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ADHD
Medikamentell behandling 



Farmakologisk behandling av ADHD?

• Hva skal behandles - ADHD (symptomer, funksjonsvansker ..) og forventet 

resultat (forbedring av aktivitet og deltagelse, livskvalitet)?

• Vilkår for behandling – multimodalt regime og evaluering/oppfølging

• Hva er evidens for nytte (av legemiddelbehandling) ?

• Hvordan anvende beste evidens i praksis («Best practice») - Guidelines?



ADHD –
kjernesymptomer

• Oppmerksomhetssvikt

• Hyperaktivitet

• Impulsivitet



Diagnosekriterier

Hyperkinetisk forstyrrelse  (ADHD)

I den internasjonale sykdomsklassifikasjonen WHO (ICD-10):

• Uttalt hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjons-problemer –
kjernesymptomer  - avvik fra normalitet (alder, kjønn)

• Symptomene må vise seg og gi nedsatt funksjon i flere situasjoner, f.eks. 
hjemme og på skolen eller på arbeid

• Symptomene og nedsatt funksjonsnivå må ha startet før fylte 7 (12) år, og ikke 
være bedre forklart ved annen psykisk lidelse
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Diagnose ADHD
ICD-10 – WHO internasjonale
Hyperkinetic disorder

F90.0 Forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet 
(ADHD)

F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse 

F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser 

F90.9 Uspesifisert hyperkinetisk forstyrrelse 

F98.8 Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og 
følelsesmessige forstyrrelser som vanligvis oppstår i barne-
og ungdomsalder 
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DSM-5 – amerikansk/ APA
Attention-Deficit/Hyperactivity
Disorder (AD/HD)

314.00 Predominantly inattentive
presentation

314.01 Predominantly

hyperactive- impulsive 
presentation

314.01 Combined presentation

314.09 NOS



ADHD og assosierte symptomer
• Kjernesymptomer

• Oppmerksomhetsvansker
• Hyperaktivitet
• Impulsivitet

• Assosierte symptomer
• Emosjonell dysregulering

• Aggresjon
• Stemningsleie
• Angst - stresshåndtering

• Søvnforstyrrelser (innsovning, oppvåkning, rytme ..)
• Spiseforstyrrelser
• Avhengighet
• Motoriske vansker (økt tonus, modulere aktivitet)
• Andre nevrokognitive vansker 

• Milde forsinkelser språklig/spesifikke lærevansker, sosialt
• (ESSENCE): ”Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental 

Clinical Examinations” (Gillberg, 2010)



Ref. Faraone, S.V., Larsson, H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 24, 562–575 (2019) 

The mean heritability across 37 

twin studies of ADHD or measures 

of inattentiveness 

and hyperactivity is 74%

Tvillingstudier  (n=37) - arvelighet av ADHD



Høyere prevalens av ADHD ved noen sjeldne arvelige syndromer

Ref. Faraone, S.V., Larsson, H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry 24, 562–575 (2019) 



Medisinsk utredning

• Utelukke andre årsaker til symptomer

• Sikre trygghet ved medikasjon
– f. eks.

• Hypertensjon: BT under standard betingelser (<140/90)
• Hjertearrytmi (QT-tid, QTc-tid <450mms), hvilepuls (<80)
• Blodprøver:

– Hematologisk: Differensialtelling av leukoc. 
– Leverprøver
– Thyreoideaprøver

• Urinprøve: evt. Narkoscreening

– Avklare om det foreligger risikofaktorer: 
• familieanamnese på hjerte-kar-sykdom og plutselig død, diabetes, 

kolesterol og s-lipider



Hva er beste evidens for nytte av 
behandling?
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Evidens hierarki - nivå av evidens

Nivå av evidens Kilde til evidens Gradert anbefaling

I
Systematisk ‘reviw’ 
av RCTer, RCTer

A

II Cohort studier

B
III Case-control studier

IV Case serier C

V ‘Expert opinion’ D

Basert på: Evidence-Based Medicine Working Group. A new approach to teaching the 
practice of medicine. JAMA 1992; 268: 2420–5
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Sentralstimulerende legemidler
• Metylfenidat

• Kort-/ langtidsvirkende

• Amfetaminer

• Kort-/ langtidsvirkende

Andre (non-stimulanter)
• Atomoxetine

• Reboxetin

• Antihypertensiva: guanfacine, 
clonidine 

• Bupropion

• Antidepressiva (TCA, ..)

• andre

Legemidler ved ADHD











Fig. 2 Forest plot of the effect of 
pharmacological treatment on ADHD 
symptoms in adults with ADHD. On the 
right (values>0.0), pharmacological 
intervention better than placebo. ATX 
atomoxetine, BUP bupropion, dAMP
dexamphetamine, DMI desipramine, 
dMPH dexmethylphenidate, LIS 
lisdexamfetamine, MAS mixed
amphetamine salts, MOD modafinil, 
MPH methylphenidate.





Cortese et al. 2018. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and 
adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, The, 2018-09-01, Volume 5, Issue 9, Pages 727-738.



Cortese et al. 2018. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder 
in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry, The, 2018-
09-01, Volume 5, Issue 9, Pages 727-738.

Interpretation
Our findings represent the most comprehensive available evidence base to 
inform patients, families, clinicians, guideline developers, and policymakers on 
the choice of ADHD medications across age groups. 

Taking into account both efficacy and safety, evidence from this meta-analysis 
supports methylphenidate in children and adolescents, and 
amphetamines in adults, as preferred first-choice medications for the short-
term treatment of ADHD. 





Effects of medications for ADHD on the brain 

A meta-analysis of methylphenidate treatment for ADHD found moderate 

improvements in response inhibition (25 studies, 787 participants) and 

sustained attention (29 studies, 956 participants), but no significant 

effect on working memory (13 studies, 559 participants) (Tamminga et al., 

2016). 

A meta-analysis of 14 fMRI studies with 212 participants reported that 

medication treatment for ADHD made the brains of youths with ADHD 

function in a way that was more like the brains of people without ADHD in 

brain areas involved in the control of cognition, which is typically disrupted 

in ADHD (Rubia et al., 2014). 

Medication treatment for ADHD had no effect on brain structure in studies of 
4180 ADHD patients in the ENIGMA-ADHD. 





Mowinckel et al 2017





Oppsummert om behandling i europeisk konsensusrapport

• Ved komorbide psykiske lidelser er alvorlighetsgraden veiledende  for 
hvilken lidelse som bør behandles først  (behandlinger kan kombineres) 

• Ved ADHD og ruslidelse bør medikasjon utsettes til rusbruk er stoppet 
• Sentralstimulerende midler er førstevalg for voksne med ADHD 
• Langtidsvirkende formuleringer (utsatt frisetting) foretrekkes 

(av hensyn til etterlevelse av behandlingen, forebygge misbruk, unngå 
rebound-

symptomer, og for å oppnå dekning hele dagen) 
• Ikke-stimulerende atomoksetin kan være andrevalg 
• Andre legemidler: modafinil, bupropion, guanfacin og trisykliske

antidepressiva har vist effekt i noen kontrollerte studier 
• Psykoterapi retter seg mot å lindre komorbide lidelser, og mestring av 

atferdsmessige, sosiale, kognitive eller andre funksjonsvansker
• ADHD er en kronisk tilstand taler for nytte av lengre tids behandling hos 

voksne



Individuell titrering av sentralstimulerende legemiddel

• Grunnet individuell variasjon i respons på dosering bør dosen titreres
opp fra en lav oppstartdose, og trinnvis økende til en effektiv dose. 

• Bivirkninger bør holdes på et minimum, og hos voksne er ikke mg/kg 
kroppsvekt egnet doseringsmål

(Ref. The European Concensus Statement .. 2010)
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Evaluering under og etter utprøving

• Er det klar bedring av symptomer? 
• subjektiv rapport
• psykometri: ASRS, SCL-90R, BRIEF, CCPT … 
• komparente kilder
• observasjoner .. 
• over hvor lang tid?

• Er det bedring av funksjon i hverdagen? (Funksjon og livskvalitet)

• Er det betydelige bivirkninger av behandlingen? (Bivirkningsskjema?)
Obs.  Måling av blodtrykk og puls

Effekt og tolerabilitet vurderes – og det besluttes om det er indikasjon for å 
fortsette behandlingen med legemidler



3.4.2 Ved langtids bruk av legemidler for ADHD/Hyperkinetisk
forstyrrelse bør effekter og bivirkninger vurderes regelmessig, minst 
årlig.

• Ved usikker effekt anbefales en pause i behandlingen. 
• Lengden på en slik pause må bestemmes ut fra type legemiddel og hvor raskt 

eventuell forverring registreres

• Sammen med pasienten/pårørende bør det alltid etter en avtalt pause foretas 
en ny vurdering av videre behandling

• Dersom effekten av den legemiddelbehandlingen avtar, diskuter med 
pasienten:
• dosering

• bytte til annet legemiddel 

• seponering

• andre behandlingsalternativer 

Nasjonal faglig retningslinje, HDir



ADHD ved psykisk utviklingshemming
Medikamentell behandling 



Økt forekomst av ADHD ved PU

• ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse med økt prevalens 6–16 % hos 
mennesker med utviklingshemming [1,2]

1. Strømme P, Diseth T. Prevalence of psychiatric diagnoses in children with mental retardation: data from a population-
based study. Dev Med Child Neurol. 2000;42(4):266–270.

2. Emerson E. Prevalence of psychiatric disorders in children and adolescents with and without intellectual disability. J 
Intellectual Disability Res. 2003;47(1):51–58.



Beslutninger om legemiddelbehandling mer 
utfordrende ved PU 

• Tolkning av symptomer (- mangelfull diagnostikk og behandling for ADHD 
fører til økt bruk av antipsykotiske legemidler – feil bruk eller overforbruk)

• Kommunikasjon (indikasjon, virkemåte, forventet effekt, mulige 
bivirkninger, evaluering)

• Høy forekomst av komorbiditet (psykiatrisk og nevropsykiatrisk) 

Cooper S, Smiley E, Morrison J, et al. Mental ill-health in adults with intellectual disabilities: prevalence and 
associated factors. Br J Psychiatry. 2007;190(1):27–35.



• ADHD forårsaker betydelige plager og funksjonsnedsettelse på flere 
områder av dagliglivet 

• Diagnose og behandling er viktig for å forbedre livskvaliteten 
• Farmakoterapien for ADHD er godt etablert, men trenger 

systematisk evaluering i populasjoner med PU (ID)

Jonjo Miller, Bhathika Perera & Rohit Shankar (2020) Clinical guidance on pharmacotherapy for the treatment of

attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) for people with intellectual disability, Expert Opinion on

Pharmacotherapy, 21:15, 1897-1913, DOI: 10.1080/14656566.2020.1790524

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14656566.2020.1790524?scroll=top&needAccess=true

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1790524


Figure 1 of 1

Pathway 1: Selection and 
screening pathway

Jonjo Miller, Bhathika

Perera & Rohit

Shankar (2020) Clinical

guidance on

pharmacotherapy for the

treatment of attention-

deficit hyperactivity disorder

(ADHD) for people with

intellectual disability, Expert 

Opinion on

Pharmacotherapy, 21:15, 1

897-

1913, DOI: 10.1080/146565

66.2020.1790524

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1790524


Oppsummering
• I løpet av de siste 20 årene har 7 randomiserte kontrollerte studier evaluert 

farmakoterapier for ADHD hos personer med PU, 5 på metylfenidat
• Generelt var studiene «under-powered», bare 2 hadde flere enn 24 deltakere
• Av de to største studiene var den ene «enkelt blindet» som kan gi bias/ skjevhet 
• Bare to studier hadde parallell-gruppe design, de andre var korte cross-over studier 

(ikke ideelt når man vil måle effekt som er langvarig)
• De resterende studiene består av observasjonsstudier

• Metylfenidat og atomoksetin, spesielt ved høyere doser, har vist fordeler 
hos personer med PU

• De fleste med PU tolererte ADHD-medisiner godt

• Effekter ble sett i atferdsmessige og/eller kognitive domener

• Kunnskapsgrunnlaget er begrenset, men lovende også for deksamfetamin, 
klonidin og guanfacin

Miller et al 2020



Hovedpunkter

• Studier støtter bruk av metylfenidat og atomoksetin for ADHD-
behandling hos personer med PU (ID)

• Det er evidens for behandling med høyere doser metylfenidat for 
ADHD hos personer med PU 

• Det er også noe evidens for at deksamfetamin, klonidin og guanfacin
er nyttig ved ADHD og PU

• Personer med PU kan reagere annerledes på ADHD-medisiner 

• Det er behov for mer forskning (på første- og andrelinje ADHD-
medisiner hos personer med PU)

Miller et al 2020



ADHD ved autisme
Medikamentell behandling 



Jan Buitelaar, 2019



Jan Buitelaar, 2019



Kevin M Antshel, Yanli Zhang-James & Stephen V Faraone (2013) The comorbidity of ADHD and autism spectrum disorder, Expert 

Review of Neurotherapeutics, 13:10, 1117-1128, DOI: 10.1586/14737175.2013.840417

https://doi.org/10.1586/14737175.2013.840417


Hovedpunkter
• I DSM-IV-TR ekskluderes ADHD ved ASD. I DSM-5 er dette eksklusjonskriteriet fjernet og ADHD-diagnose kan 

forekomme sammen med ASD

• Et flertall av barn med ASD (31– 95 %) har betydelige symptomer på uoppmerksomhet og/eller 
hyperaktivitet/impulsivitet, men ikke alle

• ADHD-uoppmerksom type er noe mer frekvent ved ASD enn ADHD-kombinert type

• ASD og ADHD er begge assosiert med nedsatt sosial ferdighet/interaksjon, men data indikerer at det er mer 
signifikant ved ASD

• Genetiske koblinger mellom ASD og ADHD (regioner av kromosomene 16p13, 2q24, 16p1, 17p11, 5p13 og 
15q er involvert i både ADHD og ASD). 

• Gener i dopaminerge, serotoninerge, glutamaterge og GABAerge systemer er vist involvert ved begge 
tilstander

• ADHD og ASD er assosiert med nedsatt eksekutiv funksjon, men de spesifikke domenene som er affisert kan 
variere. 

• Barn med ASD har oftere planleggings- og kognitive fleksibilitetsvansker, mens barn med ADHD har 
oftere impulskontroll-vansker

• Atomoksetin og metylfenidat har i studier vist effekt i behandling av ADHD-symptomer hos personer med 
ASD. Effektstørrelser i ASD-populasjonen er noe mindre enn ikke-ASD-populasjonen, og bivirkninger er mer 
vanlig i ASD-populasjonen

Antshel et al 2014





Number of PubMed citations for ASD, ADHD, and ASD+ADHD

Antshel, K.M., Russo, N. Autism Spectrum Disorders and ADHD: Overlapping Phenomenology, Diagnostic

Issues, and Treatment Considerations. Curr Psychiatry Rep 21, 34 (2019). https://doi.org/10.1007/s11920-

019-1020-5



Legemiddelbehandling for personer med ASD 
og ADHD

• Ingen medisiner er FDA-godkjent for å behandle kjernesymptomene 
ved ASD

• Sentralstimulerende midler, atomoksetin og alfa-2-agonistmedisiner 
har FDA-godkjenning for ADHD



The British Association for Psychopharmacology 

• Consensus guidelines do not recommend routine use of 
medications for managing core ASD symptoms

• However, the group recommended the use of methylphenidate, 
atomoxetine, and guanfacine (in that order) for ADHD 
management in individuals with ASD





Cochrane studie

Sturman N, Deckx L, van Driel ML. Methylphenidate for children and adolescents with
autism spectrum disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2017;11:CD011144.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011144.pub

• Cochrane-gjennomgangen inkluderte fire studier (cross-over) av 
effekten av metylfenidat på ADHD-symptomer hos 113 barn og 
ungdom med ASD

• Høydose metylfenidat (0,43–0,60 mg/kg/dose) hadde stor effekt 
(SMD = 0,78) på hyperaktivitet, men hadde ingen innvirkning på 
kjernesymptomer på ASD

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011144.pub


Forfatternes konklusjoner (Sturman et al 2017) 

• Korttids behandling med metylfenidat kan forbedre symptomer på 
hyperaktivitet og muligens uoppmerksomhet hos barn med ASD som tåler 
medisinen 

• Lav kvalitet på studiene tilsier at vi ikke kan være sikre effektstørrelsen 

• Det var ingen indikasjon på at metylfenidat har en negativ virkning på 
kjernesymptomene ved ASD, ei heller at det forbedrer sosial interaksjon, 
stereotyp atferd eller ASD generelt

• Evidens for lite bivirkninger er av svært lav kvalitet fordi studiene er av kort 
varighet og utelukket barn som ikke tålte metylfenidat i testdosefasen 

• Fremtidige RCTer bør vurdere å forlenge behandlingsvarigheten



Dose – respons  effekt rapportert

• Kim SJ, Shonka S, French WP, Strickland J, Miller L, Stein MA. 
Dose-response effects of long-acting liquid methylphenidate in 
children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and 
autism spectrum disorder (ASD): a pilot study. J Autism Dev
Disord. 2017;47(8):2307–13. https://doi.org/10.1007/s10803-
017-3125-1.

https://doi.org/10.1007/s10803-017-3125-1


Kim SJ, Shonka S, French WP, Strickland J, Miller L, 

Stein MA. Dose-response effects of long-acting liquid

methylphenidate in children with attention

deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism

spectrum disorder (ASD): a pilot study. J Autism Dev

Disord. 2017;47(8):2307–
13. https://doi.org/10.1007/s10803-017-3125-1.

https://doi.org/10.1007/s10803-017-3125-1


Susan D. Mayes, James G. Waxmonsky, Raman Baweja, Richard E. Mattison, Hasan Memon, Melanie 
Klein, Usman Hameed, Daniel Waschbusch. Symptom scores and medication treatment patterns in 
children with ADHD versus autism, Psychiatry Research, Volume 288, 2020, 112937, ISSN 0165-
1781. 

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112937

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112937


Hovedpunkter

• Medikamentell behandling ble undersøkt hos 1407 barn med autisme og 
1036 med ADHD uten autisme, 2–17 år, og sammenlignet med 186 
jevnaldrende kontroller 

• Symptomskåre for medisinerte barn var langt høyere enn for ikke-
medisinerte barn og kontroller

• Barn med ADHD-uoppmerksom type var minst svekket og hadde lavere  
sannsynlighet for å være medisinert (av de med utviklingsforstyrrelse)



• Psykotrope legemidler ble foreskrevet til 38,0 % med ADHD-kombinert, 33,3 % 
med autisme og 20,2 % med ADHD-uoppmerksom type 

• Oftest en ADHD-medisin (22,1 % sentralstimulerende, 2,3 % atomoksetin), 
antipsykotisk (7,8 %), SSRI (5,5 %) og alfa-agonist (4,9%)

• ADHD-medisiner ble oftere foreskrevet enn andre medisiner i alle 
diagnosegrupper

• Sammenlignet med autisme var det mer sannsynlig at barn med ADHD-
kombinert ble foreskrevet en ADHD-medisin, mens antipsykotika og SSRI-er 
var mer sannsynlig å bli foreskrevet ved autisme enn ved ADHD-kombinert

• Mer alvorlig svekkede barn ble oftere medisinert uavhengig av diagnose



ADHD ved Tourettes syndrom
Medikamentell behandling 



Fluktuasjoner i symptomintensistet/tics –
naturlig forløp

Roessner 2011





Results from ESSTS surveys on 
preferences of agents for the 
treatment of tics in 2011 
compared to 2019. In 2011, 
responses from 22 TS experts 
were received, while in 2019 
50 ESSTS experts (45 responses 
for treatment in adults and 50 
in children/adolescents, 
findings shown together). 

Roessner, V., Eichele, H., Stern, J.S. et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders—

version 2.0. Part III: pharmacological treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1007/s00787-

021-01899-z



Behandling for ADHD

Multimodal behandling -

• Alfa2-agonist (klonidin, guanfacine/Intuniv)

• Atomoksetin (Strattera)

• Metylfenidat (Ritalin kaps., Medikinet kaps.)

• Dekstroamfetamin, lisdeksamfetamin (Aduvanz)

• Bupropion (Wellbutrin Retard)





Weisman et al 2013


