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Vad är centralstimulantia (”ADHD-

läkemedel”)?

• En grupp läkemedel med stimulerande effekter, som vid 

funktionshinder av ADHD-typ har god evidens för klinisk 

förbättring av koncentration, impulskontroll, hyperaktivitet 

• Kan i felaktigt syfte och hos fel patient ge framför allt 

amfetaminliknande effekter 

– ökad vakenhet, minskat sömnbehov

– minskad aptit

– euforiserande effekter

– upplevelse av fokus  



Vad är centralstimulantia (”ADHD-

läkemedel”)?

• Liksom alla centralstimulerande substanser finns risk för 

eufori, craving, abstinens och beroendeutveckling

• Risk för överförskrivning, läckage och beroende beskrivet 

för metylfenidat åtminstone sedan 80-talet (Bewley & 

Ghodse, 1983)

• Beroenderisk hos legala centralstimulantia väl beskriven 

sedan förra seklets början – betydande del av svensk 

drogutveckling under 60-talet 



Ett bredare tänk kring riskbruk och 

beroende? 

• Diversifiering av användare –

bruk av beroendeframkallande 

substanser ”ser olika ut”

• Diversifiering av brukarna – men 

vet vården och samhället det? 
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Första större undersökningen av illegalt bruk av narkotikaklassade 

läkemedel i EU. Allmänbefolkning i Sverige, Danmark, Tyskland, 

Spanien och Storbritannien. 



Sverige: 2,6% av 12-49-åringar har illegalt använt ett 

centralstimulerande läkemedel senaste året, 6,1% någonsin. 





Vad har det för betydelse att ADHD-

läkemedel används utan förskrivning? 

• Beroendepotential

• Intoxikationer

• Interaktioner med andra läkemedel och sjukdomar

• Riskbeteende kopplat till injektion och sniffning

• Stor utmaning för evidensbaserad behandling av 

neuropsykiatriska funktionshinder 



Vad kan vi göra åt att ADHD-läkemedel 

används utan förskrivning? 

• Fokus på evidensbaserad och stegvis utformat 

behandling av neuropsykiatriska funktionshinder – rätt 

behandling till rätt patient, med rätt nivå av 

försiktighet/kontroll

• Höga krav på evidensbaserad utredning 

• Kunskap, psykoedukation och dialog med brukare och 

närstående 



Tack för uppmärksamheten!
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