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ADHD =
ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY

DISORDER
• Kärnsymtom

o bristande uppmärksamhet/koncentration

o överaktivitet

o impulsivitet



• A-kriteriet:

≥ 6/9 kriterier inom 
domänen 
ouppmärksamhet

och/eller

≥ 6/9 kriterier inom 
domänen 
hyperaktivitet/impulsivitet

För ≥ 17 års ålder krävs ≥ 
5/9 uppfyllda kriterier för 
respektive domän

• B-kriteriet: 

Ett flertal symtom på 
ouppmärksamhet eller 
hyperaktivitet-impulsivitet 
förelåg före 12 års ålder

DIAGNOSKRITERIER ENLIGT 
DSM-5



• C-kriteriet: Ett flertal 
symtom på 
ouppmärksamhet eller 
hyperaktivitet-impulsivitet 
föreligger inom minst två 
olika områden

• D-kriteriet: Det finns 
klara belägg för att 
symtomen stör eller 
försämrar kvaliteten i 
funktionsförmågan socialt, i 
studier eller i arbete

• E-kriteriet: Symtomen 
förekommer inte enbart i 
samband med schizofreni 
eller någon annan 
psykossjukdom och 
förklaras inte bättre med 
någon annan form av 
psykisk ohälsa

FORTS DIAGNOSKRITERIER 
ENLIGT DSM-5



OFTA SYMTOM UTÖVER DEM I 
DIAGNOSKRITERIERNA

T ex:

• Bristande affektreglering

• Stresskänslighet

• Kroniskt underpresterande

• Dåligt självförtroende

• OBS! Symtombilden kan variera över tid



FUNKTIONSNEDSÄTTNING = OBALANS MELLAN RESURSER
(INTERNA OCH EXTERNA) OCH OMGIVNINGENS KRAV PÅ

SJÄLVSTÄNDIGT AGERANDE (TURGAY ET AL., 2012)
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Barndom Tonår Ung vuxen Senare i vuxenlivet

Stöd från föräldrar och lärare

Omgivningens krav på 

självständigt fungerande

Turgay A, et al. Lifespan Persistence of ADHD: The Life Transition Model and Its Application, J Clin 
Psychiatry, 73:192–201, 2012. Copyright  2012 Physicians Postgraduate Press, Inc. 

Funktionsbrist när 
kraven överstiger interna 

resurser och yttre stöd



HUR BEHANDLAR MAN ADHD?

LINDA HALLDNER HENRIKSSON



Följande insatser kan erbjudas efter individuell bedömning:

• rådgivande och psykosociala insatser

• psykoedukation

• läkemedelsbehandling

• insatser i samverkan med andra verksamheter

• anpassningar och kognitivt stöd

• insatser riktade mot föräldrar och familj

• psykologisk behandling

• behandling av andra samtidiga psykiatriska tillstånd.

VÅRD- OCH INSATSPROGRAM 
(VIP) ADHD

www.vardochinsats.se



• För personer med misstänkt neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning: Erbjud tidiga insatser efter behov

• Första version publicerad 20/10

UR SOCIALSTYRELSENS ”NATIONELLA RIKTLINJER 
FÖR VÅRD OCH STÖD VID ADHD OCH AUTISM”



ADHD-LÄKEMEDEL – NÄR?
• Socialstyrelsens beslutsstöd ”Läkemedelsbehandling av 

adhd hos barn och vuxna” 2015: ”Hälso- och sjukvården bör
erbjuda behandling med centralt verkande sympatomimetika till 
barn (från 6 år) och vuxna med adhd. Läkemedelsbehandlingen 
bör erbjudas som en del i ett behandlingsprogram. 

• SF-BUPs ADHD-riktlinje 2016: ”Patienter i 6–17 års ålder 
med medelsvår eller svår adhd ska informeras om och föreslås 
farmakologisk behandling med metylfenidat.”



• Läkemedelsbehandling är en komponent i ett multimodalt 
behandlingsprogram där också psykosociala och pedagogiska 
insatser ingår. 

• Läkemedelsbehandlingen ska individualiseras och bygga på 
samverkan med patienten och lyhördhet för patientens 
livssituation och upplevelse av behandlingen. 

• metylfenidat är förstahandsval för barn, ungdomar och 
vuxna. Atomoxetin kan vara förstahandsval i utvalda fall. 

• lisdexamfetamin alternativt atomoxetin är
andrahandsval för barn och ungdomar

• guanfacin rekommenderas i tredje hand. 

LÄKEMEDELSVERKET: 
LÄKEMEDEL VID ADHD –

BEHANDLINGSREKOMMENDATION 
(2016)



• metylfenidat

o Concerta

o Ritalin

o Equasym Depot

o Medikinet

o + flera generika

• lisdexamfetamin

o Elvanse

• dexamfetamin

o Attentin

• atomoxetin

o Strattera

o + flera generika

• guanfacin

o Intuniv

ADHD-LÄKEMEDEL I SVERIGE

Centralstimulerande: Icke-centralstimulerande:



FARMAKOLOGISKT ADHD-
KONCEPT

• = ett tillstånd av svag noradrenalin(NA)- och dopamin(DA)-
signalering i prefrontal-cortex

• Således råder

o bristande ”arousal”

o för låg hastighet av tonisk fyrning (firing rate) av NA och DA



KATEKOLAMINER OCH PFC:S FUNKTION –
INVERTERAD U-KURVA

(ARNSTEN AND PLISZKA, PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND 

BEHAVIOR 99 (2011) 211–216)



VERKNINGSMEKANISM
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Wilens and Spencer.  Handbook of Substance Abuse: Neurobehavioral Pharmacology. 1998;501-
513;  Wilens TE. Mechanism of action of agents used in attention-deficit/hyperactivity disorder. J 
Clin Psychiatry. 2006. 67, (suppl 8) 32-37.



INGA DAT I 
PREFRONTALCORTEX ==>

metylfenidat

• presynaptisk 
återupptagshämning av DA

• presynaptisk 
återupptagshämning av NA

lisdexamfetamin/dexamfetamin

• presynaptisk 
återupptagshämning av DA

• presynaptisk 
återupptagshämning av NA

• ökad frisättning av DA

DAT: Dopamine transporter
Se: Stahl, SM. Stahl´s Essential Psychopharmacology, 4th ed. 2013, Cambridge 
University press



KATEKOLAMINER OCH PFC:S FUNKTION –
INVERTERAD U-KURVA

(ARNSTEN AND PLISZKA, PHARMACOLOGY, BIOCHEMISTRY AND 

BEHAVIOR 99 (2011) 211–216)



ATOMOXETIN

• Selektiv blockad av NET

==>

I PFC:

• presynaptisk återupptagshämning av noradrenalin

• presynaptisk återupptagshämning av dopamin

MEN inte i Nucleus Accumbens

Se: Stahl, SM. Stahl´s Essential Psychopharmacology, 4th ed. 2013, 
Cambridge University press



GUANFACIN

• selektiv a2A-agonist

• Verkningsmekanism vid ADHD:

o binder huvudsakligen postsynaptiskt  i prefrontalcortex 

Arnsten and Pliszka, Pharmacology, Biochemistry and Behavior 99 (2011) 
211–216

(Se: Stahl, SM. Stahl´s Essential Psychopharmacology, 4th ed. 2013, Cambridge University press; Huss et al. Clin
Drug Invest 2016;36(1):1-25)



• metylfenidat
o kortverkande (några 

timmar)

o långverkande (8-12 
timmar) 

• lisdexamfetamin

o prodrug ➔ långverkande

o bara subventionerat om 
MPH provats

• dexamfetamin

o kortverkande

• atomoxetin
o 2-3 veckor innan effekt

o effekt dygnet runt

o svårare att göra 
medicinerings-uppehåll

• guanfacin

o Intuniv= slow release-
beredning

▪ Krossa INTE!

o Risk för rebound-effekt på 
puls och blodtryck vid 
abrupt utsättning

ADHD-LÄKEMEDEL I PRAKTIKEN

Centralstimulerande: Icke-centralstimulerande:
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BIVERKNINGAR

Centralstimulerande:

• Minskad aptit

• Huvudvärk

• Insomningssvårigheter

• GI-biverkningar: buksmärta, 
illamående, muntorrhet

• Förhöjd puls/blodtryck

Icke-centralstimulerande:

• atomoxetin
o Minskad aptit

o Huvudvärk

o Somnolens/insomni

o GI-biverkningar: buksmärta, 
illamående

o Förhöjd puls/blodtryck

• guanfacin
o Minskad aptit/viktökning

o Huvudvärk

o Somnolens/insomni

o GI-biverkningar: buksmärta, 
illamående, muntorrhet

o Bradykardi/hypotoni



• Finns inte som godkänd indikation i Sverige

• SF-BUP´s adhd-riktlinjer:

o Farmakologisk kombinationsbehandling med 

▪ centralstimulantia och atomoxetin eller

▪ centralstimulantia och guanfacin

kan bli aktuell vid otillräcklig effekt av monoterapi.

• Intuniv är godkänt för kombinationsbehandling med 
centralstimulerande läkemedel av FDA

• OBS! Svårare med uppehåll i medicineringen

KOMBINATIONSBEHANDLING



Många av de problem 
som uppstår beror på 
att omgivningen inte 
riktigt förstår sig på hur 
barnen fungerar



ADHD-LÄKEMEDEL – NÄR?
Socialstyrelsens beslutsstöd ”Läkemedelsbehandling av 
adhd hos barn och vuxna” 2015:

• ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med centralt 
verkande sympatomimetika till barn (från 6 år) och vuxna med 
adhd. Läkemedelsbehandlingen bör erbjudas som en del i ett 
behandlingsprogram. 

• ”Hälso- och sjukvården kan erbjuda behandling med centralt 
verkande sympatomimetika till barn (från 6 år) och vuxna med 
adhd och samtidigt substansbrukssyndrom/autism/egentlig 
depression/ångestsyndrom/bipolärt syndrom. 
Läkemedelsbehandlingen bör erbjudas som en del i ett 
behandlingsprogram.”



• Response rate för metylfenidat

o 70-80% hos individer med ”bara” ADHD (MTA, Jensen 1999)

o 50% hos individer med autism och ADHD (Research Units on 
Pediatric Psychopharmacology Autism Network (RUPP) 2005)

➔ “…evidence that the response rate to methylphenidate in 
individuals with ASD and ADHD is lower than in 
individuals with ADHD without ASD. “ (Howes et al 2018)

ADHD-MEDICINERING VID AUTISM



• Hur definieras response rate?

• Hur ser response rate ut i ett kliniskt relevant material?



• n=518

• 6-18 år med adhd

o Ingen tidigare metylfenidat

o Samsjuklighet tillåten

o Exklusion: IQ<80, neurologisk sjukdom, annat adhd-läkemedel

• Complete response: 37,6%

≥30% minskning i ADHD-RS + CGI-S-förbättring minst 3 månader

• Partial response: 35,8%

<30% minskning i ADHD-RS o/el ≥2 poängs minskning av CGI-S

• Non-response: 26,6%

ingen förbättring av ADHD-RS eller CGI-S

METYLFENIDAT-SVAR BLAND 
SPANSKA BUP-PATIENTER

Vallejo-Valdivielso et al. 2019



• Lägre ADHD-RS-poäng

• Avsaknad av samsjuklighet

• Färre avvikande neuropsykologiska test

• Högre IQ

• Få ”commission errors” i CPT-II 

(Continuous Performance Test)

VILKA FAKTORER VAR ASSOCIERADE 
MED ”COMPLETE RESPONSE”?

Vallejo-Valdivielso et al. 2019



Följande insatser kan erbjudas efter individuell bedömning:

• rådgivande och psykosociala insatser
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• läkemedelsbehandling

• insatser i samverkan med andra verksamheter

• anpassningar och kognitivt stöd

• insatser riktade mot föräldrar och familj

• psykologisk behandling

• behandling av andra samtidiga psykiatriska tillstånd.

VÅRD- OCH INSATSPROGRAM 
(VIP) ADHD

www.vardochinsats.se



IMPACT OF COMORBID AUTISM SPECTRUM DISORDERS ON 
STIMULANT RESPONSE IN CHILDREN WITH ATTENTION 
DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: A RETROSPECTIVE 

AND PROSPECTIVE EFFECTIVENESS STUDY 
(SANTOSH ET AL. 2006)

• Retrospektiv journalgranskning, n=174 (ADHD = 113, 
ADHD+ASD = 61)

• Prospektive studie, n=52 (ADHD = 25, ADHD+ASD = 27)

• Inga skillnader mellan grupperna avseende

▪ improvement (Clinical Global Impression)

▪ nytillkomna biverkningar
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THE EFFECT OF AUTISTIC TRAITS ON RESPONSE TO AND SIDE-EFFECTS OF
PHARMACOLOGICAL ADHD TREATMENT IN CHILDREN WITH ADHD: 

RESULTS FROM A PROSPECTIVE CLINICAL COHORT

(LILJA ET AL. 2022)

• n= 323 

o ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire ) ≥17

o under cut-off: n= 252 (ADHD)

o över cut-off: n= 71 (ADHD + ASD)

Definition av Response:      ⪰40% minskning i SNAP-IV



BASELINE CHARACTERISTICS

ADHD

(N=252)

ADHD + ASD

(N=71)
P-value

Age. yr. mean 11.75 10.26 0.001

Male sex. No. (%) 157 (62.3) 46 (64.8) 0.65

SNAP-IV scores 

(mean)

Total score 43.1 57.1 <0.001

inattention 17.7 20.1 0.001

hyperactivity/

impulsivity 
12.4 17.7 <0.001

ODD 9.6 10.2 <0.001



INGA SIGNIFIKANTA SKILLNADER I:
- I UTFALLET PÅ SNAP-IV-SKALAN
- RESPONSE RATE MELLAN GRUPPERNA

34 35
45 4034 34

ADHD ADHD + ASD

% responders at 3 months

Inattention score

Hyperactivity/Impulsivity score

Combined score



• ”Children and adolescents with ASD are more vulnerable to 
side effects of psychopharmacological interventions” (Accordino et 

al 2016 Expert Opinion on pharmacotherapy)

• Avbruten behandling pga biverkningar av metylfenidat:

o Barn med ASD: 18% (RUPP, 2005)

o Barn med endast ADHD: 1.4% (Jensen et al., 1999)

• Hur mäts biverkningar?

BIVERKNINGAR VID AUTISM
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• Retrospektiv journalgranskning, n=174 (ADHD = 113, 
ADHD+ASD = 61)

• Prospektive studie, n=52 (ADHD = 25, ADHD+ASD = 27)

• Inga skillnader mellan grupperna avseende

▪ improvement (Clinical Global Impression)

▪ nytillkomna biverkningar



THE EFFECT OF AUTISTIC TRAITS ON RESPONSE TO AND SIDE-EFFECTS OF
PHARMACOLOGICAL ADHD TREATMENT IN CHILDREN WITH ADHD: 

RESULTS FROM A PROSPECTIVE CLINICAL COHORT

(LILJA ET AL. 2022)

• n= 323 

o ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire ) ≥17

o under cut-off: n= 252 (ADHD)

o över cut-off: n= 71 (ADHD + ASD)

• Mått: the Pediatric Side Effects Checklist  (P-SEC)

o inga besvär (0)

o milda besvär (1)

o måttliga besvär (2)

o svåra besvär (3)

• Signifikanta biverkningar = 

o minst värdet 2 eller 3 på P-SEC

o > startvärdet



INGEN SKILLNAD I ANTALET KLINISKT
SIGNIFIKANTA BIVERKNINGAR

ADHD (n=257)

% (n)

ADHD + ASD (n=66)

% (n)

P-Value

Gastrointestinal system 46 (119) 39 (26) 0.39

Central nervous system 49 (127) 50 (33) 1.0

Endocrine system 24 (61) 27 (18) 0.66

Mood /Behavior changes 12 (32) 21 (14) 0.11

Cardiovascular system 4 (10) 8 (5) 0.35

Immune system 2 (4) 1.5 (1) 1.0

Skin 5 (14) 5 (3) 1.0

Renal system 3 (7) 3 (2) 1.0

Sexual concerns/problems 0.4 (1) 0 (0) 1.0

Allergic reaction 15 (38) 17 (11) 0.85
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SÅ HÄR GÖR LINDA:

Metylfenidat- långverkande eller
medellångverkande (Concerta eller Ritalin)

• om riktigt litet barn kortverkande preparat initialt

lisdexamfetamin eller atomoxetin

lisdexamfetamin eller atomoxetin
(eller möjligen guanfacin)

guanfacin (Intuniv)



KAPSEL RITALIN I PRAKTIKEN

• Effektduration: 8-10 timmar enligt tillverkaren (men är en 
dosfråga!)

• Startdos: 10-20 mg

• Ökningsschema: 10 mg var 5:e-7:e dag

• Måldos: minst 1 mg/kg (maxdos enl FASS 60 mg x1)

• (K Medikinet relativt likvärdigt preparat)



DEPOTTABLETT CONCERTA

• Effektduration: 10-12 timmar enligt tillverkaren (men är en 
dosfråga!)

• Startdos: 18 mg

• Ökningsschema: 18 mg var 5:e-7:e dag

• Måldos: minst 1 mg/kg (maxdos enl FASS 54 mg x1)



KAPSEL ELVANSE I PRAKTIKEN

• Lisdexamfetamin är en prodrug

• tmax lisdexamfetamin ca 1t , tmax dexamfetamin ca 3,5 t 

• Effektduration: 13-14 timmar enligt tillverkaren (men är en 
dosfråga)

• Startdos: 20-30 mg

• Ökningsschema: 10-20 mg var 7:e dag

• Måldos: beroende på kliniskt svar (maxdos enl FASS 70 mg x1)

• Elimineras sannolikt inte helt innan nästa morgondos



TABLETT ATOMOXETIN I 
PRAKTIKEN

• NRI

• Effektduration: dygnet runt (när effekten slagit till efter 2-4 
veckor)

• Startdos: 0,5 mg/kg/d (eller om >70kg 40 mg x1)

• Ökningsschema: öka till 1,2 mg/kg/d efter 7 dagar

• Måldos: 1,2-1,6 mg/kg (maxdos enl FASS 1,8 mg/kg/d eller 
100 mg/d)

• Rekommenderas som morgondos, men kan tas på kvällen eller 
delas upp istället

• Skriv inte ut Strattera längre!



TABLETT INTUNIV I PRAKTIKEN

• guanfacin = selektiv a2A-agonist (jmf klonidin)

• Slow-release-preparat, kan ej krossas el delas!

• Effektduration: dygnet runt (när effekten slagit till efter 1 
veckor?)

• Startdos: 1mg x1

• Ökningsschema: 1 mg/vecka

• Måldos: beroende på kliniskt svar/ 0,05-0,12 
mg/kg/dag.(maxdos barn: 4 mg x1, tonåring 7 mg x1)

• Rekommenderas som morgondos, men kan tas på kvällen men 
observera farmakokinetiken

• Får ej sättas ut abrupt!



PROBLEM 1:

• Börjat med Concerta, funkar bra i skolan med koncentrationen, 
men kan inte somna på kvällen!

• Bedömning:

o God effekt av metylfenidat på symtomen

o Effekten sitter i för länge på kvällen, vilket stör insomningen 
(centralstimulerande är vakenhetshöjande)

• Lösning?

o Testa Ritalin.

• Översättning doser:

o Concerta 36 mg ≈ 12+12+12

o Concerta 27 mg ≈ 9+9+9

o K Ritalin 30 mg ≈ 15+15

o K Ritalin 20 mg ≈ 10+10



PROBLEM 2:

• Börjat med Concerta, funkar bra i skolan med 
koncentrationen, men har slutat äta och kan inte somna på 
kvällen!

• Bedömning:

o God effekt av metylfenidat på symtomen

o Dålig aptit, viktnedgång, huvudvärk och insomningssvårigheter

• Lösning?

o Sänk dosen

o Testa Elvanse

• Risk?

o Långsammare tillslagstid (prodrug)



PROBLEM 3:

• Börjat med Concerta, skolan inte märkt någon skillnad i 
beteende/inlärning, klagar på huvudvärk och gått ner i vikt

• Bedömning:

o Ingen effekt av metylfenidat på symtomen

o Biverkningar i form av dålig aptit, viktnedgång, huvudvärk

• Lösning?

o Testa atomoxetin

• Vad är viktigt att informera om?

o Effekt först om flera veckor



PROBLEM 4:

• Börjat med Concerta, står nu på 36 mg, skolan inte märkt 
någon skillnad i beteende/inlärning,  inte märkt av några 
biverkningar, puls, BT och vikt (41 kg) oförändrade

• Bedömning:

o Ingen effekt av metylfenidat på symtomen

o Inga biverkningar

• Lösning?

o Höj dosen



PROBLEM 5:

• Börjat med Concerta, fungerar ypperligt i skolan fram till ca kl. 
14, viss aptitpåverkan, men ingen viktpåverkan, lätt 
pulsökning noteras

• Bedömning:

o God effekt av metylfenidat på symtomen

o För kortvarig effekt

o Acceptabla biverkningar

• Lösning?

o Höj dosen
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VAD VET VI OM VÄRDET 
AV MEDICIN-

UPPFÖLJNINGAR?



PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

• hälsoprocesser ur ett helhetsperspektiv

• livsförhållanden och levnadsvillkor som bidrar till hälsa


