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Priset bör sänkas på läkemedel mot ADHD
❙ ❙ Undertecknad har sedan tre månader
haft dispens från Läkemedelsverket att
skriva recept på Concerta till vuxna med
ADHD. Här följer kliniska erfarenheter
av behandlingen av åtta patienter.

Concerta är primärt inregistrerat för
barn och ungdomar med ADHD. Enligt
Fass administreras Concerta en gång om
dagen. Amfetamin och Ritalin behöver
administreras upp till två gånger om 
dagen.

Patientklientelet
Åtta patienter med diagnosen ADHD.
Två patienter har dessutom Aspergers
syndrom. Sex patienter har behövt do-
sering två gånger per dag. Två patienter
har behövt dosering tre gånger per dag.
Ingen patient har alltså klarat sig på en-
dosförfarande. Patienterna märker att ef-
fekten försvinner efter 5–8 timmar. 

Spridningen i dos är mycket stor,
mellan 36 mg och 216 mg per dag. Ge-
nomsnittsdosen är 187 mg per dygn. Do-

sen är uttitrerad med hjälp av ADHD-
specifikt test (TOVA), vilket mäter upp-
märksamhet, impulsivitet, reaktionsti-
der och reaktionstidernas variabilitet.
Godkänd dos innebär att patienterna
känner sig symtomfria och att TOVA-
testet normaliserats. Kostnaderna för be-
handling har varierat mellan 37 kr per
dag (18 mg + 18 mg) och 173 kr per dag
(36 mg × 6). Genomsnittspriset för samt-
liga åtta patienter har varit 78 kr per dag.

Diskussion
Det finns anledning att tro att endosför-
farande vid behandling av ADHD hos
barn innebär en underbehandling. För-
modligen får barnen tillbaka sina sym-
tom på eftermiddagarna, men eftersom
barn inte på samma sätt som vuxna kan
redogöra för sina symtom uppmärksam-
mas symtomåterkomsten inte lika lätt
som hos vuxna. 

Den höga genomsnittskostnaden för
behandling med Concerta hos vuxna gör

behandling med detta läkemedel mycket
kostnadsineffektiv jämfört med andra
centralstimulantia. Jag delar härvid Lä-
kemedelsförmånsnämndens uppfatt-
ning. 

Ett alternativt, icke centralstimule-
rande medel, Strattera, är tillgängligt på
licens i Sverige. Mycket talar för att det-
ta medel kommer att bli mer lättillgäng-
ligt. Dygnspriset för behandling med
Strattera är 29 kr. Redan nu gäller hög-
kostnadsskyddet för Strattera. Ännu
finns inga jämförande studier mellan
centralstimulantia och Strattera, och
även om framtida jämförelser eventuellt
skulle visa fördelar hos Concerta kom-
mer priset att vara avgörande till Con-
certas nackdel. Janssen/Cilag AB bör
därför ompröva sin prissättning.
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❙ ❙ Med intresse och förvåning läser vi dr
Rises inlägg om behandling av vuxna
med Concerta. Concerta är godkänt som
en del i det totala behandlingsprogram-
met för ADHD hos barn (över 6 år) och
tonåringar. Indikation för vuxna finns
ännu inte i dagsläget men medlet kan
förskrivas på särskilt tillstånd från Läke-
medelsverket. 

Enda registrerade medlet
Concerta är idag det enda registrerade
läkemedlet i Sverige för behandling av
ADHD. Concerta depottabletter är for-
mulerade, genom OROS-teknik (Os-
motic Release Oral System), med syftet
att skapa en farmakokinetisk profil som
tillåter dosering en gång om dagen.
OROS-tabletten frisätter läkemedlet
kontrollerat, från ett yttre lager med
omedelbar frisättning samt från två inre
kammare. Maximal plasmakoncentra-
tion uppnås efter 6–8 timmar. Vid be-
hov av högre dos skall, för optimal ef-
fekt, följaktligen hela dagsdosen tas vid
en och samma tidpunkt, dvs på morgo-
nen. 

Framtagandet av depottabletten har
skett i ett flertal steg med målet att upp-
nå optimal symtomreducering. Kliniska
studier [1, 2] har visat att behandling
med Concerta också ger önskad effekt
framförallt under den del av dygnet då
symtomen normalt sett eskalerar. Stu-
dierna som ligger till grund för Läkeme-

delsverkets godkännande av Concerta
visar att läkemedlet har effekt under 12
timmar.

Startdos hos barn med ADHD är 18
mg på morgonen. Skulle denna dos inte
räcka ökas dosen till 36 mg på morgo-
nen. I ett fåtal fall har man sett att 54 mg
är nödvändigt. Några behandlingsin-
struktioner för vuxna finns ännu inte att
tillgå. Dygnspriset för behandling av
barn och tonåringar med Concerta är
16:70 kr för dosen 18 mg respektive
21:15 kr för 36 mg. 

Beslutet omprövades
Metylfenidat är en mycket väl doku-
menterad substans med över 30 års kli-
nisk användning. Att med OROS-tekni-
ken kunna administrera metylfenidat
med kontrollerad frisättning har möjlig-
gjort en fördelaktigare plasmakoncent-
rationsprofil som också leder till mins-
kad risk för symtomgenombrott. 

Vi vill även här informera om att Lä-
kemedelsförmånsnämnden har omprö-
vat sitt beslut och godkände den 10 juni
2003 att Concerta skall ingå i läkeme-
delsförmånen.

Johan Järte

leg läkare, medicinsk direktör, 
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Replik:

Concerta ingår i läkemedelsförmånen efter nytt beslut 


