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Prevalens ADHD

• Socialstyrelsen uppskattar i Sverige att mellan 10 – 17 år

• 2020

• 4,5 % av flickor 

• 9 % av pojkarna

• Totalt ca 5 %

• 2015

• 2,9 % av flickor

• 7,1 % av pojkar

• Prevalens worldwide

• 8 -15 år  8.7 %

• 18 - 44 år 4.4 %

• 0-18 år 5 -7  %

Socialstyrlesen Nationella råd och stöd behandling Adhd och Autism 2022, Froehlich TE, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(9):857-864. Kessler RC, et 
al. Am J Psychiatry. 2006;163(4):716-723. Wilens TE, et al. Postgrad Med. 2010;122(5):97-109; Faraone et al, Nature Neuroscience, 2015



Uttag av ADHD 
läkemedel i Sverige

• Socialstyrelsen 2021



ADHD

Associerad med 
kroniska besvär 

• Ca 75 % har kvarstående 
problem från barn –
ungdom

• Ca 50 % har kvarstående 
problem från barn – vuxen

Associerad 
med hög grad 
av psykiatrisk 
samsjuklighet

Associerad med 
funktionsnedsättningar 

på flera områden

Froehlich TE, et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(9):857-864. Kessler RC, et al. Am J Psychiatry. 2006;163(4):716-723. Wilens 
TE, et al. Postgrad Med. 2010;122(5):97-109; Faraone et al, Nature Neuroscience, 2015



Riktlinjer för ADHD
utredning och behandling

Läkemedelsverket 
ADHD behandling barn 

och vuxna

• Rekommendationen 
publicerades 
ursprungligen: 2016-
04-16

• Rekommendationen 
uppdaterades: 2020-
08-21

SFBUP 

• Riktlinje 2016 ADHD 
utredning och
behandling

• Stegvis utredning
och vård

• Uppdateras 2023

Socialstyrelsen  

• Stöd till barn, 
ungdomar och vuxna
med ADHD och 2014

• Nationella riktlinjer för 
vård och stöd vid adhd
och autism  2022

BUP Stockholm

• Läkemedelsinstruktion
för barnpsykiatriska
tillstånd 2021

• Uppdateras 2023



Verkningsmekanismer för ADHD läkemedel

• Metylfenidat binder till NET och DAT, vilket hämmar återupptaget av noradrenalin och dopamin

• Amfetamin har minst tre verkningsmekanismer

1. De transporteras av monoamintransportörerna DAT och NET, vilket konkurrerar med dessa signalsubstanser 
och minskar deras återupptag i synapsen; 

2. De orsakar också spåraminassocierad receptor 1 (TAAR1) att fosforylera DAT. Den fosforylerade DAT är antingen 
internaliserad i den presynaptiska neuronen och upphör att transportera eller inverserar utflödet av dopamin; 

3. De går in i den presynaptiska monoaminvesikeln och orsakar utflöde av neurotransmittorer från vesikeln, vilket 
i sin tur ökar utflödet mot synapsen. Dessa mekanismer är mer studerade och etablerade för 
dopaminneurotransmission, men tros förekomma på liknande sätt för noradrenalin

• Atomoxetin binder till NET, vilket hämmar återupptaget av noradrenalin. I den prefrontala cortex, där det finns mycket 
mindre uttryck av DAT, hämmas dopaminåterupptaget av NET också av atomoxetins verkan.

• Guanfacin binder till och aktiverar specifikt alfa-2A adrenerga receptorer.

• Klonidin binder till och aktiverar alfa-2 adrenerga receptorer. 



Verkningsmekanismer för ADHD mediciner

• Bupropion hämmar DAT och NET svagt. 

• Imipramin hämmar NET och SET. 

• Modafinil hämmar DAT i svagare utsträckning än andra 
psykostimulerande medel. 



Stimulants
Methylphenidate
Amphetamines

Atomoxetine

Alpha Agonists
Guanfacine (XR)
Clonidine (XR)
Guan XR or Clon XR + stimulants

Antidepressants
Bupropion
Tricyclics

Combination/others

Modafinil

Memantine

Research

Pharmacological Treatment

ADHD in Children & Adults. Adler, Spencer, Wilens (eds), Cambridge Press; 2015

FDA Approved

FDA Approved

FDA Approved

FDA Approved

Farmakologisk behandling ADHD i USA



Farmakologisk behandling ADHD Sverige

Metylfenidat, lisdexamfetamin och 
dexamfetamin är centralstimulerande läkemedel 

(CS-läkemedel)

Fem godkända läkemedelssubstanser

För barn, ungdomar och vuxna

•metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin

För barn och ungdomar

•dexamfetamin och guanfacin

Läkemedelsverket rekommendation Farmakologisk behandling adhd 2016



Farmakologisk behandling ADHD – barn och unga

Läkemedelsverket rekommendation Farmakologisk behandling adhd 2016

Metylfenidat förstahandsval

•Störst erfarenhet och bättre studerat

•Större effektstorlek på gruppnivå än
atomoxetin

•Nyttan vid längre tids behandling
(> 6 månader) kan ej bedömas

• låg startdos: långverkande 18 mg/dag, 
medellångverkande

•5 10 mg/dag

• justeras upp stegvis

•högsta rekommenderade dos: 
långverkande 54 mg/dag, 
medellångverkande 60 mg/dag

Optimal dos individuell

•Startdos:

• långverkande 18 mg/dag

•medellångverkande 5-10 mg/dag

• Justeras upp stegvis

•Högsta rekommenderade dos: 
långverkande 54 mg/dag, 
medellångverkande 60 mg/dag

•Trappa upp till optimal 

Avbryt inte upptrappning för tidigt



Farmakologisk 
behandling 

ADHD – barn 
och unga

Lisdexamfetamin eller atomoxetin andrahandsval

• Lisdexamfetamin

• Startdos 20–30 mg/dag höjs med 10–20 mg/vecka

• Högsta rekommenderade dos 70 mg/dag

• TLV Ej subventionerad som förstahandsval skall prövas efter mph

• Atomoxetin

• Startdos 0,5 mg/kg/dag justeras varje vecka

• Rekommenderad underhållsdos cirka 1,2 – 1,8 mg/kg/dag

• Kan vara förstahandsval

• TLV: Subventioneras endast där tidigare behandling med 
metylfenidat bedömts vara kliniskt otillräckligt eller när behandling med cs är 
olämpligt

• Guanfacin med fördröjd frisättning tredjehandsval

• Startdos -1 mg / ggn vecka som kan höjas till  

• 1 - 4 mg  25 – 41.4 kg 

• 1 – 5 mg  41,5 – 49,4 kg

• 1 – 6 mg  49,5- 58,4

• 1 – 7 mg > 58,5 kg 

Läkemedelsverkets behandlingsrekomendationer ADHD 2016, 2022  och 2022, TLV



Olika beredningsformer av metylfenidat

Preparat Frisättning  mph Duration timmar

Concerta® 22/78 % 12

Ritalin modifierad frisättning® 50/50 % 8

Medikinet modifierad frisättning® 50/50 % 8

Equasym Depot® 30/70 % 8



Dose of OROS® MPH Increases over Two-Year Study

MTA: 26% increase in MPH dose by 14 months
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ADHD; Optimala doser
Wilens & Spencer, CNS News 2007; Postgrad Med. 2010;122(5):97-109

Läkemedel Start dos Max dos Duration

Concerta 18 mg x 1 2-3 mg/kg/day 12 h

Ritalin modifierad frisättning 10 mg x 1 2-3 mg/kg/day 8 h

Medikinet modifierad frisättning 10 mg x1 2-3 mg/kg/day 8 h

Equasym Depot 10 mg x 1 2-3 mg/kg/day 8 h

Metylfenidat: Individuell dos/responskurva



Adhd läkemedel

• Inaktiv prodrug som spjälkas i kontakt med röda blodkroppar till 
dexamfetamin (den aktiva beståndsdelen) 

• Effekt 13 timmar hos barn, 14 timmar hos vuxna 

Elvanse 
(Lisdexamfetamin) 

• Duration 24 timmar

• Kan ge trötthet som biverkan doseras med fördel på kvällenAtomoxetin 

• Duration 24 timmar kan ges både morgon och kväll

• GXR-koncentrationerna ökar med cirka 75% när de tas tillsammans 
med en fettrik måltid jämfört med dosering vid fasta

Intuniv

(Guanfacine XR)

Elvanse SPC, 2016-12-06, www.läkemedelsverket.se



Attentin

• Kortverkande Dexamfetamin

• T½ c:a 7 - 10 timmar 

• Effekt kan uppnås efter 30 min och sitter i under 3–6 tim

• Elimineras delvis via nedbrytning i levern och delvis via utsöndring i urinen



Kan fler behandlingsalternativ göra att fler patienter blir hjälpta?

Andelen patienter med respons kan  ökas till 
> 90% då dexamfetamin ges till patienter 
med kliniskt inadekvat respons på 
metylfenidat (eller viceversa)

Metylfenidat

Dexamfetamin

Anpassad från Hodgkins et al. Eur Child Adolesc Psychiatry (2012) 21:477–492

Ca: 70% får respons på metylfenidat

Ca: 70% får respons på dexamfetamin

ADHD population





• Mål: 

• Att utvärdera frekvensen och korrelationen att byta centralstimulerande behandling 
från mph till amph eller vice versa hos obehandlade vuxna med ADHD

• Resultat: 

• Tjugofyra procent (N = 21/86) av ADHD-patienter behövde byta från det initiala 
ordinerade centralstimulantia inom 60 dagar efter att behandlingen påbörjats på 
grund av dålig tolerabilitet. 

• Hos de som initialt ordinerades MPH var frekvensen av patienter som behövde 
medicinförändringar som byte till annan formulering eller ytterligare 
ångestdämpande eller antidepressiv behandling högre än hos de som började med 
AMPH.







Cortese et al Lancet Psychiatry 2018



Resultat från denna metaanalys

• Val av ADHD läkemedel i olika åldersgrupper med effektivitet och säkerhet från denna 
metaanalys föreslås att förstahandmedel för:

• Barn och ungdomar  är MPH 

• Vuxna AMP 





Konklusion

• Optimering av atomoxetinbehandling baserat på genetisk variation i CYP2D6-genen. CYP2D6-
enzymet är involverat i omvandlingen av atomoxetin till metaboliten 4-hydroxiatomoxetin. 

• Med minskad CYP2D6-enzymaktivitet ökar exponeringen för atomoxetin och risken för atomoxetin-
inducerade biverkningar. 

• Patienter med genetiskt frånvarande CYP2D6-enzymaktivitet (dåliga metaboliserare av CYP2D6) 
rekommenderas att man börjar med den normala initiala dosen, en ökning av denna dos troligen 
inte kommer att krävas.

• I händelse av biverkningar och/eller ett sent svar rekommenderas att minska dosen och 
kontrollera för effekt för både dåliga metaboliserare och patienter med genetiskt reducerad 
CYP2D6-enzymaktivitet (CYP2D6 intermediär metaboliserare). 

• Extra  försiktighet för ineffektivitet krävs hos patienter med genetiskt ökad CYP2D6-enzymaktivitet 
(ultra-snabba metaboliserare av CYP2D6). 

• Ingen interaktion hittades mellan CYP2D6- och COMT-generna och metylfenidat. Dessutom 
påträffades ingen interaktion mellan CYP2D6 och klonidin, vilket bekräftar lämpligheten av klonidin
som ett möjligt alternativ för atomoxetin hos varianter av CYP2D6-metaboliserare. 



När starta 
medicinering 

av 
förskolebarn

Preschool ADHD Treatment Study (PATS)

Svårigheter inom  två områden

• problem från förskola

• risk för skada

• dåligt svar på adekvata terapier

• uttalad föräldra- och familjekris

Inget svar på föräldraträning

Lämpligt att starta med 
medicinering när

• Symptomen finns i flera i flera situationer

• Svårigheterna är moderata – svåra

• Beteendeintervention inte möjlig

• Behandling bedöms vara bättre än att 
avstå behandling

Starta med mph, förskolebarn 
kan behöva ngt lägre dos än 
skolbarn 

• MTA 0,75mg/kg förskolebarn



Slutsats: Förskolebarn med ADHD 
tolererades LDX generellt väl och minskade 
ADHD-symtom, i överensstämmelse med 
observationer hos barn 6–17 år. Baserat på 
dessa resultat stöds en start-LDX-dos så låg 
som 5 mg i fas 3-studier på förskolebarn

Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology.Apr 2020.128-136. 
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Night-Time Administered Delayed/Extended 
Release MPH for ADHD: Jornay
Consider for early-morning difficulties, parents who work in early AM

Ironshore Pharmaceutical 6-week open study (presented) followed by controlled trial (not shown) n=43 children aged 6-12 years
Findings: Improvement in ADHD RS, Before School Functioning Scale, DPRMB
Adverse effects: Stimulant like—no major effects on sleep

Drugs.com; Plizka et al, J Child Adolesc Psychopharm 2017; Wilens et al., APSARD 2018; Wigal et al. AACAP 2018
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Newly approved 

extended-release methylphenidate

Formulation: PM administration  AM release

Dosing: 20 – 100 mg QD

Capsules: 20, 40, 60, 80, 100 mg

Duration of action: 12+ hours

Mean Observed MPH Plasma Concentration 
(± S.E.M.) Following a Single Evening Administration of 
HLD200 (54 mg)

Adolescents

(n=18)

Children 

(n=11)



Farmakakologisk kombinationsbehandling av ADHD
Centralstimulantia och Guanfacine XR

• Multicenter kontrollerad studie 9 veckors studie  partiella responder på 4 veckors behandling 
med centralstimulantia ADHD RS≥24 6 -17 år, N= 455 

• Dos 1 – 4 mg/dag  medel 3.2 mg/dag (0.1 mg/kg) Design 5 veckors optimering av 
guanfacine/placebo och 3 veckor på samma  dos

• Kombinationen av guanfacine och centralstimulantia gav merförbättring av ADHD symtomen 
än centralstimulantia och placeb

Wilens et al . J Am Acad Child Adolesc Psych: 2012 

• 8 veckor RCT tre armar, N=179, 7 – 14 år, 

• IR Guanfacine 1 – 3 mg/dag, 

• IR mph  5 – 20 mg, ’

• Kombination av mph och guanfacine med flexibel dos beroende på CGI 

• Kombinationen gav förbättring av ADHD symtomen

McCracken et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent 



Farmakakologisk kombinationsbehandling ADHD 
Centralstimulantia och Atomoxetin

• Truer et al J. Child an Adolesc Psychopharmacology 2015

• 3 prospektiva studier (1 RCT)+ 7retrospektiva rapporter

• Barn och ungdomar med inadekvat respons på stimulantia

• De flesta har använt mph

• Ett observandum man adderar biverkningar

• Konklusion: 

• Små kohorter

• De flesta indikerar förbättring men det är för litet material för att dra slutsatser



Jämförelse Metylfenidat och Atomoxetin

METOD:

• I en stor placebokontrollerad, dubbelblind studie, fick patienter i åldrarna 6-16 med 
ADHD, vilken som helst subtyp, slumpmässigt under 6 veckor. 

• 0,8-1,8 mg / kg per dag atomoxetin (N = 222), 

• 18-54 mg / dag av osmotiskt frisatt metylfenidat (N = 220)

• placebo (N = 74)

• Minst 40% minskning av ADHD Rating Scale total poäng)

• Efter 6 veckor bytte patienter behandlade med metylfenidat till atomoxetin och vice versa

Newcorn JH et al. Am J Psychiatry 2008;165:721-30



Jämförelse Metylfenidat och Atomoxetin
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. Newcorn JH et al. Am J Psychiatry 2008;165:721-30

Assessment 1: Acute Treatment

• Placebokontrollerad, 
dubbelblind studie  

• Åldrarna 6-16 med ADHD 
slumpmässigt under 6 
veckor. 
• 0,8-1,8 mg / kg per 

dag atomoxetin (N = 
222), 

• 18-54 mg / dag av 
osmotiskt frisatt 
metylfenidat (N = 220)

• placebo (N = 74)

• Minst 40% minskning av 
ADHD Rating Scale total 
poäng)

• Efter 6 veckor bytte 
patienter behandlade 
med metylfenidat till 
atomoxetin och vice 
versa



ADHD och komorbiditet
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Läkemedelsbehandling har en skyddande effekt på att senare 
utveckla samsjuklighet

Biederman J et al. Pediatrics. 2009;124(1):71-78.



ODD Ratio behandlade mot obehandlade Hazard Ratio behandlade mot obehandlade

Journal of Psychiatry Research April 2020,



Tidig ADHD medicinering minskar risken för att använda Marijuana 
McCabe et al JAACAP 2016

Populationsrisk 20%

Stimulantiabehandling före 9 års ålder* 25 %

Stimulantiabehandling mellan 10 – 14 års 

ålder*

40 %

P<0.001 vs kontroller

Stimulantiabehandling efter 15 års ålder** 50 %

P< 0.001 vs kontroller

Kohort 2005 – 2014 N= 40358  därav 10 % med ADHD

*> 6 års behandling
**> 3 års behandling



Irritabilitet vid ADHD: 
samband med senare depressionssymtom

• Föräldrar Semistrukturerade intervjuer om sitt barn

• Medelålder = 10,9

• Information om barns psykopatologi, inklusive
irritabilitet

• Följdes upp efter i genomsnitt 5,4 år. 

• Barn med ADHD med ihållande irritabilitet löper förhöjd risk 
att utveckla depressionssymtom över tid

• De kan vara ett mål för tidigt ingripande och förebyggande
av depression

•

Olga Eyre et. al European Child & Adolescent Psychiatry volym 28, sid 1375–1384 (2019)



Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume 59 / Number 3 / March 2020

Efter en inledande öppen behandlingsfas med stimulantia inkluderades 53 ungdomar med symtom för 
svåra humörsvängningar slumpmässigt för att få citalopram (CTP) eller placebo (PBO) i 8 veckor som 
tillägg till mph

Totalt 49 deltagare deltog, varav 48 (98%) uppfyllde kriterierna för Disruptive Mood Dysregulation
(DMDD), inkluderades i analysen för behandling. 41 slutförde behandlingen

Det primära utfallsmåttet var andelen svar baserat på förbättringar av irritabilitet vid studiens vecka 8



Irritabilitet och ADHD

Irritabilitet som symtom förknippas med låga serotoninnivåer

Om  irritabilitet inte minskar med 
Stimulantiabehandling

Överväg DMDD

Kan hjälpa med tillägg av SSRI till 
stimulantiabehandling

SSRI  kan öka koncentrationen av stimulantia

Wilens AACAP 2020, SFBUP riktlinjer ADHD



• 4 studieställen RCT

• 9 veckors studie som jämför

• PT + STIM + Placebo n= 84 

• PT + STIM + RIS n = 84

• Om det fanns utrymme för förbättringar i
slutet av vecka 3 tillsattes placebo eller
risperidon

• Bedömningarna inkluderade föräldrars
skattning på Nisonger Child Behavior Rating 
Form  och Antisocial Behavior Scale, kliniker
bedömde blint förändring i CGI

• ADHD plus svår fysisk aggressivitet (ODD N = 124; 
CD N = 84)

• Basbehandling PT (Parent training) och
stimulantia

• Barn fick stimulantia (vanligtvis OROS 
metylfenidat) i tre veckor, titrerade för optimal 
effekt, medan föräldrar fick PT

Aman et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 53, Issue 1, 2014, 47–60.e1



Figure 2. Nisonger Child Behavior Rating Form Disruptive Behavior Total score as a function of treatment condition and study visit. 

Note: Mean doses for risperidone are provided above the x axis. Solid line = parent training + stimulant + placebo; Dashed line ...

Aman et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 53, Issue 1, 2014, 47–60.e1

ES = 1.25

Stim + PT

medicin adderades

P=0.01

ES för de som fullföljde
0.51 från baslinjen
0.62 från vecka 3
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Take home message ADHD

MPH  första 
handspreparat

• Titrera upp till 
optimal dos

• Concerta, Ritalin, 
Equasym,Medikinet 
+ ett antal generika

• Ritalin kortverkande 
som tillfällig 
medicinering

Amfetaminpreparat 
andrahandspreparat

• Elvanse får endast 
användas efter mph 
(TLV)

• Attentin 
kortverkande ska 
endast användas 
som tillfällig 
medicinering

Atomoxetin första-
eller 

andrahandpreparat

• Trötthet som
biverkan

• Bra att starta på
kvällen

Guanfacine Extend 
Realease 

tredjehandspreparat

• Kan ges morgon eller 
kväll



Take home 
message 
ADHD forts

Vid samsjuklighet kan 
tillstånden behandlas 
samtidigt

Börja mede det allvarligaste 
tillståndet först

Optimera ADHD medicinen

Depression/Ångest
Lägg till SSRI

Obs mph koncentration kan 
ökas

Aggressivitet Lägg till neuroleptika Abilify 
och Risperdal lika 

Irritabilitet
DMDD? Kan vara bra med 
tillägg av  SSRI 

• Obs ATMX och fluoxetin 
halvera Atmx dosen



PAUS 10 minuter



Autism



Språksvårigheter 
vid Autism

• Pragmatiska svårigheter

• Repetitivt språk

• Andra vanliga atypiska särdrag

• inkluderar pronomen

• ekolali

• neologism

• Språkförmåga

• Lie eller avsaknad av språk

• Språkstörning ca 60 %

• Atypisk språkutveckling och förståelse



Symptom att behandla vid Autism

Motorisk hyperaktivitet, ouppmärksamhet ADHD

Repetitivt beteende

OCD

Depressivitet

Ångest

Irritabilitet (aggressivitet, själv-skadebeteende, svåra vredesutbrott)

Sociala förmågor??

Sömnsvårigheter



ADHD och Autism

• ADHD är en vanlig komorbiditet till Autism. 37 % (Gadow et al 2006) – 85 % (Lee et al 
2006)

• Flera RDPBC har visat att mph reducerar ADHD symtom hos barn med Autism och ADHD 
(Rupp 2005b, Jahromy et al 2009, Pearson et al 2013)

• ATMX reducerar hyperaktivitet hos barn med Autism och ADHD (Hafterkamp et al 2012, 
2013). Föräldraträning och ATMX reducerar hyperaktivitet mer än enbart medicin 
(Handen et al 2015, Smith et al 2016)

• Guanfacine reducerar hyperaktivitet och förbättrar uppmärksamhet (Scahill et al 2015)



Kliniska prövningar som visar motstridiga eller negativa
resultat för repetitivt beteende vid Autism

• Studier med varierande resultat:  

1. Fluvoxamine effektiv hos vuxna (McDougle et al., 1996) men inte effektiv hos barn (McDougle CJ. Unpublished Data)

2. Fluoxetine (Hollander et al., 2005 & Hollander et al., 2012) Oxytocin (Anagnostou et al., 2012 & Parker et al., 2017)  

3. N-Acetylcystein (NAC) (Hardan et al., 2012 & Dean et al., 2017)

• Negativa Resultat: 

1. Citalopram (King et al., 2009) 

2. Olanzapine (Hollander et al., 2006) 

3. Levetiracetam (Wasserman et al., 2006)

Alice R. Mao, 2020



Risperidon  och 
föräldraträningsstudie

• 124 barn (4 – 13 år) med Autism och 
signifikant irritabilitet

• Randomiserades till 24 veckor
– COMB (n=75) = kombination av medicin och 

föräldraträning

–Medicinering (n=49)

• Föräldrar i COMB gruppen fick i snitt 10,9 ggr 
föräldraträning 

RUPP Autism Network J AmAcadChildAdolesc Psychiatry 2009
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RUPP-
Resultat

• Primärt utfall (Home Situations Questionnaire HSQ) COMB > Med, p<0.006

• COMB > Med

– Irritabilitet på skalan ABC t p<0.01

– Stereotypt beteende p<0.04

– Hyperaktivitet p<0.0.04

• Slutlig risperidon dos  

• Med 2.26 mg/dag och 

• COMB 1.98 mg/dag 

• p<0.04

• Uppföljning efter ett år

• 67% COMB-gruppen och 53% av MED-gruppen medicinerade med risperidon

• De flesta behövde dosjusteringar eller ytterligare medicinering,

• COMB-gruppen hade inte längre en signifikant lägre dos

RUPP Autism Network J AmAcadChildAdolesc Psychiatry 2009



Farmakologisk 
behandling av 
ångest och 
autism

• Begränsade data både hos ungdomar och vuxna 
med ångest och autism

• Mer känsliga för biverkningar

• Starta lågt och titrera upp långsamt

• Vid utsättning gå långsamt fram

• Större risk för beteendeaktivering
• Informera föräldrar
• Hur man skiljer beteendeaktivering från 

baslinjekaraktersitiska
• Gör upp en plan om det kommer



Ångest och 
Autism

• KBT

• Behandla ångestrelaterade symtom

• Sömnsvårigheter : Melatonin

• Höjd vakenhet: Klonidin

• Överaktivitet: Klonidin

• Situationsutlöst ångest: Lorazepam eller propranolol

• Om medicinera med SSRI  vid ångest och autism 
rekommenderas lägre doser och försiktig upptrappning

• Sertralin 12.5 – 200 mg

• Fluoxetine 2.5 – 60 mg

• Citalopram 2.5 – 40 mg

• Escitalopram 1.25 – 20 mg



BackgroundRepetitive Behaviors and Anxiety Alice R. Mao, 2020

• 146 patienter med  AST (7.5-18  år) randomiserades till placebo vs 
fluoxetine (start  4-8 mg/d, titrerades till 20-30 mg/d)

• 75% fullföljde studien i 16 veckor

• CYBOCS-PDD poäng var lägre i fluoxetin-gruppen jämfört med 
kontroller från 2.01, p=0.03

• Begränsande faktorer: Högt bortfall och en signifikant minskning 
av symtomen även  i placebogruppen

Reddihough et al. JAMA (2020) Oct 22;322(16):1561-9



Farmakologisk behandling vid irrtabilitet och
utagerande beteende vid AST

• Starkt bevis för risperidon och aripiprazol för att 
minska irritabilitet, självskada och hyperaktivitet

• Sverige indikation Risperidon 6 veckors behandling 
för aggressivitet hos utvecklingsstörda

• FDA-godkänt för att behandla irritabilitet vid AST

Atypiska (andra 
generationens) 

neuroleptika 
(aripiprazol, 
risperidon)

• Små studier som visar fördelaktig inverkan på 
hyperaktivitet (t.ex. Jaselskis et al. 1992), men 
begränsade bevis för irritabilitet och 
självskadebeteende

α-2 adrenerga 
agonister 
(klonidin, 
guanfacin)

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447 

Alice R. Mao, 2020Aggression and Irritability









Mean score of aberrant behavioral checklist: irritability at end of treatment in RCTs of atypical 

antipsychotics for the treatment of irritability in autism spectrum disorder. 

Lawrence K. Fung et al. Pediatrics 2016;137:S124-S135

©2016 by American Academy of Pediatrics



Aripiprazole vid Autism och irritabilitet

Flexibel dos studie

• 98 barn och ungdomar med autism (6 – 17 år)

• 8 veckor  dubbel blind placebo kontrollerad studie  parallella grupper 
flexibel dos (2 – 15 mg/dag)

• Aripiprazole 8.5 mg/dag mer effektivt än placebo

Fast dos studie

• 218 barn och ungdomar med autism (6 – 17 år) med signifikant  irritabilitet

• 8 veckor  dubbel blind placebo kontrollerad studie  parallella grupper fast 
dos (5 mg, 10 mg, 15 mg)

• Arpiprazole (5 mg, 10 mg, 15 mg) mer effektivt än placebo för ABC-I p<0.05 
för alla

Owen, et al. Pediatrics. 2009;124(6):1533-1540. 

Marcus, etal.J44CV 2009;48(11):1110-1119



Aripiprazole vid A och irritabilitet

Öppen studie
52 veckor öppen studie flexibel dos 2 – 15 
mg/dag

199 (60,3 %) individer fullföljde behandlingen I 
52 veckor

Medeldos 9,6 mg/dag

Majoriteten av individerna svarade på CGI-I 1 
eller 2 genom hela perioden

Biverkningar
Viktökning aripirazole

Marcus, etal.J44CV 2009;48(11):1110-1119



Neuroleptika och AST

• FDA har godkänt Risperidon 5-16 år och Aripiprazol 6-17 år mot irritabilitet

• Risperidon har visat sig i flera RDPBC vara överlägsen placebo mot irritabilitet (agitation, ångest, 
utbrott, självskada) stereotypier och hyperaktivitet (Ischikawa et al 2016, Kent et al 2013, Marcus 
et al 2009, McCracken et al 2002,  Mc Dougle et al 2005, Owen et al 2009, Pandina et al 2007, 
Shea et al 2004). 

• Kent et al 2013 visade att högre doser Risperidon 1,25 mg/dag – 1,75 mg/dag förbättrade 
irritabilitet och funktionsnedsättning bättre än låga doser 0,25 mg/dag – 0,75 mg/dag

• Aripiprazol har reducerat irritabilitet (agitation, ångest, utbrott, självskada) stereotypier och 
hyperaktivitet (Marcus et al 2009, Owen et al 2009, Findling et al 2014, Ischikawa et al 2016) 



Mean score of aberrant behavioral checklist: irritability at end of treatment in RCTs of atypical 

antipsychotics for the treatment of irritability in autism spectrum disorder. 

Lawrence K. Fung et al. Pediatrics 2016;137:S124-S135

©2016 by American Academy of Pediatrics



Farmakologisk behandling för irrtabilitet och
utagerande beteende vid Autism

Antiepileptika (valproinsyra, divalproexnatrium)

• Små studier tyder på förbättring av irritabilitet (Hollander et al. 
2010, Belsito et al. 2001, Wasserman et al. 2006)

• Begränsat antal placebokontrollerade studier stöder antingen inte 
eller är ofullständiga angående antiepiletika mot irritabilitet vid 
AST

• Valproat förbättrade irritabilitet hos barn och ungdomar med 
Autism (Hollander et al 2006) 

SSRI (fluvoxamin, citalopram)

• Få studier fokuserade på irritabilitet/aggression; har otillräcklig 
evidens

Alice R. Mao, 2020

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447 

Aggression and Irritability



Naltrexon

• Litet antal randomiserade kontrollerade studier (n = 4 till n = 41) tyder på att 
naltrexon kan förbättra hyperaktivitet, rastlöshet och självskadebeteende hos 
barn med AST2,3

•Med tanke på de begränsade neurofarmakologiska data för barn med AST och 
självskadebeteende är det rimligt att försöka behandla med naltrexon när andra 
behandlingar har misslyckats

• Naltrexon är säkert och tolereras väl av de flesta barn1-3

• Rekommendera att börja med 0,5 mg / kg dagligen och titrera upp till 2 mg / kg baserat på respons 
och / eller biverkningar2

1. Bolton et al. BMC Med. 2019;17(1):10 
2. Elchaar et al. The Annals of Pharmacotherapy. 2006;40(6):1086-95

3. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293-306 

Alice R. Mao, 2020Aggression and Irritability



Take home
message
Farmakologisk  
behandling 
Autism 
behandling 
Autism 
Farmakologisk 
behandling 
Autism

Symtomatisk behandling

+Bipolär sjukdom

• Stämningsstabiliserande

+Sömnsvårigheter

• Melatonin

+Depression ( Setralin, Fluoxetin eller Cipramil)

• SSRI 

+ Fixeringar

• Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole)

+TVÅNG 

• SSRI (sertralin)

Irritabilitet

• Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole)

+ Ångest 

• SSRI (Sertralin, Fluoxetin, Ciitalopram, Escitalopram)

+ ADHD 

• Centralstimulantia (mph,  lisdexamfetamin)

• Atomoxetin

• Guanfacine extend realease





Katatoni
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Farmakologisk uppdatering sömnstörningar



DSM-5 
Sömn-
vakenhetsrelaterade 
störningar

Sömnlöshet

Hypersomni

Narkolepsi

Andningsrelaterade sömnstörningar

Dygnsrytmnstörningar

Parasomnier



Sömnstörning - det uppenbara

• Bra diagnostik viktigt

• Först sömnhygieniska åtgärder, psykoedukation om sömn, och psykologiska 
behandlingsmetoder.

• Läkemedel inte förstahandsval.

• Melatonin är ett hormon som produceras av kroppen och synkroniserar kroppens 
dygnsrytm





Sömnbehov medelvärde

Ålder Sömnbehov i timmar Antal Naps

Nyfödda 16 Varierar

4 veckor 14 Varierar

12 veckor 13 3 - 4

6 månader 12 2 - 3

1 år 11,75 1 - 2

3 år 11 0 - 1

6 år 10,5 0

10 år 10 0

Tonåringar 9 0



Sömnstörning 
farmakologisk 
behandling

1. Melatonin är godkänt för behandling av barn och ungdomar  förstahandspreparat 

• Med insomni från 6 år 1 – 5 mg (kan ofta behövas titreras upp mer)

• Sömnlöshet från 2 år med autismspektrumstörning och/eller Smith Magenis
syndrom där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

2. Klonidin enligt Judith Owens AACAP 2022 andrahandspreparat

• Dosering: >3 månader: 4 mikrogram/kg per os (maxdos 150 mikrogram) of

• Catapresan ska helst ges när metylfenidat börjar gå ur kroppen, för nedvarvning, vid 
16–17-tiden och sedan igen till natten, vid 20-tiden. Måldosen brukar vara 75 mcg. 
På grund av risk för blodtrycksförändringar måste man trappa in läkemedlet stegvis 
och trappa ut det under några dagar vid utsättning. 

3. Alimemazin och prometazin (godkända till barn >2år för sömnstörningar respektive 
orostillstånd) 

• Mer långvarig sedering, extrapyramidala symtom och risk för förlängd QT-tid

• Rekommenderas ej

4. Övriga preparat

• SSRI

• Mirtazapin

• Mianserin

• Neuroleptika



Metaanalys RCT melatonin barn/ungdomar 2020

• Inklusionskriterier var: 

• randomiserade kontrollerade prövningar (RCTs), inklusive parallella och crossover-designer

• barn (i åldern 6–12 år) och/eller ungdomar (i åldern 13–18 år) som uppgett tydliga symtom på sömnlöshet, 
inklusive svårigheter att inleda sömn och trötthet på morgonen

• studier som jämför melatonin och placebo

• studier som presenterar tillgängliga data om de förväntade resultaten.

• Studieurval 550 studier varav totalt 7 studier möte studiens kriterier

• Kvalitén av studier var låg till medelhög

• Primär utfall var insomningstid, och avbrutet intag av medicinering

• Wei, Sha, et al. "Efficacy and safety of melatonin for sleep onset insomnia in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials." Sleep Medicine 68 (2020): 1-8.



Typer av 
Melatoninläkemedel

• Direktverkande

• Tablett Melatonin

• Depotablett

• Cirkadin – ej indikation för ungdomar

• Slenyto – tillhandahålls ej



Melatonin inom begränsad förmån

• Melatonin Orifarm, oral lösning

• Melatonin Unimedic Pharma, oral lösning

• Mellaras oral lösning

• Melatonin AGB

• Mellozzan

• Melatan

• Aritonin

• Begränsad subvention: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömn-hygienåtgärder har varit otillräckliga.

• Kortverkande melatonin finns inte med på Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel. 

• Det innebär att kunden inte kommer att erbjudas utbyte på apotek. T.ex. kan inte recept på Mellozan 3 mg, bytas mot Aritonin
3 mg



TICS och Tourettes syndrom



Tics och 
Tourettes 
syndrom 

Coffey AACAP 2010, 2014, PsyFarm 2019, modiferad, Ivarsson 2019-12-02, BUP Stockholms instuktion för läkemedelsbehandling 2021  

• Psykologisk behandling med 

• Habit reversal training HRT

• Comprehensive behavioral intervention 
for tics CBIT

• Exponering med responsprevention

Som är behandlingskrävande

• Överväg behandling för komorbida tilstånd

• OCD

• ADHD 

• Komplettering med farmaka

Vid otillräcklig effekt



Farmakologisk behandlingTics och Tourettes syndrom

Vid otillräcklig effekt av psykologisk behandling komplettera med farmakkologisk behandlinga

•Guanfacine extend release Intuniv

•Starta med 1 mg/vecka kontrollera puls och tryck, höj till 4 mg (7 mg)

•Klonidin

•Starta med 0.05 mg/dag och titrera upp långsamt till  0.1–0.3 mg/dag uppdelat på 3 – 4 doser

Alfaagonister

•Aripiprazole  2 mg – 10 (-20 mg) (beroende på vikt) 

•Risperidon 0,5 mg – 4 mg

•Haloperidol och pimozid har god dokumentation men undviks pga biverknings profil

•Coffey AACAP 2010, 2014, PsyFarm 2019, modiferad, Ivarsson 2019-12-02, BUP Stockholms instuktion för 
läkemedelsbehandling 2021     

När inte alfa-agonister har effekt eller tolereras  kan neuroleptika övervägas



ADHD och tics

• Tics sjukdomar (TD)

• Samexisterar med ADHD hos ca  50% 

• ADHD samexisterar  ca 20%

• Behandling

• CBIT

• Samsjuklighet med ADHD

• Centralstimulantia (metylfenidat och amfetamin) 

• Försämring av tics i 5- 10%  med centralstimulantia

• Ej kontraindicerat men finns med under varningar 
och försiktighet

• ATMX

• Neuroleptika

• Guanfacine/klonidin

David Coghill University of Dunde CADDRA 2011



Ecopipam, a D1 receptor antagonist, for treatment of Tourette 
syndrome in children: A randomized, placebo‐controlled crossover 

study 
• 4-veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossover-studie

• 40 ungdomar  7 – 17 år med Tourettes syndrom och >20 p på YGTSS
• Randomiserades till antingen ecopipam (50 mg/ dag för vikt <34 kg, 100 mg / dag för vikt> 34 kg) eller 

placebo i 30 dagar, Bortfallet var 5% (2 av 40). 

• Det primära utfallsmåttet var den totala tics-poängen. 

• Resultat Jämfört med placebo var minskningen av total tics-poäng större för ecopipam vid 16 dagar 
• Det fanns ingen viktökning, läkemedelsinducerade dyskinesier eller förändringar i laboratorietester, EKG, 

vitala tecken eller komorbida symtom

• Biverkningar som rapporterats för båda behandlingarna bedömdes övervägande milda till måttliga

• Slutsats: Ecopipam minskade tics och tolererades väl.

Gilbert et al Ann Clin Psychiatry 2019



Take home 
message 
PAN(DA)S

Behandla alltid barnpsykiatriska 
symtom

• OCD, tics, depression mm.

• Kognitiv beteendeterapi bedöms ha god 
effekt på OCD-symtom även vid PANS. 

• ADHD behandling enligt algoritm

Antibiotika vid påvisad bakteriell 
infektion i 14 dagar

Immunmodulerad behandling ska 
skötas på specialistklinik




