läkemedelsföretaget Lilly som 
tillverkar Strattera. Dessa studier är i vissa fall helt sponsrade av Lilly och i andra fall 
utförda av anställda eller aktieägare i företaget. För de studier där detta inte gäller har 
istället forskningsanslag betalats till de som har utfört studierna [27-32]. Detta kan bero 
på att Strattera är relativt nytt och dessa studier kan ha varit en del av underlaget till 
godkännandet av läkemedlet, varför det inte är konstigt att studierna har koppling till 
tillverkaren. Trots detta finns det risk för att studieresultaten kan ha påverkats och är 
mer fördelaktiga än de resultat som skulle kunna uppkomma vid eventuella fristående 
studier.  
 
Denna studie har inte kunnat visa att det ena preparatet är att föredra framför det andra. 
Endast en av de inkluderade undersökningarna var en jämförelse mellan preparaten, 
men dess fokus är på atomoxetin. Studieupplägget för de två grupperna i jämförelsen var 
inte överensstämmande då gruppen som fick centralstimulantia hade större möjligheter 
att anpassa sin behandling medan gruppen som fick atomoxetin var låsta gällande dos 
och doseringsintervall. Efter sex månader sågs en signifikant skillnad mellan grupperna 
men vid studiens slut var skillnaden inte längre signifikant. Författarna anger att 
skillnaden mellan centralstimulantia och atomoxetin var så liten att den inte kunde 
bedömas som kliniskt relevant [30]. Det öppna och inte likvärdiga studieupplägget ger 
möjligen ett resultat som är svårt att generalisera eftersom en låst behandling med 
atomoxetin inte speglar klinisk användning. Ytterligare en anmärkningspunkt i denna 
studie var att de mått som användes för att mäta livskvaliteten hos de barn (sex till sexton 
år gamla) som ingick var riktade till barnets föräldrar. Bland annat användes skalan 
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WFIRS-P och det kan vara att betydelse att uppmärksamma att denna är en av de skalor 
som SBU bedömer sakna tillräckliga underlag [3]. För att kunna bedöma om ett av 
läkemedlen har signifikant bättre effekt än det andra vid långtidsbehandling skulle fler 
jämförande studier med studielängder över sex månader krävas. Detta belystes redan 
inledningsvis och understryks nu särskilt.  
 
Med anledning av att endast fyra av de tio granskade studierna hade tidsperioder över 
ett år blir bristen på långtidsstudier tydligare. Detta kan inte antas motsvara hur 
användningen ser ut i verkligheten, där många med ADHD blir långtidsanvändare av 
läkemedel. Som inledningsvis förklarades är rekommendationen att 
läkemedelsbehandling vid ADHD bör sättas ut och omvärderas en gång per år [21]. På 
grund av bristen på långtidsstudier stöds denna rekommendation i den här studien.  
 
Resultatet i denna studie behandlar även bortfallet i de olika studierna. I de studier som 
är utförda kring metylfenidat rapporteras att mellan 18 procent och 58 procent av 
studiedeltagarna har avbrutit studien i förtid [23-25, 30]. För studierna kring atomoxetin 
var det mellan 46 procent och 82 procent av studiedeltagarna som inte fullföljde 
studieperioden [29, 30, 32]. För de behandlingsgrupper som fått placebo visas ett 
bortfall på 43 procent i en studie och på 62 procent i en annan [23, 24]. I ytterligare en 
annan studie anges endast att fler deltagare i placebogruppen än i atomoxetingruppen 
avbröt, förutom hur många som totalt avbröt [27]. I figur 4 visas det totala bortfallet i de 
studier som ingått, för jämförelse och bild av omfattningen.  

Figur 4: Antal studiedeltagare vid studiernas start (blå staplar) respektive slut (gröna 
staplar) [23-32]. 

 

Ett stort bortfall gör att en studie minskar i styrka. Bortfallsbias kan minimeras genom 
att analyser görs på en ITT-population, som i fem av studierna [23, 24, 26, 31, 32]. En 
studie har använt ITT-populationen till att mäta svårighetsgrad på symptomen och 
därefter använt analyser på en per-protokoll-population, d.v.s. endast de deltagare som 
slutfört hela studieperioden, för att mäta responsen [32]. En studie har inkluderat alla 
deltagare med ett värde på baslinjen och vid ett senare tillfälle i analysen [27]. I två av 
studierna ingår inte denna information [25, 28]. Analyser på en ITT-population innebär 
istället möjlig uppkomst av snedvridna resultat om det kan tänkas vara möjligt att de 
deltagare med bra effekt av behandling och få biverkningar är de som väljer att slutföra 
studien, och deras positiva resultat sedan appliceras på hela studiepopulationen.  
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Noradrenerga typ A-biverkningar rapporteras för både metylfenidat och atomoxetin [13, 
18, 23-32]. För metylfenidat visades att fler biverkningar förekom i den grupp som fått 
aktivt läkemedel jämfört med gruppen som fått placebo [23-25]. Detta gäller också för 
atomoxetin [28]. Vanliga biverkningar för båda läkemedlen var muntorrhet, 
sömnstörningar, minskad aptit och viktnedgång [23, 25, 28].  
 
Hos individer med ADHD är det relativt vanligt med annan psykiatrisk samsjuklighet 
[14]. I majoriteten av de granskade studierna har ostabila psykiatriska sjukdomar 
förekommit som exklusionskriterium [23-28, 31, 32]. Detta kan ses som ett 
populationsvalsbias/urvalsbias och kan göra resultaten mindre passande för allmän 
generalisering eftersom verkligheten inte speglas på ett adekvat sätt. Med andra ord är 
detta ytterligare en anledning för att vara restriktiv med generalisering av resultatet. 
Dessa studier kan inte besvara hur behandlingens effekt ser ut för de individer som har 
annan samtidig psykiatrisk sjukdom och det stärker behovet av ytterligare studier.  
 
Fyra av studierna hade en öppen studiedesign under någon tidsperiod [25, 29, 31, 32]. 
Detta kan spegla användningen i verkligheten bättre än vad en RCT gör men resultaten 
kan ha påverkats av bedömningsbias eftersom behandlingen varit känd. Det generella 
resultatet från dessa fyra studier där läkemedelsbehandling har fördel över placebo är 
dock överensstämmande med de övriga studierna som har varit dubbelblinda [23, 24, 
27, 28]. Resultatet överensstämmer dessutom med den allmänna erfarenheten kring 
metylfenidat och atomoxetin [1].  
 
Denna litteraturstudie baseras på tio artiklar vilka var resultat av en tidigare beskriven 
sökprocess. I sökprocessen sorterades artiklarna delvis ut beroende på om de bedömdes 
som relevanta för studiens syfte, enligt författaren. Här finns det risk för att viktiga 
artiklar kan ha valts bort. Fritextsökningen ”24 week” baserades på att en månad 
motsvarar fyra veckor och på grund av ett kalenderhalvår är 26 veckor kan detta också 
ha gett upphov till att underlaget blev litet. På grund av denna studies omfattning och 
begränsningar exkluderades studier som undersökte enstaka effekter, för exempel har 
studier som undersökt frekvensen av en specifik biverkan inte bedömts som relevanta 
för litteraturstudien. I en mer omfattande litteraturstudie finns därför alternativet att 
inkludera studier som utvärderar specifika biverkningar, t.ex. hjärtrytm- eller 
viktpåverkan. Ett till alternativ är att inkludera de två registerbaserade studierna som 
här valdes bort, för att få ett större underlag till detta redan begränsade 
forskningsområde. Ett viktigt ämne att undersöka i kommande studier är effekterna för 
barn som påbörjat läkemedelsbehandling och fortsatt utan avbrott tills de nått vuxen 
ålder, vilket möjligen skulle spegla verklighetens behandlingsmönster på ett mer korrekt 
sätt.  
 
Trots stor noggrannhet vid översättning av artiklarna finns det en risk för att tolkningen 
blivit inkorrekt eftersom artiklarna inte är skrivna på författarens första språk. 
Ytterligare en svaghet med studien är att den baseras på resultat som redan blivit tolkade 
av de som utfört respektive studie, vilket innebär att eventuella vinklingar kan ha 
överförts till denna studie. Styrkan med studien är att den bekräftar bristen på evidens 
inom området och tydliggör hur få långtidsstudier som utförts kring dessa två läkemedel. 
 
 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter som är kända vid 
långtidsbehandling av ADHD med förstahandsvalet metylfenidat och andrahandsvalet 
atomoxetin. Resultaten visar att både metylfenidat och atomoxetin har signifikant bättre 
effekt än placebo på uppmärksamhetsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet liksom på 
emotionella symptom och livskvalitet. Till viss del var detta förväntat eftersom det har 
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likheter med korttidsstudier inom området och det finns lång tids erfarenhet av 
behandling [1]. Denna studie stöder rekommendationen att behandlingen med 
läkemedel vid ADHD bör sättas ut och omvärderas minst en gång per år eftersom det 
råder brist på studier med god generaliserbarhet kring långtidseffekter. Ytterligare 
studier kring denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning överlag skulle välkomnas 
eftersom mycket fortfarande är okänt och konsekvenserna av tillståndet kan vara 
allvarliga. 
 

Tack 

Ett stort tack till min handledare Staffan Tavelin, jag är tacksam över dina synpunkter 
som har varit mycket hjälpsamma och över att du har delat med dig av din kunskap 
genom att förklara bakgrunden till dina kommentarer. Jag vill också tacka för din 
positiva respons på detta arbete. 
 
Tack till min sambo Daniel för att du alltid stöttar, uppmuntrar och motiverar mig.  
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