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Angående rutiner för urinscreening vid centralstimulerantiabehandling vid ADHD 
 
För det första vill vi be om ursäkt för att man vid informationen har talat om att Socialstyrelsen 
har ställt särskilda krav på urincreening vid centralstimulantiabehandling.  Så är inte fallet. 
Däremot är både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tydliga i sin uppmaning att iaktta 
särskild uppmärksamhet på samtidigt missbruk. Läkemedelsverket är också mycket tydligt i sina 
rekommendationer/krav om toxikologiska prover vid licensförskrivning av denna typ av medicin 
(se nedan). 
 
I Socialstyrelsens riktlinjer från 2002 har man skrivit följande: 
 
”Risken att utveckla ett missbruk eller beroende av alkohol och droger är förhöjd hos ungdomar 
och vuxna med ADHD; det gäller främst dem som tidigt visat uttalade sociala 
anpassningssvårigheter (för en översikt – se Maughan och Rutter, 1999; Melkas och Larsson, 
2001b; Tony och Wilson, 1990). Sambanden har dokumenterats både i studier av populationer, 
definierade utifrån ett manifest drogproblem och i prospektiva undersökningar av individer med 
diagnostiserad ADHD. En översiktsartikel (Schubiner m.fl., 1995) talar för att ca 20 procent av 
patienterna med alkoholproblem har eller har haft ADHD, och att detta medför tätare återfall 
än för dem utan sådan samsjuklighet. 

Från två behandlingscentra för missbrukare i Detroit, USA, rekryterades slumpvis 200 patienter 
i åldern 18–65 år, som blev föremål för psykiatrisk bedömning. Det visade sig att 28 procent av 
de manliga missbrukarna och 19 procent av de kvinnliga uppfyllde kriterierna för ADHD vid 
undersökningstillfället och hade även gjort det under barndomen. Samsjukligheten vad gäller 
antisocial problematik var hög (Schubiner m.fl., 2000). 

Vid studier av vuxna med diagnostiserad ADHD har noterats mycket hög livstidsprevalens för 
drogproblem: alkohol 34 procent, cannabis 11 procent och centralstimulerande medel 11 
procent (Tzelepis m.fl., 1995). I en annan studie av vuxna med ADHD hade 52 procent missbruk 
eller drogberoende (Biederman m.fl., 1995c).” 

Man	  föreslår	  vidare	  följande	  gällande	  utredning	  och	  behandling:	  

”Kontraindikationer skall ha beaktats särskilt avseende följande  
• Anamnestisk	  förekomst	  av	  psykosperioder.	  	  
• Anamnestisk	  förekomst	  av	  drog-‐	  och	  alkoholmissbruk.	  Vid	  misstanke	  	  om	  missbruk	  

bör	  leverstatus	  ha	  utförts.	  	  
• Anamnestisk	  förekomst	  av	  asocialitet.	  	  
• Kramper/epilepsi.	  	  
• Kardiovaskulära	  problem	  (aktuellt	  status	  skall	  framgå).	  ”	  
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Läkemedelsverkets rekommendationer 2008 skriver följande om centralstimulantiabehandling 
och missbruk: 
 
”Såväl med hänsyn till metylfenidats verkningsmekanism som till centralstimulantias 
missbrukshistorik måste risken för missbruk värderas före och under behandling. Flera studier 
har dock noterat en minskad risk för framtida substansmissbruk hos barn som behandlats med 
metylfenidat.  

Tidigare	  missbruk	  bland	  vuxna	  patienter	  förefaller	  inte	  utgöra	  en	  riskfaktor	  för	  utveckling	  av	  
missbruk.	  Metylfenidat	  bör	  dock	  ges	  med	  försiktighet	  till	  patienter	  med	  missbruk	  av	  alkohol	  
eller	  narkotika	  i	  anamnesen,	  i	  enlighet	  med	  godkänd	  produktresumé	  och	  med	  noggrann	  
uppföljning	  av	  risk	  för	  återfall	  i	  missbruk.	  Dessa	  patienter	  bör	  skötas	  av	  läkare	  med	  särskild	  
erfarenhet	  inom	  området.	  	  

Interaktion	  med	  alkohol	  	  

Alkohol	  kan	  förvärra	  de	  oönskade	  CNS-‐effekterna	  av	  psykoaktiva	  läkemedel	  såsom	  
metylfenidat.”	  

 
Läkemedelsverket ställer höga krav på en noggrann missbruksanamnes och toxikologiska prover 
för att godkänna licensläkemedel vid ADHD. Missbruksrisken mellan licensläkemedel och de 
som går att förskriva utan licens är likartad vilket motiverar samma grad av kontroll även då 
licens inte krävs. 
 
ADHD är ett mycket vanligt funktionshinder, närmare 2-3% i den vuxna befolkningen. Jämfört 
med andra behandlingsinsatser är centralstimulerande läkemedel en mycket effektiv behandling. 
Effekterna hos vuxna är dock inte lika väl studerade som hos barn och ungdomar. Eftersom 
centralstimulerande läkemedel har en missbrukspotential är behandlingen inte okontroversiell. 
Dessa faktorer gör att vi som verksamhet måste iaktta ett helt oklanderligt sätt att kontrollera 
förskrivning och behandlingsuppföljning. Missbruk är också ett mycket vanligt, ofta dolt 
sjukdomstillstånd och bör inte omges av moraliserande åsikter om ogrundade orsakssamband 
eller skuldbeläggande. Tvärtom är det viktigt att vi inom sjukvården kan hjälpa personer till rätt 
behandling. Det vore en katastrof för patienter med ADHD med eller utan missbruk, om 
behandlingen kommer i vanrykte. Det innebär också betydande risker vid behandling om inte ett 
eventuellt missbruk identifieras. Vi har därför gjort avvägningen att en noggrann kontroll 
avseende missbruk inför utredning och som en förutsättning för läkemedelsbehandling är starkt 
motiverad av medicinska skäl. Som framgår ovan är samtidigt missbruk och ADHD mycket 
vanligt.  
 
Vår erfarenhet efter att vi har arbetat utifrån dessa rutiner är att ett flertal patienter också har 
varit positiva för droger, även där man inte har haft några misstankar om missbruk vid 
utredningen. Detta har i de flesta fall lett till att adekvat behandling för detta har kunnat ges 
vilket i sin tur även lett till att påföljande ADHD-behandling har kunnat ges under betryggande 
former. 
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Ingen skulle nog ifrågasätta den medicinska bedömningen som ligger bakom kravet på vissa 
blodprovskontroller vid läkemedelsbehandling för rheumatoid artrit. Om man vägrar dessa 
kontroller förskrivs inte dessa läkemedel och detta tas för givet. Kombinationen av 
centralstimulerande läkemedel och pågående missbruk kan få allvarliga konsekvenser. Missbruk 
är ett mycket allvarligt sjukdomstillstånd som enligt vår bedömning är tillräckligt vanligt och 
tillräckligt svårt att identifiera för att urinscreening ska vara medicinskt motiverat även i de fall 
ett uttalat missbruk inte är säkerställt. Förskrivning utan medicinsk kontroll är således enligt vår 
bedömning ingen rättighet – det är tvärtom vår skyldighet att säkerställa en hög och god kvalitet 
på den behandling som vi erbjuder. Det ger oss möjlighet att behandla missbruk när det 
identifieras så att man därefter kan behandla ADHD-symtomen med centralstimulerande 
läkemedel. Våra erfarenheter av detta förhållningssätt är mycket goda. 
 
Vår medicinska bedömning är därför att urinscreening inför utredning och läkemedelsinsättning 
och obligatoriska stickprov under behandling (mer sällan när missbruksmisstanke inte 
föreligger, oftare vid säkerställt missbruk) är ett sätt att ta ansvar för att kunna säkerställa en god 
och jämn kvalitet på en behandling som kan vara till stor hjälp för många. 
 
Bifogar även våra rutiner för centralstimulantiabehandling. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Göran Rydén 
Verksamhetschef 
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RUTIN     Förskrivning och strukturerad uppföljning av centralstimulantia 
 
Eftersom centralstimulantia kan användas i missbrukssammanhang gäller generellt att man bör iaktta 
återhållsamhet och kontroll vid förskrivning. Det är med utgångspunkt från detta som nedanstående 
rutiner gäller. Observera att när det gäller licenspreparat så ska nedanstående rutiner användas i 
tillämpliga delar, men sedan gäller även särskild rutin (Rutin Förskrivning och strukturerad uppföljning 
av centralstimulerande licenspreparat).  
 
Generella regler för kontroll, uppföljning och förskrivning  
- Alla patienter skriver under en överenskommelse, vid nyinsättning av centralstimulantia eller vid första 
besök på mottagningen om patienten redan står på centralstimulantia. med information om vad som 
gäller för förskrivning av centralstimulantia, samt att man godkänner att läkare kan gå in i 
Läkemedelsförteckningen.  
 
- Telefonrecept kan förskrivas en gång. Därefter bör patienten fysiskt besöka mottagningen innan nytt 
recept förskrivs därefter.  
 
- Förlorade eller borttappade recept/mediciner ersätts inte.  
 
- Patienter ska genomgå drogscreening genom urinprov innan nyinsättning eller vidare förskrivning om 
patienten överflyttats från annan mottagning innan förskrivning av medicinen får ske. Urinscreening ska 
sedan tas i samband med fysiskt besök varje halvår. För övrigt ska drogscreening göras stickprovsvis 
och alltid vid misstanke om pågående missbruk (Se även särskild rutin för drogscreening).  
 
- Vid doser av motsvarande metylfenidat över 100 mg/dygn ska läkare bedöma om det finns rimlighet i 
förskrivningen. Om det finns särskild anledning att misstänka överdosering eller tveksam effekt, kan 
man utföra QB-test som kan vara beslutsstödjande för vidare åtgärd. Patienten ska då komma till 
mottagningen utan att ha tagit morgondosen av metylfenidat och utföra QB-test. Därefter får patienten 
ta sin ordinarie dos varpå QB-test görs utförs igen efter mellan 1-2 timmar (gäller de flesta 
centralstimulerande medicinerna).  
 
- Vid uppföljning av sjuksköterska ska särskilda formulär användas avseende effekt och biverkningar 
samt puls- och blodtrycksmätning. Detta ska journalföras.  
 
- Vid blodtryck över 140/90 eller puls över 100/min ska läkare kontaktas.  
 
Förskrivning av ej titrerad dos av metylfenidat:  
- Vid nyinsättning av centralstimulantia eller vid första besök på mottagningen om patienten redan står 
på centralstimulantia från annan mottagning ska förnyad AUDIT, DUDIT, drogscreening, blodprovtagning 
inkluderande CDT utföras, övrig anamnes gås igenom och eventuella kontraindikationer för 
centralstimulantia beaktas.  
 
- När resultat av ovanstående föreligger får patienten återbesök hos läkare på mottagningen. Effekter 
och biverkningar samt eventuella kontraindikationer diskuteras. Läkemedelsinformationen ges muntligt 
och skriftligt. Vid detta besök tas beslutet om CS kan förskrivas.  
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- Läkare ordinerar vid detta besök upptrappningsschema, som regel följande: 

• Dag 1-3 ordineras motsvarande låg dos långtids-verkande metylfenidat (ex kapsel Ritalin®10 
mg),  

• Dag 4-6 ordineras 2 kapslar på morgonen,  

- Från och med dag 7 ordineras 3 kapslar på morgonen.  
 
- Första gången förskrivs minsta förpackning (30 tabl). Läkare som har tillgång till sjuksköterska som 
kan följa vidare upptrappning ska i ordinationen skriva ex ”kan trappas upp till maximalt 60 mg med 
hjälp av sjuksköterska”.  
 
- Under upptrappningsfasen görs ett första uppföljningsbesök efter 2 veckor, vilket kan vara hos 
sjuksköterska. Sjuksköterska har då möjlighet att hjälpa patienten att titrera dosen till maximalt 60 mg 
per dygn. Eventuella ändringar i dosen ska omedelbart förankras hos läkare genom meddelande och 
läkare för in ändring av dos i Take Cares läkemedelsjournal utan dröjsmål. Nästkommande besök sker 
ca 2 veckor efter första utvärderingen och ett sista besök 4 veckor därefter beroende på hur 
upptrappningen går. Vanligen har patienten då trappats upp till 2 dos långverkande. 3 dos av 
långverkande ska i princip inte behövas..  
 
- Förskrivning av centralstimulantia efter besöket hos sjuksköterskan skrivs ut i sådan mängd att det 
räcker till nästkommande återbesök vid upptrappningen. Detta är beroende av aktuell dos – oftast bör 
förskrivningen dock inte vara större än att det räcker högst en månad.  
 
 
Förskrivning av titrerad dos av centralstimulantia:  
- Centralstimulantia förskrivs för tre månader i taget när dosen är titrerad. Förskrivningen utgår från den 
aktuella dos som är ordinerad i läkemedelsjournalen.  
 
- Om behov av större dosjustering uppkommer under en pågående förskrivningsperiod så skall detta 
föranleda ett besök på mottagningen så att detta kan diskuteras. Pat kan dock få recept på tidigare 
ordinerad dos.  
 
- Efter att dosen är titrerad kan patienten få metylfenidat en gång förskriven per telefon (se ovan). Var 
6:e månad ska patienten komma på ett fysiskt besök för uppföljning för att centralstimulantia ska kunna 
fortsätta att förskrivas. Vid dessa besök ska AUDIT, DUDIT, CDT och drogscreening göras förutom 
sedvanlig strukturerad uppföljning av effekt, biverkningar och uppföljning av puls och blodtryck.  
 
Olika beredningsformer och styrkor av centralstimulantia, och gärna atomoxetin skall prövas innan 
licensansökan för centralstimulenrande licenspreparat kan bli aktuellt.  
Varför dessa mediciner inte kan tas ska journalföras- effekter och biverkningar.  

	  
	  
	  
 
 
 
 
 


