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Ordforklaringer og forkortelser 
ADHD   Forkortelse for «Attention Deficit/Hyperactivity Disorder» 
Basalgangliene Et samlebegrep på tre store nervekjerner i hjernen; nucleus 

caudatus, putamen og globus pallidus. De antas å være et ledd i en 
krets av impulser som regulerer bevegelsesaktiviteten, og er med 
på planlegging av bevegelser samt skifte mellom ulike 
bevegelsesmønster.  

Cerebellum Lillehjernen 
DDD Forkortelse for «definert døgndose», og er en internasjonal 

målenhet for legemiddelforbruk. WHO definerer det som «antatt 
gjennomsnittlig døgndose benyttet ved preparatets 
hovedindikasjon» 

Dopamin En viktig transmittersubstans mellom nerveceller i hjernen, da 
spesielt i basalgangliene. Dopamin har betydning for 
«belønningssenteret» i hjernen samt kontroll over viljestyrte 
bevegelser.  

HKF Hyperkinetiske forstyrrelser 
Hypokretin Hypokretin, også kalt oreksin, er et nevropeptid som er med på 

styre våkenhet og appetitt.   
Hvit hjernemasse Myelin fungerer som et isolasjonslag og er et fettlag som omslutter 

nervefiberne i hjernen. Det er myelinet som sikrer at 
signaloverføringen mellom nervefiberne og utgjør den hvite 
hjernemassen. 

Katekolaminer En gruppe kjemiske substanser som dannes fra aminosyren tyrosin, 
og som inneholder en aminogruppe samt en katekolgruppe. 
Dopamin, noradrenalin og adrenalin er eksempler på viktige 
katekolaminer. 

Kjernesymptomer Hyperaktivitet, konsentrasjonsvansker og impulsivitet 
ved ADHD 
Komorbiditet Forekomst av flere ulike sykdommer samtidig hos samme person. 
Monoamin Monoaminer inneholder kun en aminogruppe. Et amin er en 

funksjonell gruppe hvor aminet er hovedatomet. 
Noradrenalin Noradrenalin er et katekolamin og en viktig nevrotransmitter i det 

sympatiske nervesystemet.  
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Organofosfater Organiske fosfatforbindelser som blokkerer enzymet kolinesterase 
både irreversibelt og reversibelt. Bruksområder er insektsgift, 
soppdrepende midler og nervegift i stridsgasser. 

Serotonin Serotonin er et monoamin, som dannes fra aminosyren tryptofan. 
Serotonin fungerer blant annet som en transmittersubstans som 
overfører impulser mellom nerveceller i noen nervebaner. 

Sympatikomi- Legemiddel som stimulerer adrenerge reseptorer 
metikum  
WHO   World Health Organization  
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Sammendrag 
Attention Deficit/Hyperacticity Disorder (ADHD) eller hyperkinetiske forstyrrelser 
(HKF) er en av de vanligste mentale forstyrrelsene hos barn. Den nevrologiske 
forstyrrelsen utvikles som oftest i løpet av de første leveårene, og kan vedvare ut 
ungdomsårene og inn i voksen alder. Kjernesymptomene ved ADHD og HKF er 
konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet.  
Oppgaven er et reseptregisterbasert farmakoepidemiologisk studie på de omlag 26 
millioner innbyggerne i de fem Nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og 
Sverige, i tidsperioden 2004 til 2014. Studien har som hensikt å beskrive frekvensen og 
forbruket av sentralstimulerende legemidler og atomoksetin, for å sammenligne landene 
i Norden med hensyn til kjønn, alder, type legemiddel og utvikling over tid. 
Legemiddeldata ble hentet fra nasjonale reseptregistre, offentlige legemiddelrapporter 
samt korrespondanse med offentlige helseinstitusjoner. Populasjonsdata ble hentet fra 
offentlige statistikkdatabaser eller tilsendt data etter korrespondanse med offentlige 
helseinstitusjoner.   
Det årlige forbruket var økt i perioden, både målt i mengder legemiddel og i antall 
brukere. Danmark hadde den høyeste forbruksøkningen av sentralstimulerende og 
atomoksetin, hvor forbruket hadde steget fra 0,6 til 8,2 DDD/1000 innbygger/døgn. 
Sverige hadde den høyeste frekvensøkningen, hvor antall brukere/1000 innbyggere 
hadde steget fra 1,6 til 8,6 i tidsperioden 2006 til 2014. Kartleggingen viste også at 
Island hadde det høyeste forbruket av ADHD-medisiner det ble solgt 21,9 DDD/1000 
innbygger/døgn i 2014. Data om frekvensen av antall brukere var ikke tilgjengelig for 
hele befolkningen i Island, og kunne derfor ikke bli vurdert. Sverige var derfor det landet 
i Norden som samlet sett hadde den høyeste frekvensen i 2014, med 8,6 brukere/1000 
innbyggere. 
Undersøkelsen av solgte mengder og frekvensen av brukere fordelt på kjønn, viste at 
menn i aldersgruppen 10-14 år hadde både den høyeste brukerfrekvensen og forbruket 
av ADHD-medisiner i 2014. Studien viste også at kvinner hadde den høyeste økningen av 
både frekvens og forbruk av ADHD-medisiner, som var henholdsvis omlag 1,5 og 2 
ganger høyere enn menn. 
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Abstract 
Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) or hyperkinetic disorders (HKF) is 
one of the most common mental disorders in children. The neurological disorder usually 
develops within the first years of life, and may persist through adolescence into 
adulthood. The core symptoms of ADHD and HKF, is inattentiveness, hyperactivity and 
impulsivity. 
The thesis is a prescription registry based pharmacoepidemiological study on the 
approximately 26 million inhabitants of the five Nordic countries Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden, in the time-period 2004 to 2014. The aim of this study was 
to describe the frequency and consumption of stimulant drugs and atomoxetine, and 
comparing the Nordic countries in terms of gender, age, type of drug and in trends over 
time. Drug data were collected from national prescription registers, public drug reports 
and correspondence with public health institutions. Population data were obtained from 
official statistical databases or receive data by correspondence with public health 
institutions. 
The annual consumption has been increasing from 2004 to 2014, both in volume and in 
numbers of users. Denmark had the highest increase in consumption of stimulants and 
atomoxetine, where consumption had risen from 0.6 to 8.2 DDD/1000 inhabitants/day. 
Sweden had the highest increase rate, which the number of users/1000 inhabitants had 
risen from 1.6 to 8.6 in the period 2006 to 2014.  
The survey also indicated that Iceland had the highest consumption of ADHD 
medications, were 21.9 DDD/1000 inhabitants/day was consumed in 2014. The 
frequency data was not available for the entire population on Iceland, and where not 
considered for that reason. Sweden was therefore the Nordic country with the highest 
frequency rate in 2014, with 8.6 users/1000 inhabitants. The survey of consumed drugs 
and the rate of users by gender indicated that men aged 10-14 years had the highest use 
frequency and consumption of ADHD medications in 2014.  The study also indicated that 
women’s consumption had been increasing faster, both in terms of numbers of users and 
volume, which were respectively about 1.5 and 2 times higher than men. 
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1. Innledning 
1.1 Definisjon 
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) eller hyperkinetiske forstyrrelser 
(HKF) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse, som trolig har vært beskrevet i 
medisinsk litteratur i over 200 år. Allerede i 1798 kom utgivelsen «An inquiry into the 
nature and origin of mental derangement» av den skotske psykiateren Alexander 
Crichton. I dette verket beskrev han ulike typer sinnslidelser, inkludert handlinger med 
kroppslig uro og konsentrasjonsvansker (1, 2). Dette er symptomer som i dag forbindes 
med ADHD eller HKF. 
I følge World Health Organization (WHO) sin sykdomsklassifikasjon «International 
classification version 10» (ICD-10), er hyperkinetiske forstyrrelser en tilstand preget av 
konsentrasjons- eller oppmerksomhetsvansker, samt motorisk hyperaktivitet og 
impulsivitet. Tilstanden oppstår vanligvis i løpet av de fem første leveårene (3, 4). 
Historisk sett har lidelsen i løpet av årene endret betegnelse flere ganger, og i 50-60 
årene gikk forstyrrelsen under betegnelsen «minimal brain damage» eller «minimal 
brain dysfunction» (MBD). I dag benyttes oftest betegnelsen ADHD som kommer av den 
amerikanske psykiatriske sykdomsklassifikasjonen «Diagnostic and Statistical Manual» 
(DSM), som kom i 1987 etter revidering av tredje versjonen av DSM (5). I Danmark og 
Sverige benyttes også i tillegg begrepet «Deficits in Attention, Motor control and 
Perception» (DAMP), som tilsvarer ADHD med motoriske forstyrrelser og 
oppfatningsforstyrrelser (3, 6)  
Den siste versjonen av manualen fra den amerikanske fagorganisasjonen American 
Psychiatric Assocation, DSM-5, deler tilstanden inn i tre ulike grupper. Den første 
gruppen kombinerer alle de overnevnte karakteristikaene; konsentrasjonsvansker, 
hyperaktivitet og impulsivitet, som tilsvarer sykdomsklassifikasjonen HKF i henhold til 
ICD-10. Disse symptomene forekommer hos omtrent 50-75 % av personene som er 
rammet av ADHD. Den andre gruppen innebærer symptomene hyperaktivitet og 
impulsivitet uten konsentrasjonsvansker, og rammer omtrent 10-15 % av personer med 
ADHD. Den siste gruppen innebærer store konsentrasjonsvansker hos rammede, og 
forekommer i omtrentlig 20-30 % av tilfellene med ADHD (6).  
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På grunn av kjernesymptomene ved ADHD, vil noen barn og unge kunne oppleve en 
krevende oppvekst (7). Personer rammet av ADHD gjør det ofte dårligere på 
standardiserte prøver, har dårligere karakterer og har større sannsynlighet for å droppe 
ut av skolen. Impulsivitet øker også sannsynligheten for å bli involvert i bilulykker, og 
for å ha tilfeldig samleie som igjen kan føre til tenåringsgraviditet og seksuelt 
overførbare sykdommer. ADHD kan medføre lavere selvtillit som igjen kan skape 
problemer innenfor sosiale forhold, og i tillegg kan forstyrrelsen føre til høyere 
sannsynlighet for stoffmisbruk (8). Personer med en ADHD-diagnose er også ofte 
rammet av andre komorbiditeter. De noen av de vanligste komorbiditetene er 
opposisjonell atferdsforstyrrelse, depresjon, og angstlidelser, som kan forårsake 
ytterligere lidelser hos de rammede (9, 10). Voksne personer rammet av ADHD har 
oftere dårlig ytelse i jobb, lavere sosial sosioøkonomisk status og har i tillegg hyppigere 
problemer i ekteskap eller forhold (11). Ettersom sykdommen kan påvirke og forringe 
livene til de rammende er det viktig å behandle ADHD for å bedre livskvaliteten hos 
individene som er diagnostisert med ADHD (7). 
 
1.2 Prevalens 
Avhengig av hvilket diagnosesystem som benyttes for å diagnostisere ADHD vil 
prevalensen av ADHD-diagnoser variere. Fordi ICD-10 og DSM-5 har litt ulike krav for å 
sette en diagnose, vil forekomsten av ADHD kunne variere avhengig av hvilket 
klassifikasjonssystem som tas i bruk. Ved definisjon av den nevrologiske forstyrrelsen i 
tråd med ICD-10 har sykdommen en forekomst på 1,5 % hos barn i skolealder, mens ved 
bruk av DSM-5 har ADHD har en forekomst på omtrent 5 % blant barn (2, 12). Studier 
kan også tyde på at omtrent 60-80 % av ADHD-symptomene kan vedvare inn i voksen 
alder, og det er estimert at 2,5-4,5 % av voksne er rammet av sykdommen (13-16).   
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1.3 Diagnostiske kriterier og utredning 
De to hovedtilnærmingene for å definere ADHD eller hyperkinetiske forstyrrelser, er 
hovedsakelig basert på de samme 18 atferdsbeskrivelsene. Det som skiller dem er først 
og fremst at de veier de ulike diagnosekriteriene ulikt. I korte trekk krever definisjonen 
«hyperkinetiske forstyrrelser» at symptomer forbundet med både 
konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet er tilstede. I motsetning krever 
definisjonen ADHD kun at deler av disse symptomene er tilstede. Bruken av 
diagnosekravene innenfor ICD-10 vil derfor kunne føre til en mer homogen gruppe av 
individer, som har en høyere grad av invalidisering, og svekket hemningskontroll (17). 
Begge definisjonene krever at oppførselen burde være i såpass uoverensstemmelse med 
alder og utvikling, samt at vedkommende har nedsatt sosial tilpasning. 
Selv om HKF ofte beskrives som lik den kombinerte typen av ADHD, er allikevel ikke de 
diagnostiske kriteriene bak diagnosene helt de samme. Kriteriene i ICD-10 krever at alle  
de diagnosegivene symptomene ved HKF er tilstede i mer enn en setting, mens 
kriteriene etter DSM-5 krever at symptomene gir nedsatt funksjon i mer enn to settinger 
(18). En annen forskjell er at HKF avskrives som diagnose dersom visse andre lidelser er 
tilstede, som for eksempel autisme. I følge DSM-5 vil ikke en ADHD-diagnose avskrives 
før kjernesymptomene er bedre forklart av andre lidelser (19).  
 
1.3.1 ICD-10 
I følge definisjonen i ICD-10 er hyperkinetiske forstyrrelser en gruppe lidelser, se Tabell 
1. Forstyrrelsene kjennetegnes ved dårlig utholdenhet i aktiviteter som krever fokus, 
hypping endring av aktivitet uten å ferdigstille noe, samt dårlig regulert, uorganisert og 
overdreven aktivitet. Et annet kjennetegn er at lidelsen opptrer ofte tidlig, gjerne i løpet 
av de fem første leveårene. Symptomene varer ofte gjennom skoleårene og inn i voksen 
alder, men mange rammede opplever også bedring av symptomer som hyperaktivitet og 
konsentrasjon. Barn med lidelsen er mer utsatt for ulykker ettersom de er ofte 
uforsiktige og impulsive. Samt at de har ofte dårligere evne til å følge regler, som igjen 
kan føre til regelbrudd. Ettersom de ofte viser hemningsløs oppførsel og er uforsiktige 
kan de også være upopulære blant andre barn og risikere å bli avvist. I tillegg 
forekommer kognitive vanskeligheter samt forstyrrelser ved motorisk og språklig 
utvikling hyppig (20). 
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Tabell 1: Tabellen viser de 4 ulike gruppene som utgjør hyperkinetiske forstyrrelser (21). 
Hyperkinetiske forstyrrelser er delt inn i fire ulike grupper: 

 F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet 
 F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse 
 F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser 
 F90.9 Andre uspesifiserte hyperkinetiske forstyrrelser 

 
Retningslinjene i ICD-10 lister opp til sammen 18 symptomer på konsentrasjonsvansker, 
hyperaktivitet og impulsivitet. Hvor 9 av symptomene beskriver konsentrasjonsvansker 
(se Tabell 2), 5 av symptomene beskriver hyperaktivitet (se Tabell 3), og 4 av 
symptomene omhandler impulsivitet (se Tabell 4). For å kunne sette diagnosen 
hyperkinetiske forstyrrelser, må minst 6 av symptomene innenfor 
konsentrasjonsvansker, minst 3 symptomer innenfor hyperaktivitet, og minst 1 
symptom innenfor impulsivitet være tilstede. I tillegg må atferdssymptomene ha vedvart 
i minst 6 måneder og på tvers av situasjoner. Det er også påkrevet for diagnosesetting at 
forstyrrelsen kan bli demonstrert direkte ved observasjoner, og at andre lidelser ikke 
forårsaker symptomene. Det er også et krav at vedkommende ikke har en IQ på mindre 
enn 50 (21).  
 
1.3.2 DSM-5 
Også retningslinjene i DSM-5 lister opp 18 symptomer på ADHD, men til forskjell fra 
ICD-10 retningslinjene så slås kriteriene impulsivitet og hyperaktivitet sammen. I tillegg 
deles ADHD-diagnosen opp i tre ulike versjoner som nevnt innledningsvis. Den 
kombinerte ADHD-typen krever tilstedeværelse av seks eller flere av symptomene på 
konsentrasjonsvansker, og seks eller flere symptomer på hyperaktivitet og impulsivitet. 
Den andre typen av ADHD er preget av hyperaktivitet og impulsivitet, og krever at seks 
eller flere av symptomene på hyperaktivitet og impulsivitet er tilstede, men at ikke er 
tilstede mer enn seks symptomer på konsentrasjonsvansker. Den siste ADHD-typen 
innebærer store konsentrasjonsvansker hos rammede. Diagnosekriteriene for denne 
typen er tilstedeværelse av minst seks symptomer på konsentrasjonsproblemer, samt 
minst seks symptomer på hyperaktivitet eller impulsivitet. 
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I tillegg må symptomene ha vedvart i mer enn 6 måneder, ha vært utslagsgivende i minst 
to ulike arenaer (f.eks. hjemme og på skolen), og flere av symptomene må ha oppstått før 
12 års alderen. Videre skal ikke symptomene kun oppstå ved schizofreni eller andre 
psykotiske sykdommer. For eldre ungdommer og voksne over 17 år kreves det at kun 5 
symptomer er tilstede (12). Se Tabell 5 for systematisk oversikt over forskjellen i de 
diagnostiske kriteriene for ADHD og HKF. 
 
Tabell 2: Tabellen viser 9 ulike atferdssymtomer på konsentrasjonsvansker innenfor DSM-5-klassifisering og ICD-10-klassifisering (12). 

Konsentrasjonsvansker: 
 Vedkommende klarer ofte ikke å få med seg detaljer, eller gjør ugjennomtenkte 

feil når det kommer til skolearbeid, arbeid eller under aktiviteter. 
 Har ofte vanskeligheter med å opprettholde konsentrasjonen under 

arbeidsoppgaver eller lek. 
 Det ser ofte ikke ut til at man hører etter når man blir snakket direkte til. 
 Følger ofte ikke instruksjoner, og klarer ikke å fullføre skolearbeid, oppgaver 

eller plikter. 
 Har ofte vanskeligheter med å organisere aktiviteter. 
 Unngår ofte, misliker eller er motvillig til å ta del i oppgaver som krever 

vedvarende mental innsats.  
 Ofte tap av ting som er nødvendig for å kunne utføre oppgaver eller aktiviteter. 
 Blir ofte lett distrahert av irrelevant stimuli. 
 Ofte glemsom når det kommer til daglige aktiviteter som plikter og 

arbeidsoppgaver. 
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Tabell 3: Tabellen viser en oversikt over seks ulike symtomer på hyperaktivitet innenfor DSM-5-klassifisering, og fem symtpomer på hyperaktivitet innenfor ICD-10 klassifisering (12). 
Hyperaktivitet: 

 Fikler eller trommer ofte med hender eller føtter, og vrir seg på sitteplassen. 
 Forlater ofte sitteplassen i situasjoner hvor det ikke er passende.  
 Løper eller klatrer ofte i situasjoner hvor det er upassende. 
 Har ofte vanskeligheter for å leke eller delta i fritidsaktiviteter på en rolig måte. 
 Snakker ofte overdrevent mye (DSM-5). 
 Er ofte på farten eller oppfører seg som å være drevet av en motor (f.eks. at det 

virker umulig for vedkommende å sitte stille, eller at vedkommende er 
ukomfortabel med å sitte stille for en lengre periode som ved restaurantbesøk 
eller møter (DSM-5). Utviser et vedvarende mønster av overdreven motorisk 
aktivitet som ikke endres i vesentlig grad av sosial kontekst eller krav (ICD-10). 

 
Tabell 4: Tabellen viser en oversikt over fire symptomer på hyperaktivitet innenfor ICD-10-klassifisering, og 3 symptomer på hyperaktivitet innen for DSM-5-klassifisering (12). Impulsivitet: 

 Snakker ofte overdrevent og uten sosiale begrensninger (ICD-10). 
 Buser ofte ut med svar før spørsmål er ferdigstilt. 
 Har ofte vanskeligheter med å vente på sin tur. 
 Avbryter og/eller forstyrrer andre (f.eks. ved aktiviteter, lek eller samtaler). 
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Tabell 5: Tabellen fremstiller forskjeller i diagnostiske kriterier mellom DSM-5- og ICD-10-klassifikasjon (12). 
 DSM-5 ADHD ICD-10 HKF 
Symptomer Begge eller en av kriteriene*: 

 Minst seks av ni 
konsentrasjonsvanske-
symptomer 

 Minst seks av ni 
hyperaktivitet/ 
impulsivitet 
symptomer 

Alle av følgende kriterier: 
 Minst seks av ni 

konsentrasjonsvanske-
symptomer 

 Minst tre av fem 
hyperaktivitet 
symptomer 

 Minst en av fire impuls-
symptomer 

Vedvarende 
symptomer i 
ulike scenarioer 

Flere symptomer er tilstede i 
flere enn en arena. Som f.eks. 
hjemme og på skole. 

Kriteriene skal møtes i flere enn 
en arena som f.eks. hjemme og 
på skole. 

Alder ved 
sykdomsdebut 

Flere av symptomene burde 
være tilstede ved før 12 
årsalderen. 

Symptomene burde være 
tilstede før 6 årsalderen.  

Komorbide 
diagnoser 

Komorbide diagnoser med 
angst, humørforstyrrelser er 
tillat dersom flere av 
inklusjonskriteriene er møtt. 

Det er ikke anbefalt å 
diagnostisere noen med HKD 
dersom det foreligger angst 
eller humørforstyrrelser. 

*Individer som er 17 år eller eldre trenger kun fem symptomer på 
konsentrasjonsvansker og/eller fem symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet. 
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1.3.3 Utredning og diagnostisering av ADHD etter retningslinjer i Norden 
Alle de fem nordiske landene har retningslinjer de skal følge, og alle retningslinjene er 
enige om at spesialister i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatere, barneleger og 
nevrologer kan initiere behandling med ADHD-medisiner. I tillegg anbefaler alle 
retningslinjene bruk av spørreskjemaer for å avdekke ADHD-symptomenes 
tilstedeværelse og alvorlighetsgrad (2, 22).  
De nasjonale retningslinjene i Danmark anbefaler både tverrfaglig og tverrsektoriell 
diagnostisk utredning av ADHD i alderen 6-18 år. I tillegg anbefales det blant annet å ha 
med klinisk intervju med anamnese, standardiserte spørreskjemaer, fysisk undersøkelse 
av lege samt psykologisk undersøkelse (23).  
Retningslinjene fra den finske legeforeningen fulgte kravene i ICD-10 frem til mai 2013, 
hvor så DSM-5 ble innført ved diagnostisering. Diagnostiseringen i Finland skal gjøres 
etter funksjonsundersøkelse av både lege og psykolog. I følge de finske retningslinjene 
kreves det svært nøye vurderinger for diagnostisering av barn under skolealder, og for 
barn under fem år kan det ikke stilles en sikker diagnose. Diagnostisering kan gjøres 
både i primærhelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten (24).   
På Island kan begge diagnosesystemene benyttes, men det er hovedsakelig DSM-5 som 
er anbefalt. Det er rådet til at diagnosearbeidet gjøres av et tverrfaglig team som er 
spesialisert innenfor diagnostisering av ADHD. Ved diagnostisering av barn og unge med 
ADHD kreves det mye informasjon om vedkommende, samt at det utføres intervju av 
pasienten og av pårørende som står vedkommende nærmest. ADHD symptomene skal 
heller ikke kunne bedre forklares av annen psykisk lidelse. Det anbefales også bruk av 
standardiserte vurderingsskjemaer ved diagnostisering (25).  
I Norge diagnostiseres barn og voksen etter kriteriene i ICD-10 og DSM-5 i 
spesialisthelsetjenesten, men myndighetene benytter ofte DSM-5 i forbindelse med 
forskrivning av sentralstimulerende midler (26). Ved diagnostisering i 
spesialisthelsetjenesten må miljøfaktorer og individuelle karakteristika kartlegges, både 
ved henvisningstidspunket og tidligere i livet. I tillegg er det også nødvendig å kartlegge 
eventuelle komorbiditeter, og dersom det etter grundige undersøkelser er grunnlag for å 
sette en ADHD-diagnose er det anbefalt å sette opp en behandlingsplan (2). 
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Ved mistanke om ADHD bør diagnostiseringen være forenlige med kriteriene i DSM-5 
ifølge Socialstyrelsen i Sverige. Barn som skal utredes for mistanke om ADHD skal 
utredes av en lege med kompetanse i pediatri og barnepsykiatri, og av en psykolog med 
tilsvarende kompetanse. Utredningen skal i tillegg inneholde blant annet psykologisk 
utredning, medisinsk undersøkelse og kartlegging av hvordan barn fungerer på førskole 
eller skole (27). 
 
1.4 Hva forårsaker ADHD? 
I løpet av de siste årene har det vært utført en del forskning som har gitt mer viten om 
hvordan og hvorfor ADHD kan oppstå. Det viser seg at det kan være flere faktorer som 
kan påvirke forekomsten av ADHD. Disse faktorene kan både genetiske og ikke-
genetiske faktorer, slik at det foreligger ingen fasit på hva ADHD skyldes (28). 
1.4.1   Biologi og arvelighet 
Den eksakte årsaken til ADHD er enda ikke kjent, og tidligere ble det trodd at den 
reduserte hjernefunksjonen skyldtes redusert volum eller funksjonalitet av grå eller hvit 
hjernemasse (29). Senere forskning har vist at det er mer sannsynlig at det er redusert 
funksjon i prefrontal cortex, caudate eller lillehjernen som kan føre til ADHD. Disse 
områdene er et sammenkoblet nettverk bestående av nevroner, som sammen regulerer 
oppmerksomhet, tanker, følelser, oppførsel og handlinger (30). Det er også vist i studier 
at ADHD-pasienter har en langsommere modning av prefrontal cortex, og i tillegg at de 
har mindre volum og nedsatt aktivitet av prefrontal cortex, caudate eller lillehjernen 
(31).  
At utbredte utviklingsforsinkelser i lillehjernen og hjernebarken observert og assosiert 
med fenotypisk atferd hos barn med ADHD, kan tyde på at disse motor- og 
styringskontrollsystemene utvikler seg parallelt, ettersom de har en lik langvarig 
utviklingslinje med perioder med rask vekst i de første leveårene og modning helt inni i 
det unge voksenlivet. Utvikling av hvert system er avhengig av funksjonen og 
modningen av relaterte hjerneregioner, noe som tyder delte nevrale kretser som 
inkluderer frontostriatale systemer og lillehjernen (28, 29, 32).   
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Aktiviteten i dette nettverket er meget sensitivt for nevrokjemiske endringer, og 
vedlikeholdes av nevrotransmitterne dopamin og noradrenalin (30, 31). Virkemåten til 
dopamin er vist i Figur 1. 
 

 Figur 1: Bildet er inspirert av figur 1 fra (7). Bildet viser dopamin (blå prikker) som virker på D1-D5 reseptorer som kan finnes på postsynaptiske nevroner (vist i grønt). D2 og D3-reseptorene kan også være lokalisert på presynaptiske nevroner (vist i oransje). Ved fravær av aksjonspotensial vil en liten menge vesikulært dopamin bli frigjort til den synaptiske kløften fra den presynaptiske terminalen. Dette vil igjen føre til at dopamin virker på D2 og D3 reseptorene som vil gi negativ feedback i forhold til å frigjøre mer dopamin. Ved et aksjonspotensial i den presynaptiske terminalen vil store mengder dopamin bli frigjort til synapsen som virker inn på de postsynaptiske reseptorene. Virkningen av dopamin på postsynaptiske reseptorer avsluttes på grunn av reopptak av dopamin av dopamin transportør (DAT-1). 
 
Det er hypotetisk sett foreslått at det vil frigjøres for lite dopamin og noradrenalin når 
en person kjeder seg. Dette resulterer i en utilstrekkelig aktivering av de postsynaptiske 
D1-reseptorene og α2A-reseptorene, som fører til at individet lett blir distrahert og 
impulsiv. Under stressede forhold er det antatt at for mye av disse nevrotransmitterne 
blir frigjort, hvilket igjen kan føre til overstimulering av disse reseptorene som kan gi 
konsentrasjonsvansker. En moderat respons av disse reseptorene fører vanligvis til økt 
oppmerksomhet, fokus og organisering av tanker og handlinger (7). 
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Adopsjons- og tvillingstudier har vist at arv og genetikk har stor påvirkning for utvikling 
av ADHD (19). ADHD er som andre utviklings- og psykiske lidelser, at de går igjen i 
familier. Nærmeste familiemedlemmer har to til åtte ganger høyere sannsynlighet for å 
vise ADHD-symptomer, enn slektninger av personer som er uberørt av lidelsen (33). 
Tvillingstudier rundt omkring i verden viser at lidelsen har en arvelighet på mellom 71-
90 % (33-35).  
I dag benyttes det ikke genetiske analyser for diagnostisering av ADHD, men en rekke 
gener har vært undersøkt for assosiering med ADHD. Det er spesielt visse monoaminer 
som dopamin, noradrenalin og serotonin som har fått et stort fokus på grunn av deres 
antatte rolle i patofysiologien ved ADHD. Disse monoaminene har en viss likhet, og for 
sammenligning av strukturer for henholdsvis dopamin, noradrenalin og serotonin, se 
Figur 2, Figur 3 og Figur 4. 
 

 
Figur 2: Molekylstrukturen til dopamin. Bildet er hentet fra (36). 

 
Figur 3: Molekylstrukturen til noradrenalin. Bildet er hentet fra (37). 

 
Figur 4: Molekylstrukturen til serotonin. Bildet er hentet fra (38). 
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Det er flere polymorfismer i genene som koder for dopamin, både i reseptorene og 
transportørene, som har antatt funksjonell signifikans i forhold til ADHD. Dette omfatter 
blant annet genene DRD4 og DAT1, som befinner seg henholdsvis i dopaminreseptorer 
og i dopamintransportører (33, 39). Selv om noradrenalin har en antatt funksjon i 
patofysiologien ved ADHD er det enda ikke funnet bevis for at polymorfismer i gener 
som koder for noradrenalin er assosiert med ADHD. For monoaminet serotonin er det 
ved «knockout»-modeller funnet potensielle funksjonelle polymorfismer av 
serotoninreseptoren (HTR1B) og transportøren (SLC6A4) som mulig er assosiert med 
ADHD (33). 
 
1.4.2 Miljø 
Eksponering for alkohol og røyking prenatalt har tidligere vært koblet til utvikling av 
ADHD hos fostre senere i livet (40). Det foreligger sterkest bevis for at røyking har en 
negativ påvirkning på utviklingen av den nevrologiske forstyrrelsen. Det er også vist at 
eksponering for røyk prenatalt og utvikling av ADHD har et doseavhenging forhold (41). 
Det foreligger ikke like sterke bevis for at alkoholkonsumering er assosiert med ADHD 
(40). Stress og overproduksjon av kortisol hos den vordende moren under graviditeten 
har også vært oppe til diskusjon (42).  
I tillegg har det i senere tid vært undersøkt om legemiddelet paracetamol kan ha en 
innvirkning på utvikling av ADHD i senere tid hos fostre. Studier har vist en mild 
korrelasjon eller en assosiasjon mellom bruken av legemiddelet som har en analgetisk 
og antipyretisk effekt, og utvikling av ADHD-symptomer. Dataene som studiene er basert 
på er imidlertid ikke tilstrekkelig for å trekke en sikker konklusjon mellom utvikling av 
ADHD-symptomer og prenatal eksponering av røyk (43). Det er også andre aktuelle 
miljøfaktorer som kan ha en innvirkning, som mangel på sink, jern eller flerumettede 
fettsyrer og utsettelse for insektmidler som for eksempel organofosfater (2). 
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1.5 Farmakologisk behandling av ADHD 
1.5.1 Måleenheter  
Definerte døgndoser (DDD) er definert av WHO som «den antatte gjennomsnittlige 
døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon hos voksne» (44, 45). DDD bestemmes 
på bakgrunn av bruken av et preparat internasjonalt, og kan derfor avvike fra nasjonale 
terapianbefalinger. Bruken av definerte døgndoser som måleenhet gjør 
sammenligninger av legemiddelbruk mellom land lettere, ettersom statistikk basert på 
kroneverdi kan være vanskelig å vurdere fordi prisendringer over tid kan påvirke 
resultatet. Samtidig vil DDD ikke kunne brukes for alternativ bruk utenfor indikasjon 
(44). 
Når en ny DDD skal angis er det flere betingelser som må tas i betraktning. DDD er som 
oftest basert på den gjennomsnittlige dosen for voksne personer knyttet til 
hovedindikasjonen for en ATC-kode. Dersom en anbefalt dosering henviser til 
kroppsvekt blir det tatt utgangspunkt i en person på 70 kg, og det kan derfor være at 
legemidler som egentlig er indisert for bruk til små barn har DDD basert på voksne 
personer. Unntaket er legemidler som kun brukes av små barn, som for eksempel 
veksthormoner.  
Vanligvis er det den godkjente vedlikeholdsdosen som benyttes som grunnlag for DDD, 
på tross av at den initierende dosen er annerledes. Og selv om det finnes ulike 
formuleringer av et legemiddel er vanligvis DDD den samme bortsett fra hvis 
biotilgjengeligheten er svært ulik for ulike administrasjonsruter. DDD er nesten alltid et 
kompromiss basert på tilgjengelig informasjon, dosering fra ulike land, og i tillegg kan 
DDD noen ganger være en dose som aldri forskrives fordi det kun er et gjennomsnitt av 
to eller flere vanlige brukte dosestørrelser (45).  
En annen viktig måleenhet i epidemiologien er frekvens. Frekvensen angir i denne 
oppgaven andel av legemiddelbrukere i en gitt tidsperiode. I denne oppgaven fremstilles 
frekvensen som antall brukere/1000 innbyggere for hvert år. 
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1.5.2 Farmakologisk behandling av ADHD i Norden 
I en tidligere studie av bruken av ADHD-medikamenter i Norden, kom det frem at 
forskjellen er stor mellom de ulike landene (46). Ulikhetene i medisinbruken kan mulig 
ligge i de ulike nasjonale retningslinjene. En sammenligning av nasjonale retningslinjene 
for behandling av ADHD i Norge, Sverige og Danmark er tidligere utført, hvor det kom 
frem at det er ulikheter i både dosering, indikasjon og oppfølging (22). Dette må settes i 
lys av den ulike bruken av ADHD-midler i de nordiske landene. Som nevnt tidligere skal 
den medikamentelle behandlingen i Danmark, Island, Norge og Sverige initieres av en 
spesialist, men i Finland kan behandlingen initieres i både primær og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
1.5.2.1 Farmakologisk behandling av ADHD i Danmark 
I Danmark er det kun spesialister i barne- og ungdomspsykiatri som skal initiere 
behandling av barn under 18 år med sentralstimulerende legemidler. Dersom barnet er 
under 6 år er det kun spesialister på en høyt spesialisert barne- og 
ungdomspsykiatriskavdeling som har lov til å initiere behandling. En praktiserende lege 
kan overta forskriving av vedlikeholdsbehandlingen, men da kun etter konkrete avtaler 
med spesialist lege hvor det er satt opp både plan og kontroller. Før en spesialist 
initierer medikamentell behandling skal det foretas en grundig diagnostisk avklaring 
samt somatisk undersøkelse av pasienten (23).  
I Danmarks nasjonale kliniske retningslinjer for barn og unge med ADHD, er det anbefalt 
å velge behandling med hensyn til barnets allmenntilstand, symptomer og funksjonsnivå 
i hjem, skole og fritid osv. Da skal også belastningsgraden av kjernesymptomene og 
eventuell komorbiditet tas hensyn til. Dersom barnet har lavere grad av 
funksjonsforstyrrelse burde det startes med ikke-farmakologiske intervensjoner. Hos 
barn med større funksjonsforstyrrelse kan barnet ha nytte av en kombinasjon med ikke-
farmakologiske og farmakologiske intervensjoner. Det anbefales også å følge en 
måleskala for å følge forløpet og behandlingseffekten, og at barnet kommer til lege for 
kontroll hvert halvår. I Danmark er metylfenidat, lisdeksamfetamin og atomoksetin 
godkjent til behandling av 6-18 år gamle barn og unge med ADHD. 
Førstehåndspreparatet er metylfenidat ved behandling av ADHD, men atomoksetin kan 
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også brukes ved manglende effekt eller uakseptable bivirkninger av metylfenidat eller 
ved fare for misbruk hos pasient eller familiemedlem (23, 47).  
1.5.2.2 Farmakologisk behandling av ADHD i Finland 
I følge Finlands legeforening skal barn som er under skolealder og rammet av ADHD 
først og fremst benytte seg av psykososiale behandlingsformer. Fra seksårsalderen kan 
medikamentell behandling igangsettes samtidig med psykososiale tiltak. I tillegg skal det 
settes inn støtte i form av tilrettelegging i hverdagen, skolen og råd til foreldre. Det skal 
også settes opp en individuell behandling og relabilitetsplan for barnet eller den unge. 
Ved legemiddelbehandling av ADHD er metylfenidat er anbefalt før andre legemidler 
som atomoksetin, og deksamfetamin. Det skal startes med en liten dose av legemiddelet 
som kan økes ukesvis ved behov. Når den gunstigste doseringen inntreffes, kan 
oppfølgning skje med tre til seks måneders intervall. Medisinen kan benyttes 
kontinuerlig eller så kan det tas pauser nå og da. Pauser er anbefalt dersom pasienten 
får bivirkninger som for eksempel tap av appetitt (48). 
 
1.5.2.3 Farmakologisk behandling av ADHD på Island 
På Island er også metylfenidat førstevalget for voksne og barn, men hvis det ikke 
tolereres eller at det ikke er passende er atomoksetin andre valget. Dette kan for 
eksempel være med misbruksrisiko, angst eller spasmeforstyrrelser. Medisineringen 
skal kun være under oppsyn av en psykiater med ekspertise i ADHD. Før medikamentell 
behandling skal psykoterapi benyttes. Det anbefales å benytte en langtidsvirkende 
metylfenidatderivat. Dersom ikke metylfenidat gir ønsket effekt så anbefales det å bytte 
over til atomoksetin (25). 
 
1.5.2.4 Farmakologisk behandling av ADHD i Norge 
I Norge har forskrivningsreglene ganske nylig blitt endret (2. januar 2014), slik at alle 
leger kan nå forskrive sentralstimulerende legemidler mot at det tidligere krevdes 
godkjenning fra fylkeslegen. For initiering av medikamentell behandling av 
sentralstimulerende legemidler kreves det at legen har spesialistgodkjenning, eller at 
legen er i spesialisering innen barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi, pediatri eller 
psykiatri. Det vil si at leger som ikke er spesialist innenfor disse fagfeltene kan kun 
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videreføre behandlingen fra en spesialist (49). Ved behandling av ADHD hos både barn, 
ungdom og voksne er det sentralstimulerende legemiddelet metylfenidat førstevalget i 
Norge. Atomoksetin er andre valget men benyttes dersom det er fare for misbruk, eller 
at pasienten har for eksempel uholdbare bivirkninger (2). 
 
1.5.2.5 Farmakologisk behandling av ADHD i Sverige 
I Sverige kan kun leger som har spesialkompetanse innenfor barn- og ungdomspsykiatri, 
psykiatri, rettspsykiatri eller barn- og ungdomsnevrologi med rehabilitering forskrive 
legemidler som er klassifisert som narkotika til behandling av ADHD. I Sverige er både 
deksamfetamin, metylfenidat, atomoksetin og lisdeksamfetamin er godkjent til bruk for 
barn over 6 år, men første valget er metylfenidat. Lisdeksamfetamin og deksamfetamin 
er dog kun indisert for barn over 6 år dersom behandling med metylfenidat ikke har gitt 
tilstrekkelig effekt. Ved visse omstendigheter som ved misbruksrisiko er også 
atomoksetin første valget i Sverige. I Sverige anbefales det i tillegg å benytte 
vurderingsskalaer for selvvurdering av symptomer (50, 51). 
 
1.5.3 Sentralstimulerende og atomoksetin til behandling av ADHD 
1.5.3.1 Amfetaminer 
Amfetaminer er ikke-katekolamine aminer som fremmer frigjøring av katekolaminer 
(hovedsakelig dopamin og noradrenalin) fra deres lagringsplasser i de presynaptiske 
nerveterminalene. En annen mindre signifikant effekt er amfetaminets evne til å 
blokkere reopptaket av katekolaminer ved kompetitiv inhibisjon (52). Amfetamin virker 
ved å entre nerveterminalen ved hjelp av noradrenalintransportøren, hvor det så entrer 
synaptiske vesikler ved hjelp av vesikulære monoamintranspotører i bytte for 
noradrenalin som da akkumulerer i cytosolen. Noe av noradrenalinet degraderes av 
monoaminoksidase (MAO), mens noe forsvinner ut av nerveterminalen i bytte mot 
amfetamin ved hjelp av noradrenalintransportøren. Noradrenalinet som sendes ut av 
nerveterminalen kan da virke på postsynaptiske reseptorer (53). Amfetaminer er 
indirekte perifert virkende sympatomimetika, som utøver sin effekt på både α- og β-
adrenerge reseptorer. Ettersom som inntak av amfetamin fører til økt utskillelse av 
noradrenalin, stimuleres det sympatiske nervesystemet og blodtrykket økes samt at den 



-Innledning- 

- 17 -  

gastrointestinale mobiliteten nedsettes (54). Amfetamin har et kiralt senter og 
eksisterer i to ulike optiske enantiomere former, deksamfetamin og levoamfetamin. De 
to ulike optiske formene har litt ulik virkning. Levoamfetamin har større virkning på i 
det perifere sympatiske nervesystemet, da særlig det kardiovaskulære systemet, mens 
deksamfetamin har større sentralstimulerende effekt. For molekylstruktur av racemisk 
amfetamin og deksamfetamin se henholdsvis Figur 5 og Figur 6.  
 

 
Figur 5: Molekylstrukturen til racemisk amfetamin. Bildet er hentet fra(55) .  
 

 
Figur 6: Molekylstrukturen til deksamfetamin. Bildet er hentet fra (55). 
 
1.5.3.2 Metylfenidat  
Metylfenidat er en sentralt virkende dopaminagonist, som hovedsakelig virker ved å 
blokkere reopptak av dopamin i den presynaptiske spalte. Dette fører igjen til økt 
dopaminkonsentrasjonen i synapsen, samt at det er foreslått at metylfenidat fremmer 
frigjøring av dopamin fra presynaptiske vesikler (56). For molekylstruktur se Figur 7. I 
tillegg stimuleres hjernebarken og subcortikale strukturer slik som amfetaminer gjør, 
men den eksakte virkningsmekanismen er fortsatt ukjent (57, 58).  En metaanalyse av 
randomiserte kontrollere studier har antydet at voksne personer rammet av ADHD har 
god effekt av legemidler med umiddelbar frigjøring av metylfenidat, mot symptomer 
som hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker. Analysen viser også at 
bivirkningene antakeligvis ikke er av klinisk relevans, men at mer data er nødvendig for 
å kunne fastslå dette (58). En annen metaanalyse kom frem til at kvaliteten på de 
tilgjengelige bevisene ikke er tilstrekkelig for å kunne si med sikkerhet om metylfenidat 
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vil bedre livene til barn, unge og voksne med ADHD. I tillegg påpekes det at metylfenidat 
er assosiert med en rekke ikke-seriøse bivirkninger som søvnproblemer og nedsatt 
matlyst, selv om dette ikke ble bevist (59). 
 

 
Figur 7: Molekylstrukturen til metylfenidat. Bildet er hentet fra (60). 
 
1.5.3.3 Atomoksetin  
Atomoksetin er et effektivt og generelt veltolerert legemiddel, som er signifikant mer 
effektivt enn placebo. Det også vist at legemiddelet ikke har signifikant mindre effekt 
enn legemidler med umiddelbar frigjøring av metylfenidat. Det er derimot vist at det har 
signifikant mindre effektivt enn legemidler inneholdende metylfenidat eller amfetamin 
med forlenget frisetting (61). Atomoksetin er et ikke-sentralstimulerende legemiddel 
som antas å selektivt hemme de presynaptiske noradrenalintransportørene. Dette 
medfører økt synaptisk noradrenalin i striatum, samt økt noradrenalin og dopamin i 
prefrontal cortex (62). Noen studier tyder på at dopaminnivåene ikke økes i striatum 
eller nucleus accumbens slik andre psykostimulerende midler gjør, og det antas at dette 
er grunnen til lavere misbrukspotensialet ved bruk av atomoksetin (63). For 
molekylstruktur se Figur 8. 
Hovedmetabolitten hydroksyatomoksetin, skal virke like potent på 
noradrenalinreseptoren som atomoksetin, men hemmer serotonin-transportøren i enda 
sterkere grad. Effekten av atomoksetin tyder på å være omtrent lik som for 
sentralstimulerende legemidler på kjernesymptomene ved ADHD. Atomoksetin kan 
være et bra alternativ dersom det oppstår plagsomme bivirkninger ved bruk av 
sentralstimulerende legemidler, i tillegg er atomoksetin antatt å ikke ha 
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misbrukspotensial. Dette kan være en stor fordel ved behandling av pasienter med 
etablert stoffmisbruk (62). 
 

 
Figur 8: Molekylstrukturen til atomoksetin. Bildet er hentet fra (64) 
 
1.6 Bruk av sentralstimulerende mot andre lidelser 
Sentralstimulerende kan i tillegg brukes til andre lidelser som for eksempel narkolepsi 
og vektnedgang. Narkolepsi er en lidelse som gir rammede personer en ekstrem trang til 
å sove på dagtid. Den abnorme trangen til søvn melder seg ofte ved stillesittende og 
monotone aktiviteter, eller i varme og mørke rom. Sykdommen kan gi katapleksi, som er 
forbigående tap av muskelkraft i den viljestyrte muskulaturen ved bevissthet. Tilstanden 
kan også gi symptomer som søvnparalyse, som er tap av muskelkraft ved innsovning 
eller oppvåkning, men også hypnagoge hallusinasjoner som kan gi skremmende 
sanseopplevelser i en demringstilstand mellom søvn og våkenhet (65, 66). Frekvensen 
til sykdommen er estimert til å ramme fra 25 til 50 personer per 100 000 innbygger 
(67). 
Sykdommen kan debutere allerede ved førskolealder, men opptrer vanligvis ved 10-25 
årsalderen og mange kan forbli udiagnostisert i mange år. Det er ingen helt kjent etiologi 
bak sykdommen narkolepsi, men nyere forskning kan tyde på autoimmun betinget 
degenerasjon nevroner i hypothalamus som produserer nevropeptidet hypokretin, som 
er med på å styre våkenhet og appetitt. Behandlingen mot hypersomi er ofte 
sentralstimulerende midler, hvor metylfenidat (5-10 mg 1-6 ganger daglig) er 
førstevalget. Dette skyldes at andre sentralstimulerende midler som amfetamin gir mer 



-Innledning- 

- 20 -  

bivirkninger. Selv om metylfenidat er førstevalget har det ingen godkjent indikasjon mot 
narkolepsi (66). 

 
1.7 De nordiske reseptregistrene 
De nordiske landene har i lang tid utført epidemiologisk forskning basert på 
reseptregistre (68). Helt siden 1970-tallet har flere nordiske land benyttet seg av data 
fra grossistdistribusjon for å vurdere landsdekkende legemiddelbruk, og for å 
sammenligne mellom regioner og land (69, 70). Det er få andre land som har tilgang til 
så omfattende og langvarige nasjonale data. I de siste årene har hvert land etablert en 
egen nasjonal database for å spore ekspederte resepter for individer.  
I slutten av 1980-årene ble apotekenes reseptregistre i Norden gradvis mer datastyrt 
noe som gjorde det lettere å samle inn data effektivt. Nasjonale reseptregistre i Norden, 
som inneholder informasjon om ekspederte resepter på apotek til individer ble 
tilgjengelig fra 1994 og utover, se Tabell 6 (68).  
I alle de nordiske landene er helsevesenene bygget på skattebaserte offentlig helsetilbud 
for allmennheten. Alle borgere, uansett sosioøkonomisk status kan benytte seg av 
ubegrenset tilgang til helsetilbudene. Dette inkluderer også delvis eller komplett 
dekning for kjøp av legemidler. Hvert av de nordiske landene har landsdekkende 
reseptregistre som inneholder ekspederte resepter fra apoteker, og omfatter totalt over 
26.3 millioner innbyggere (71-74).  
De selvstyrte Åland-øyene inngår i de finske reseptregistrene, mens de selvstyrte øyene 
Færøyene og Grønland er ikke inkludert i det danske reseptregisteret. I de fleste av 
landene blir reseptdata fra apotekene overført månedlig til reseptregisterdatabasen. I 
følge lovgivningen til hvert land kreves det ikke samtykke for å samle inn reseptdata, og 
hvis individer kan få utlevert informasjon om seg selv etter forespørsel. Det finske 
reseptregisteret oppstod på grunn av et administrativt behov for å kartlegge 
refusjonsavgjørelser. På Island brukes reseptregisteret både til individuelt tilsyn av 
pasienter og forskrivere, mens det i Danmark, Norge og Sverige ikke er lov til å benytte 
databasen til tilsyn av hverken pasienter eller forskrivere (68). For andre detaljerte 
beskrivelser av databasene se Tabell 6. 
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Tabell 6: Oversikt over detaljert informasjon om reseptregistrene i Norden (68, 75-78) 
 Danmark Finland Island Norge Sverige 
Generelt: 
Dekning Lands-dekkende Lands-dekkende Lands-dekkende Lands-dekkende Lands-dekkende 
Oppdaterings-frekvens fra apotek til database 

Månedlig Månedlig Fortløpende Månedlig Månedlig 

Oppstart av database 1994 1994 2006 2004 2005 
Pasient: 
Person-nummer Ja Ja Ja Ja Ja 
Alder Ja Ja Ja Ja Ja 
Kjønn Ja Ja Ja Ja Ja 
Bosted Ja Kan linkes Ja Ja Ja 
Ekspedert legemiddel: 
Varenummer Ja Ja Ja Ja Ja 
ATC-kode Ja Ja Ja Ja Ja 
DDD Ja Kan linkes Ja Ja Ja 
Antall pakninger Ja Ja Ja Ja Ja 
Legemidler med refusjon Ja Ja Ja Ja Ja 
Legemidler uten refusjon Ja Nei Ja Ja Ja 
Diagnose/ indikasjon Nei Ja Nei ICD-koder på legemidler med refusjon 

Nei 

Utleveringsdato Ja Ja Ja Ja Ja 
Forskriverinformasjon: 
Unik identifikasjon Nei Ja Ja Ja Nei 
Alder Ja Kan linkes Ja Ja Nei 
Kjønn Ja Kan linkes Ja Ja Nei 
Yrke Ja Ja Ja Ja Ja 
Spesialitet Ja Kan linkes Ja Ja Ja 
Apotek: 
Unik identifikasjon Ja Ja Ja Ja Ja 
Lokasjon Ja Kan linkes Ja Ja Ja  

Alt i alt så gir de nordiske reseptdatabasene stødige og pålitelige data for å kunne 
studere legemiddelbruk og for å kunne evaluere positive og uheldige virkninger av 
legemiddelbruk. Databasene fungerer som en ressurs for langvarige studier, studier som 
kobler registre sammen med helseundersøkelser og andre registre, og andre analytiske 
farmakoepidemiologiske studier. De gir også godt grunnlag for å ta nasjonale 
beslutninger innenfor legemiddelbruk (68).    
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1.8 Hensikten med oppgaven 
Formålet med denne studien er å kartlegge forbruket og frekvensen av bruken av ADHD-
medisiner i de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg er 
det ønskelig å undersøke forbruket og frekvensen ved ulike hvilke aldersgrupper og 
kjønn. Dette vil bli gjort ved å søke i de nasjonale reseptregistrene til hvert enkelt land, 
samt benytte Excel for fremstilling av statistikken. Dette kan bidra til økt kunnskap om 
bruken og frekvensen av ADHD-medisiner i Norden. 
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2. Material og metode 
2.1 Studiedesign og studiepopulasjon 
Denne masteroppgaven er en populasjonsbasert farmakoepidemiologisk analyse, basert 
på offentlig tilgjengelige data fra reseptregistre, samt innhentet tilleggsinformasjon ved 
hjelp av korrespondanse med Sjúkratryggingar Íslands (Icelandic Health Insurance) og 
Kela (Social Insurance Institution of Finland). Studiepopulasjonen inkluderer hele 
befolkningene i de fem nordiske landene Danmark, Island, Finland, Norge og Sverige.  
 
2.2 Legemidlene i studiet 
Legemidlene i dette studiet er definert etter WHOs «Anatomic Therapeutic Chemical» 
(ATC) klassifikasjonssystem, og består av legemidler i kategorien «sentralt virkende 
sympatomimetika» (N06BA), som benyttes for å behandle ADHD (79). De kjemiske 
substansene som er inkludert i dette studiet er legemidler med ATC-kode N06BA01, 
N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Dette vil si at legemidler mot ADHD både 
med og uten markedsføringstillatelse er med i datagrunnlaget. Legemiddelet modafinil 
med ATC-kode N06BA07 ble tilstrebet selektert bort fra datagrunnlaget ettersom 
hovedindikasjonen er narkolepsi, og ikke ADHD. 
 
2.3 Datainnsamling 
2.3.1 Datainnsamling fra populasjonsregistre 
Data vedrørende studiepopulasjonene i Danmark, Finland, Norge og Sverige ble hentet 
fra offentlige nasjonale populasjonsregistre, mens populasjonsstatistikk fra Island ble 
tilsendt fra Sjúkratryggingar Íslands (Islands Helseforsikring). Kildene bak de andre 
befolkningsstatistikkene er hentet fra: Danmark: Danmarks Statistikk; Finland: Statistics 
Finland; Norge: Folkehelseinstituttet; Sverige: Statistika Centralbyrån. Populasjonene 
ble undersøkt i sin helhet, delt inn etter kjønn eller delt inn i femårige aldersgrupper for 
hvert land. Dette var praktisk ettersom de fleste reseptregistrene deler inn 
informasjonen basert på femårige aldersgrupper. Denne inndelingen er også lav nok til å 
kunne sammenligne bruk og frekvens hos spesielle grupper som barn, hvor overvåking 
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av legemiddelbruken er viktig. For oversikt over nettadresser til populasjonsregistrene 
eller helsemyndighet se Tabell 7. 
  
2.3.2 Datainnsamling fra reseptregistrene 
I denne studien var det ønskelig å kartlegge bruken og frekvensen av ADHD-medisiner i 
Norden, både per dags dato samt år tilbake. Det ble derfor samlet inn informasjon om 
frekvensen og bruken av ADHD-medisiner for hele populasjoner, samt fordelt på kjønn 
og alder i tidsrommet 2004 til 2014 for hvert land. I tillegg ble det samlet inn 
informasjon om frekvens og bruk fordelt på de ulike legemidlene innenfor ATC-kode 
N06BA (eksklusiv ATC-kode N06BA07). 
Data fra ekspederte resepter på ADHD-medisiner i Danmark, Norge og Sverige ble 
hovedsakelig anskaffet ved å søke i offentlige tilgjengelige reseptregistre, henholdsvis 
Statens Serum Institut, Folkehelseinstituttet og Socialstyrelsen, se Tabell 7 for oversikt 
over instansene. For å informasjon utenom de offentlige søkbare reseptregistrene ble 
det korrespondert via mail med de statlige forvaltningsorganene.  
Utover informasjonen fra de offentlige reseptregistrene var det i studiet ønskelig å 
undersøke bruken og frekvensen av ulike handelsmerker og varenumrene innenfor 
ATC-kode N06BA04 i Norge. Slik at forholdet mellom salget av langtidsvirkende og 
kortidsvirkende metylfenidat kunne undersøkes. Folkehelseinstituttet ble derfor 
forespurt om utlevering av informasjon, men leverte kun ut informasjon om salg av ulke 
handelsmerker innenfor ATC-kode N06BA04. Ettersom de skulle ha betalt for utlevering 
av informasjon om ulike varenumrene med ACT-kode N06BA04, ble ikke informasjonen 
utlevert. 
Ettersom det svenske reseptregisteret kun inneholder informasjon om ekspederte 
resepter fra 2006, ble informasjon om bruken av ADHD-medisiner i 2004 og 2005 
tilsendt etter forespørsel fra Socialstyrelsen. Det ble i tillegg forsøkt å få tilsendt 
informasjon om frekvensen i samme tidsrom, hvilket ikke lyktes. Socialstyrelsens 
legemiddeldatabase inkluderer også legemidler med ATC-kode N06BA07 i gruppen med 
ADHD-medikamenter, selv om modafinil som nevnt tidligere har hovedindikasjon 
narkolepsi. Antall brukere av modafinil er derfor subtrahert fra statistikken i dette 
studiet som innebærer antall brukere av all ADHD-medisin. Ettersom denne 
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fremgangsmåten innebærer et lite presisionsproblem, er problemstillingen drøftet 
under diskusjonskapittelet. 
Da Finland ikke har et offentlig søkbart reseptregister ble Fimea (Finnish Medicines 
Agency Fimea) kontaktet både per mail og telefon, og informasjon om frekvens av 
ADHD-medisinbrukere ble tilsendt. Fimea ga imidlertid kun ut informasjon for alle 
legemidler utlevert innenfor ATC-gruppe N06BA (samme som Sveriges reseptregister), 
som også inkluderte legemidler inneholdende modafinil. Antall brukere av modafinil ble 
derfor også her subtrahert fra den totale mengden brukere. Fimea kunne ikke sende 
informasjon om bruken av ADHD-medisin ettersom data ikke var lett tilgjengelig ved 
forespørsel. Det ble derfor benyttet offentlige rapporter som var tilgjengelig på deres 
hjemmesider istedenfor. Disse rapportene ga kun ga informasjon om den totale bruken 
av ADHD-medisiner per år i Finland uten inndeling av kjønn og alder.  
Informasjon fra Island ble anskaffet etter korrespondanse per mail med 
Sjúkratryggingar Íslands (Islands Helseforsikring). Dette ble gjort på bakgrunn av at det 
er avdekket flere usikkerhetsmomenter og feil ved forgjengeren for det islandske 
reseptregisteret, samt ved selve reseptregisteret. (80, 81). Statistikken fremstilt i dette 
studiet er hovedsakelig basert bruken av ADHD-medisiner, da pålitelige tall om antall 
brukere ikke var tilgjengelig. Det er imidlertid benyttet frekvensstatistikk fra «Nordic 
Medico-Statistical Committee» (Nomesco) i noen av grafene. For oversikt over 
reseptregisterkildene se Tabell 7.  
All informasjon fra reseptregisteret er basert på registrerte kjøp av legemidler på apotek 
og de er anonymiserte. Det er kun alder, kjønn, legemiddel og bostedsområde som er 
tilgjengelig. Datagrunnlaget består av ekspederte resepter fra overnevnte land på apotek 
hovedsakelig fra 2004 til 2014, med variabler som alder, kjønn og legemidler. Dette 
gjorde at prosjektet ikke hadde behov for å sende søknad til den regionale etiske komité 
(REK), eller meldes til datatilsynet.  
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Tabell 7: Oversikt over kilder for uthenting av statistikk, samt nettstedsadresser for datainnsamlingen for hvert land i Norden.  
Land Kilde for reseptregisterdata Kilde for populasjonsdata 
Danmark Sundhedsdatastyrelsen: 

http://www.medstat.dk/  
Danmarks Statikk:  
http://www.statistikbanken.dk/  

Finland Fimea: http://www.fimea.fi/  Tilastokeskus: 
http://tilastokeskus.fi/  

Island Sjúkratryggingar Íslands, Nordic Medico-
Statistical Committee 

Sjúkratryggingar Íslands 

Norge Folkehelseinstituttet: 
http://www.reseptregisteret.no/  

Folkehelseinstituttet: 
http://www.reseptregisteret.no/ 

Sverige Socialstyrelsen: 
http://www.socialstyrelsen.se-
/statistik/statistikdatabas/lakemedel  

Statistika Centralbyrån 
http://www.scb.se/ 

 
2.4 Bearbeiding av data 
Bruken av legemidler er i studiet er oppgitt i DDD per 1000 innbyggere per døgn, og 
frekvensen er oppgitt i antall brukere per 1000 innbyggere i populasjonen per år av 
ADHD-medisin. Dette for å kunne sammenligne bruken og frekvensen mellom landene. I 
reseptregistrene er hver enkelt person registrert med eget individuelt nummer, et 
pseudonym, som gjør det mulig å følge en persons legemiddelbruk over tid uten å vite 
hvem vedkommende er. Dette gjør at selv om person har hentet ut flere resepter på 
samme legemiddel telles vedkommende bare som bruker en gang. Ettersom ikke alle 
databasene genererer DDD per 1000 innbyggere per døgn eller frekvens, ble dette i 
noen tilfeller regnet ut manuelt. For beregninger se formler under: 
 

  1000   ø =  ∗ 1000
 ∗ 365   

 

   1000 =   ∗ 1000
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3. Resultater 
3.1 Frekvensen av ADHD-medisinbrukere i Norden 
Kartleggingen av brukerfrekvensen av ADHD-medisiner i Norden fremstilles i Graf 1. 
Grafen viser antall brukere/1000 innbyggere per år, basert på befolkningene i Norden 
for tidsperioden 2004 til 2014, med følgende unntak. Statistikk fra Island om antall 
brukere var ikke tilgjengelig, som nevnt innledningsvis. I tillegg var statistikk fra årene 
2004 og 2005 fra Sveriges reseptregister ikke offentlig tilgjengelig. Legemidlene som 
inngår i grafen er alle utleverte legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, 
N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen viser at samtlige land har hatt en økning av 
brukerfrekvens av ADHD-midler, hvor Danmark og Sverige har hatt den største 
økningen fra 2008 til 2014. Antall brukere per 1000 innbyggere i Danmark har økt 7,8 
ganger fra 2004 til 2014, mens det i Sverige har vært en økning på 5,3 ganger fra 2006 
til 2014. Finland har hatt en økning i frekvensen på 2,2 fra 2008 til 2014, mens det i 
Norge har vært en økning på 2,7 fra 2004 til 2014, se Tabell 8 og Tabell 9. Det kommer 
også tydelig frem at brukerfrekvensen av ADHD-medisiner er betydelig lavere i Finland 
enn i øvrige land. I 2014 hadde Danmark og Norge i snitt 2,2 ganger høyere forekomst av 
ADHD-medisinbrukere enn Finland.  
 

 Graf 1: Grafen viser den årlige frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisin for de totale befolkningene per land i Norden. Statistikken bak grafen er representert i Vedlegg I, Tabell 8 og Tabell 9. 
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3.2 Bruken av ADHD-medisiner i Norden 
Det årlige forbruket (DDD/1000 innbygger/døgn) av ADHD-medisiner for 
befolkningene i Norden fremstilles i Graf 2. I grafene inngår alle utleverte legemidler 
innenfor ATC-kodene N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen 
viser at Danmark har hatt den høyeste forbruksøkningen av ADHD-medisiner, med en 
forbruksøkning på 13,7 ganger fra 2004 til 2014. Deretter kommer Sverige på en annen 
plass, hvor bruken har steget 11,7 ganger, fra 2004 til 2014. I Finland har bruken økt 3,4 
ganger fra 2007 til 2014, og på Island har bruken økt 3,3 ganger fra 2004 til 2014. I 
Norge økte bruken 3,1 ganger fra 2004 til 2014, se Tabell 8 og Tabell 9. Grafen viser også 
at Island har et betydelig høyere bruk av ADHD-medisiner enn resten av Norden. Bruken 
av ADHD-medisiner er hele 9,5 ganger så høyt som på Island i forhold til Finland. 
 

 Graf 2: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbygger/døgn) av ADHD-medisiner hos hele befolkningene i hvert land i Norden. Statistikken bak grafen er representert i Vedlegg I, Tabell 8 og Tabell 9. 
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3.3 Frekvensen av ADHD-medisinbrukere i Norden fordelt på kjønn 
Frekvensen av ADHD-medisinbrukere fordelt på kjønn i Norden ble undersøkt, for 
tidsperioden 2004-2014. Hensikten var å sammenligne eventuelle forskjeller mellom 
kjønn i hvert enkelt land, men også mellom landene i Norden. Frekvensen ble undersøkt 
for en 11 års periode hvor data var tilgjengelig, for å kunne se eventuelle trender og 
endringer over tid samt frekvensen i nyere tid. I resultatene inngår alle legemidler 
innenfor ATC-kodene N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12, som er 
ekspedert på apotek i Norden. Statistikk fra Island vedrørende frekvens kunne ikke 
benyttes som nevnt innledningsvis. Statistikk fra Finland strekker seg kun tilbake til 
2008. Sammenligning av frekvensen mellom menn og kvinner i tidsperioden 2004-2014, 
viste at menn i samtlige undersøkte land har en høyere brukerandel av ADHD-medisiner 
enn kvinner innenfor samme land.  
Frekvensen av ADHD-medisinbrukere er stigende for begge kjønn i samtlige land, i 
tidsperioden 2004 til 2014 (fra 2006 for Sverige og fra 2008 for Finland), se Graf 3. 
Sammenligning av frekvensen viser også at det er kvinnene i samtlige land, som har den 
høyeste stigningen av brukere i forhold til mennene i samme land. Frekvensen i 
Danmark har økt henholdsvis 6,5 og 11,7 ganger for menn og kvinner, fra 2004 til 2014. 
I samme tidsperiode har frekvensen av brukere økt 2,1 og 4,7 ganger for henholdsvis 
menn og kvinner i Norge. I Sverige det vært en økning på omlag 4,5 og 7,4 ganger for 
frekvensen for henholdsvis kvinner og menn i tidsperioden 2006 til 2014. Frekvensen 
har økt henholdsvis 2,1 og 2,5 ganger i Finland i tidsperioden 2008 til 2014. Dersom det 
kun tas hensyn til økning fra 2008 til 2014 er det fortsatt Sverige som har den høyeste 
økningen i frekvens, med henholdsvis 2,6 og 3,6 brukere/1000 innbyggere. Norge hadde 
den laveste stigningen i frekvensen med 1,2 og 1,6 brukere/1000 innbyggere, se Tabell 
10. 



-Resultater- 

- 30 -  

 
Graf 3: Grafen viser frekvensen av ADHD-medisinbrukere i Norden fordelt på kjønn i tidsperioden 2004-2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 10. 
 
For å gjøre fordeling av frekvensen mellom kjønnene mer visuell og lettere å 
sammenligne mellom landene, ble statistikk for frekvensen i 2014 satt inn i 
sektordiagram. Finland hadde den skjeveste kjønnsfordelingen av frekvens i 2014, hvor 
mennene stod for 76 % av brukerandelen, se Graf 5. De øvrige landene, Danmark, Norge 
og Sverige, hadde tilnærmet lik kjønnsfordeling vedrørende frekvens seg imellom, hvor 
brukerandelen av menn var omkring 62 %, se Graf 4, Graf 6 og Graf 7.  
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 Graf 4: Fordeling av frekvens mellom kjønn i Danmark for 2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 10. 

 Graf 5: Fordeling av frekvens mellom kjønn i Finland for 2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 10. 

 Graf 6: Fordeling av frekvens mellom kjønn i Norge for 2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 10. 
 

 Graf 7: Fordeling av frekvens mellom kjønn i Sverige for 2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 10. 
 

3.4 Bruken av ADHD-medisiner i Norden fordelt på kjønn 
Bruken av ADHD-medisin fordelt på kjønn i Norden ble undersøkt for tidsperioden 
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var 2004, mens økningen hos svenske kvinner var 17,0 ganger så høyt i samme 
tidsperiode. De islandske kvinnene hadde den laveste forbruksøkningen av ADHD-
medisiner, hvor forbruket var 4,1 ganger så høyt i 2014 som i 2004. De norske kvinnene 
hadde en forbruksøkning på 5,5 ganger på de 11 årene.  
En sammenligning av forbruksøkningen mellom mennene i Norden viste at det var det 
de danske mennene som hadde den høyeste stigningen, hvor forbruket hadde økt 11,6 
ganger på 11 år. De svenske mennene hadde økt forbruket sitt 9,9 ganger i tilsvarende 
periode. De islandske og norske mennene hadde den laveste økningen, hvor forbruket 
hadde økt henholdsvis 2,7 og 2,4 ganger fra 2004 til 2014. 
 

 
Graf 8: Grafen viser bruken av ADHD-medisiner i Norden fordelt på kjønn i tidsperioden 2004-2014. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 11. 
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stemmer forøvrig godt med kjønnsfordeling av brukerandelen som tidligere er 
undersøkt, se Graf 4, Graf 6 og Graf 7. 
 

 Graf 9: Grafen viser kjønnsfordelingen av DDD/1000 innbygger/ døgn for ADHD-medisiner i Danmark. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 11. 
 

 Graf 10: Grafen viser kjønnsfordelingen av DDD/1000 innbygger/ døgn for ADHD-medisiner i Norge. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 11. 

 Graf 11: Grafen viser kjønnsfordelingen av DDD/1000 innbygger/ døgn for ADHD-medisiner på Island. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 11. 
 

 Graf 12: Grafen viser kjønnsfordelingen av DDD/1000 innbygger/ døgn for ADHD-medisiner i Sverige. Statistikk bak grafen finnes i Vedlegg II, Tabell 11. 
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3.5 Nordiske populasjoner fordelt på aldersgrupper og kjønn 
Befolkningssammensetning til hvert land i Norden med hensyn på kjønn og alder ble 
undersøkt. Befolkningene ble delt inn kjønn og inn i aldersgrupper på fem år. 
Resultatene er vist i Graf 13 til Graf 17. Dette ble gjort for å sammenligne demografien i 
de nordiske landende. En sammenligning av befolkningspramidene viser at Island har 
den høyeste andelen av barn, mens Sverige har den eldste befolkningen, se Graf 15 og 
Graf 17. Befolkningssammensetningen kan ha innvirkning inn på legemiddelstatistikken, 
for eksempel dersom et legemiddel hovedsakelig benyttes av barn og andelen av barn i 
en befolkning er høy. 
 

 Graf 13: Grafen viser den danske populasjonen fra 1. kvartal i 2014, fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Tallene bak grafen kan sees i Vedlegg III, Tabell 12. 
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 Graf 14: Grafen viser den finske populasjonen fra slutten av 2014, fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Tallene bak grafen kan sees i Vedlegg III, Tabell 12. 
 

 Graf 15: Grafen viser den islandske populasjonen fra 2014, fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Tallene bak grafen kan sees i Vedlegg III, Tabell 12. 
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 Graf 16: Grafen viser den norske populasjonen fra 2014, fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Tallene bak grafen kan sees i Vedlegg III, Tabell 12. 
 

 Graf 17: Grafen viser den svenske populasjonen fra 31. desember 2014, fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Tallene bak grafen kan sees i Vedlegg III, Tabell 12. 
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3.6 Frekvensen av ADHD-legemidler fordelt på alder og kjønn i Norden 
Frekvensen for antall brukere i de nordiske landene Danmark, Finland, Norge og Sverige 
av ADHD-medisiner med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og 
N06BA12 ble undersøkt. Befolkningsgrunnlaget er hele befolkningene i landene fordelt 
på kjønn og femårige aldersgrupper. Resultatene er vist i Graf 18 til Graf 20. Den høyeste 
frekvensen for menn er i aldersgruppen 10-14 år for samtlige land. I denne 
aldersgruppen er Island det landet som har den høyeste frekvensen, hvor det er nesten 
127 brukere per 1000 innbyggere som benytter ADHD-medisiner, se Graf 18.  
Den høyeste frekvensen blant kvinner er også på Island, hvor det er litt over 51 brukere 
per 1000 innbyggere i aldersgruppen 10-14 år. Danmark, Norge og Sverige har flest 
brukere i aldersgruppen 15-19 år blant kvinner, med henholdsvis 15, 16 og nesten 25 
brukere per 1000 innbyggere. Frekvensen blant finske kvinner er høyest i 
aldersgruppen 10-14 år, hvor nesten 7 kvinner per 1000 innbyggere benytter ADHD-
medisin, se Graf 19. Graf 20 viser frekvensen samlet for begge kjønn, hvor samtlige land 
har en topp av brukere i aldersgruppen 10-14 år.  
 

 Graf 18: Grafen viser antall brukere per 1000 innbyggere for menn i Danmark, Finland, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg IV, Tabell 13 til Tabell 17. 
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 Graf 19: Grafen viser antall brukere per 1000 innbyggere for Kvinner i Danmark, Finland, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg IV, Tabell 13 til Tabell 17. 
 

 Graf 20: Grafen viser antall brukere per 1000 innbyggere for samlet for begge kjønn i Danmark, Finland, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg IV, Tabell 13 til Tabell 17. 
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3.7 Bruken av ADHD-legemidler fordelt på alder og kjønn i Norden 
Bruken av ADHD-medisiner i de nordiske landene Danmark, Island, Norge og Sverige 
med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12 ble undersøkt for 
2014. Befolkningsgrunnlaget er befolkningene i Norden fordelt på kjønn og femårige 
aldersgrupper med unntak av Finland som nevnt innledningsvis. Resultatene er vist i 
Graf 21 til Graf 23. Den høyeste bruken av legemidler har menn i aldersgruppen 10-14 
år i samtlige land. Hvor menn på Island i denne aldersgruppen har den høyeste bruken, 
og benyttet litt over 90 DDD per 1000 innbyggere per døgn i 2014. Islandske menn har 
også en sekundær forbrukstopp i aldersgruppen 30-34 år, med et forbruk på omlag 31,0 
DDD/1000 innbygger/døgn, se Graf 21. Danske og norske menn hadde et tilnærmet likt 
forbruk i 2014, hvor det høyeste forbruket var i aldersgruppen 10-14 år. Danske og 
norske menn i denne aldersgruppen hadde konsumert henholdsvis 35,7 og 38,8 
DDD/1000 innbygger/døgn. Svenske menn hadde også en forbrukstopp i denne 
aldersgruppen som var litt høyere, hvor de hadde benyttet 51,0 DDD/1000 
innbygger/døgn i 2014. 
Den høyeste bruken blant kvinner var på Island i 2014, hvor islandske kvinner hadde 
benyttet 31,2 DDD/1000 innbyggere per døgn i aldersgruppen 10-14 år. Også Islandske 
kvinner har en sekundær forbrukstopp i aldersgruppen 30-34 år. Bruken i Danmark, 
Norge og Sverige er høyest i aldersgruppen 15-19 år, med henholdsvis 13.7, 14.6 og 22.5 
DDD/1000 innbygger/døgn, se Graf 22. Graf 23 viser bruket av ADHD-medisiner samlet 
for begge kjønn, hvor samtlige land har en forbrukstoppstopp i aldersgruppen 10-14 år. 
Island har som forventet også her det høyeste forbruket, med et forbruk på 63,6 
DDD/1000/døgn. Bruken av legemidler for Finland er ikke tilgjengelig som nevnt 
innledningsvis. 
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 Graf 21: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbyggere/døgn) av ADHD-medisiner for menn i Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen er i Vedlegg V, Tabell 18 til Tabell 21. 
 

 Graf 22: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbyggere/døgn) av ADHD-medisiner for kvinner i Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen er i Vedlegg V, Tabell 18 til Tabell 21. 
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 Graf 23: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbyggere/døgn) av ADHD-medisiner for begge kjønn i Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen er i Vedlegg V, Tabell 18 til Tabell 21. 
 
3.8 Bruken av metylfenidat fordelt på alder og kjønn i Norden 
Bruken av metylfenidat (ATC-kode: N06BA04) i de nordiske landene Danmark, Island, 
Norge og Sverige med ble undersøkt for 2014. Befolkningsgrunnlaget er befolkningene i 
Norden (med unntak av Finland) fordelt på kjønn og femårige aldersgrupper. Data om 
metylfenidatbruk fra Finland var ikke tilgjengelig som nevnt innledningsvis. Resultatene 
er vist i Graf 24 og Graf 25. Den høyeste bruken av metylfenidat har menn i 
aldersgruppen 10-14 år i samtlige land. Hvor menn på Island i denne aldersgruppen har 
den høyeste bruken av alle landene, med litt over 85 DDD per 1000 innbyggere per 
døgn. Island har også en sekundær brukstopp i aldersgruppen 30-34 år, med et forbruk 
på litt over 29 DDD per 1000 innbyggere per døgn, Graf 24.  
Den høyeste bruken blant kvinner er på Island, hvor forbruket er på 28,5 DDD per 1000 
innbyggere per døgn i aldersgruppen 10-14 år. Også Islandske kvinner har en sekundær 
forbrukstopp i aldersgruppene 30-29 år, hvor bruket er på nesten 28 DDD per 1000 
innbyggere per døgn. Bruken i Danmark, Norge og Sverige er høyest i aldersgruppen 15-
19 år, med henholdsvis omkring 12, 15 og 20 DDD per 1000 innbyggere per døgn, se 
Graf 25.  
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 Graf 24: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbyggere/døgn) av metylfenidat for menn i Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen er i Vedlegg VI, Tabell 22. 
 

 Graf 25: Grafen viser bruken (DDD/1000 innbyggere/døgn) av metylfenidat for kvinner i Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. Statistikk bak grafen er i Vedlegg VI, Tabell 22. 
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3.9 Fordeling av ADHD-midler etter ATC-kode basert på frekvens i 
Norden 

Andelen av ulike ADHD-medisiner basert på antall brukere ble undersøkt for de 
nordiske landene, for tidsperioden 2010-2014. Undersøkningen ble utført for å finne ut 
av brukerandelene til de ulike legemiddelgrupper etter ATC-kode, og for å kunne 
sammenligne brukerandelene mellom land i Norden. Datagrunnlaget bestod av alle 
ekspederte legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og 
N06BA12, og hele befolkningene i samtlige land. Data for antall brukere fra Island var 
ikke tilgjengelig, som nevnt innledningsvis.  
Resultatet viser at i samtlige land benytter hovedandelen av legemiddelbrukerne 
metylfenidat, og den nest største andelen av brukerne benytter atomoksetin, se Graf 26 
til Graf 29. Landet i undersøkelsen som har den høyeste andelen av metylfenidat 
brukere er Finland med 94 % av brukerne, mens Sverige har den laveste andelen av 
brukere med 78,8 %, se henholdsvis Graf 27 og Graf 29. Andelen av atomoksetinbrukere 
varierer, hvor Danmark har den høyeste andelen av brukere med 17 %, og Finland har 
den laveste andelen med 5,4 % av brukerne, se Graf 26 og Graf 27. En sammenligning av 
amfetaminene viser grafene at Norge har den høyeste andelen av brukere av 
deksamfetamin på 4,4 %, mens Sverige har den høyeste andelen av amfetaminbrukere 
med 2,4 % av brukerne, se Graf 28 og Graf 29. 
 

 Graf 26: Grafen viser andelen av ADHD-preparater ekspedert ved danske apotek i 2010-2014. Grafen er basert på antall brukere. Statistikken bak grafen finnes i Vedlegg VII, Tabell 23. 

 Graf 27: Grafen viser andelen av ADHD-preparater ekspedert ved finske apotek i 2010-2014. Grafen er basert på antall brukere. Statistikken bak grafen finnes i Vedlegg VII, Tabell 24Tabell 32. 
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 Graf 28: Grafen viser andelen av ADHD-preparater ekspedert ved norske apotek i 2010-2014. Grafen er basert på antall brukere. Statistikken bak grafen finnes i Vedlegg VII, Tabell 25. 
 

 Graf 29: Grafen viser andelen av ADHD-preparater ekspedert ved svenske apotek i 2010-2014. Grafen er basert på antall brukere. Statistikken bak grafen finnes i Vedlegg VII, Tabell 26. 
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3.10 Fordeling av ADHD-preparater etter ATC-kode basert på forbruk i 
Norden 

Andelen av ulike ADHD-medisiner etter ATC-kode basert på DDD per 1000 innbyggere 
per døgn ble undersøkt. Søket inkluderte bruken av ADHD-legemidler i de nordiske 
landene for tidsperioden 2010-2014. Hensikten bak undersøkelsen var å finne ut 
andelen av forbruket av de ulike legemidlene etter ATC-kode, både i hvert enkelt land og 
for sammenligning mellom land i Norden. Datagrunnlaget i undersøkelsen bestod av alle 
utleverte legemidler på resept med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 
og N06BA12. Populasjonsgrunnlaget var hele befolkningene i samtlige land i Norden.  
Resultatet viste at samtlige land har høyest andel av forbruk av metylfenidat, og den 
nest største bruksandelen er av atomoksetin, se Graf 30 til Graf 34. Landet i 
undersøkelsen som har den høyeste forbruksandelen av metylfenidat er Finland med 
95,4 %, mens Norge har den laveste bruksandelen 88,8 %, se henholdsvis Graf 32 og 
Graf 34. Andelen av forbruket av atomoksetin varier fra 7,2 % til 3,3 % i henholdsvis 
Danmark og Norge, se Graf 30 og Graf 34. Norge har den høyeste forbruksandelen av 
deksamfetamin på 6,5 %, mens Island har den høyeste forbruksandelen av amfetamin 
brukere med 3 % av brukerne, se henholdsvis Graf 34 og Graf 31. 
 

 Graf 30: Grafen viser prosentandelene basert på av DDD per 1000 innbygger per døgn av ADHD-medisiner ekspedert ved danske apotek i tidsperioden 2010-2014. Prosentandelene er basert på antall DDD per 1000 innbyggere per døgn. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg VIII, Tabell 27.  

 Graf 31: Grafen viser prosentandelene basert på DDD per 1000 innbygger per døgn av ADHD-medisiner ekspedert ved islandske apotek i tidsperioden 2010-2014. Prosentandelene er basert på antall DDD per 1000 innbyggere per døgn. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg VIII, Tabell 29. 
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 Graf 32: Grafen viser prosentandelene basert på av DDD per 1000 innbygger per døgn av ADHD-medisiner ekspedert ved finske apotek i tidsperioden 2010-2014. Prosentandelene er basert på antall DDD per 1000 innbyggere per døgn. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg VIII, Tabell 28. 
 

 Graf 33: Grafen viser prosentandelene basert på av DDD per 1000 innbygger per døgn av ADHD-medisiner ekspedert ved svenske apotek i tidsperioden 2010-2014. Prosentandelene er basert på antall DDD per 1000 innbyggere per døgn. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg VIII, Tabell 31. 
 

 Graf 34: Grafen viser prosentandelene basert på av DDD per 1000 innbygger per døgn av ADHD-medisiner ekspedert ved norske apotek i tidsperioden 2010-2014. Prosentandelene er basert på antall DDD per 1000 innbyggere per døgn. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg VIII, Tabell 30. 
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3.11 Fordeling av ADHD-preparater etter ATC-kode basert på frekvens i 
aldersgruppene 0-19 år og ≥ 20 år i Norge 

Andelen av frekvensen av ulike ADHD-medisiner etter ATC-kode ble undersøkt, fordelt 
på to aldersgrupper i Norge. Befolkningsgrunnlaget bestod av to ulike grupperinger 
uavhengig av kjønn. Den ene gruppen bestod av personer mellom 0-19 år, og den andre 
grupperingen bestod av personer ≥20 år i Norge. I datagrunnlaget er også alle 
legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12 
inkludert. Hensikten bak undersøkelsen var å sammenligne aldersgruppene, og 
undersøke om det forelå forskjeller i andelen av brukere av de ulike legemidlene. 
Resultatet er vist i Graf 35 og Graf 36. Den øyenfallende store forskjellen er at andelen av 
brukere av deksamfetamin er betydelig høyere hos personer over 19 år. Andelen av 
brukere av legemiddelet er 0,9 % hos personer under 20 år, men for personer ≥ 20 år er 
denne andelen 8,6 %. Andelen av amfetamin brukere er også høyere for gruppen av 
personer ≥ 20 år, sammenlignet med den yngre gruppen. Samtidig er andelen av 
brukere av metylfenidat og atomoksetin lavere hos den eldste gruppen, se Graf 35 og 
Graf 36. 

 
Graf 35: Grafen viser prosentvis fordeling av ADHD-preparater i Norge fra årene 2010-2014 basert på antall brukere per 1000 innbygger for personer under 20 år, og inkluderer legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen baserer seg på tall fra Vedlegg IX, Tabell 34. 

 
Graf 36: Grafen viser prosentvis fordeling av ADHD-preparater i Norge fra årene 2010-2014 basert på antall brukere per 1000 innbygger for personer over 19 år, og inkluderer legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen baserer seg på tall fra Vedlegg IX, Tabell 35. 
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3.12 Fordeling av ADHD-preparater etter ATC-kode basert på forbruk i 
aldersgruppene 0-19 år og ≥ 20 år i Norge 

Andelen av bruken basert på DDD per 1000 innbyggere per døgn av ADHD-medisiner 
etter ATC-kode ble undersøkt. Befolkningsgrunnlaget bestod av to ulike grupperinger 
uavhengig av kjønn. Den ene gruppen bestod av personer mellom 0-19 år, og den andre 
grupperingen bestod av personer ≥20 år i Norge. I datagrunnlaget er alle legemidler 
med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12 inkludert. 
Resultatene er vist i Graf 37 og Graf 38.  
Som i forrige avsnitt hvor andelen av brukere ble sammenlignet mellom de to 
aldersgruppene, er den store øyenfallende forskjellen at forbruksandelen av 
deksamfetamin er betydelig høyere hos personer over ≥ 20 år. Forbruksandelen av 
legemiddelet er 0,6 % hos personer under 20 år, men for personer ≥ 20 år er denne 
andelen 11,4 %. Forbruksandelen av amfetamin er også høyere for gruppen av personer 
≥ 20 år, sammenlignet med den yngre gruppen. Samtidig er forbruksandelen av 
metylfenidat og atomoksetin lavere hos den eldste gruppen, se Graf 37 og Graf 38. Dette 
stemmer godt over ens med grafene over frekvens i forrige avsnitt. 
 

 Graf 37: Grafen viser prosentvis fordeling av ADHD-preparater i Norge fra årene 2010-2014 basert på DDD per 1000 innbyggere per døgn for personer under 20 år, og inkluderer legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen baserer seg på tall fra Vedlegg IX, Tabell 32. 
 
 

 Graf 38: Grafen viser prosentvis fordeling av ADHD-preparater i Norge fra årene 2010-2014 basert på DDD per 1000 innbyggere per døgn for personer ≥ 20 år, og inkluderer legemidler med ATC-kode N06BA01, N06BA02, N06BA04, N06BA09 og N06BA12. Grafen baserer seg på tall fra Vedlegg IX, Tabell 33. 
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3.13 Fordeling av ADHD-midler innenfor ATC-kode N06BA04 i Norge 
Andelen av handelsmerker inneholdende metylfenidat (ATC-kode N06BA04), ble 
undersøkt basert på frekvens og DDD per 1000 innbyggere per døgn i Norge i 
tidsperioden 2010 til 2014. Resultatene er vist i Graf 39 og Graf 40. Varenumrene som 
var inkludert i resultatet er Concerta®: 11489, 11555, 12326, 132663 og 267815, 
Equasym®: 17499, 17510, 65287, 65296 og 65305, Ritalin®: 19304, 19363, 19385, 
154929, 163089, 298075 og 500595, og Medikinet®: 35440, 44079, 73468, 73480, 
73491, 73503, 77606, 77615, 77624, 158338 og 520652. Befolkningsgrunnlaget bestod 
av hele befolkningen i Norge uavhengig av alder og kjønn. Grafene viser at de fleste 
brukerne benytter Ritalin (56 %) og Concerta (34 %). Dette stemmer også med 
forbruket, som også viser at Ritalin (51,2 %) og Concerta (43,8 %) er dominerende. 
 

 
Graf 39: Grafen viser fordeling av merkevarer inneholdende metylfenidat (N06BA04) basert på antall brukere per 1000 innbyggere fra 2010 til og med 2014. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg X, Tabell 36. 

 
Graf 40: Grafen viser fordeling av merkevarer inneholdende metylfenidat (N06BA04) basert på DDD per 1000 innbyggere per døgn fra 2010 til og med 2014. Statistikk bak grafen vises i Vedlegg X, Tabell 36. 
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4. Diskusjon  
4.1 Metode 
I denne farmakoepidemiologiske studien hvor det ønskes å observere og sammenligne 
legemiddelbruken av ADHD-medisiner i Norden, er det et godt utgangspunkt å benytte 
seg av de enkelte landenes reseptregisterdatabaser. Ved bruk av databasene kan både 
bruken (i DDD) og antall brukere i forhold til befolkningen studeres med stor 
pålitelighet og gyldighet. Dette er ikke mulig i like stor grad med andre typer studier 
som for eksempel intervjustudier, og hvor også systemiske feil kan være et problem 
(82). Informasjon fra reseptregister på apotek er ansett som mer komplett enn 
sykejournaler og intervjumetoder, på grunn av lovgivningen som sier at apotekene må 
rapportere inn data månedlig. Ved databasebaserte farmakoepidemiologistudier er også 
potensialet for systemiske og seleksjonsfeil mest sannsynlig eliminert (68, 83).  
Ulempen ved slike reseptregisterstudier er at registrene i all hovedsak oppgir hva som 
blir ekspedert, og det kan ikke vites hva slags indikasjon medisinen egentlig skrives ut   
til. Som nevnt innledningsvis kan det blant annet brukes metylfenidat mot hypersomni 
på dagtid ved narkolepsi, og blant annet er Ritalin-tabletter med umiddelbar frigjøring 
og deksamfetamin-mikstur indisert ved narkolepsi i Norge. Dette vil kunne påvirke 
resultatet ved at bruken og antall brukere vil kunne se ut til å være høyere enn det i 
realiteten er. Det vil også kunne gi skjevheter i resultatene når det kommer til fordeling 
av ADHD-medisiner. Databasene kan heller ikke naturligvis gi svar på hva som egentlig 
brukes, ettersom pasientenes etterlevelse ikke er oppgitt. 
En annen ulempe er at legemidler gitt på sykehus til individer ikke er rapportert, hvilket 
gir et opphold i tilsynet av legemiddelbruken. I tillegg er legemiddelbruken ved 
sykehjem underrapportert og kan gi underestimering av bruken, særlig da hos eldre. 
Ettersom bruken av ADHD-medisiner er høyest hos den yngre delen av befolkningen vil 
dette trolig ikke innvirke på resultatene i særlig stor grad. 
En del av resultatene i oppgaven baserer seg på definerte døgn doser, og som nevnt 
innledningsvis baseres DDD på den gjennomsnittlige dosen til et legemiddel ved 
hovedindikasjonen til en voksen person. De fleste midlene mot ADHD har ulike doser for 
barn og voksne, slik at dette kan på et vis gi misvisende resultater. Dersom DDD i dette 
tilfellet hadde vært justert til gjennomsnittsdosen til bruk for barn med ADHD, så hadde 
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kanskje forbruket vært justert opp. Samtidig vil slike justeringer kunne medføre andre 
problemer når legemidlene ikke kun er forbeholdt barn.  
Data mottatt fra den finske instansen Kela var basert antall brukere og på legemidler 
med ATC-kodene N06BA02, N06BA04, N06BA07 og N06BA09. Summering av disse 
legemidlene inkluderte derfor også N06BA07 (modafinil), som ikke er inkludert i denne 
studien ettersom hovedindikasjon er narkolepsi. Brukere i de ulike legemiddelgruppene 
burde ikke adderes fordi det da kan risikeres å addere samme bruker. Løsningen i denne 
studien ble da å benytte antall summerte brukere for så å trekke i fra antall brukere av 
modafinil. Dette ble mindre feil enn å summere alle brukere for de aktuelle legemidlene 
sammen. Dette gjaldt også for statistikk hentet fra det svenske reseptregisteret.   
Narkolepsi rammer trolig 25 til 50 personer per 100 000 innbygger som nevnt tidligere, 
slik at sykdommen forekommer ikke veldig ofte. I tillegg vil kombinasjonen av å bære de 
to diagnosene ADHD og narkolepsi, trolig være relativt sjelden. Det er dog estimert at 
18,9 % av personer som er rammet av narkolepsi har ADHD-symptomer (84). Det kan 
derfor ikke utelukkes at dette kan ha påvirket resultatene i denne studien, men hvis det 
har, vil det nok ikke ha vært i stor grad. Statistikken for begge landene ble derfor 
fremstilt i grafer, med og uten modafinil. De viser at det er minimalt med skilnad dersom 
modafinil trekkes i fra summerte brukere, se Vedlegg XI, Graf 41 til Graf 44.  
 
4.2 Frekvensen og bruken av ADHD-medisiner i Norden 
Sammenligningen av frekvensen og bruken av ADHD-medisiner mellom de nordiske 
landene, viste at det forelå forskjeller mellom landene. Landet som skiller seg klarest 
angående forbruk av ADHD-medisiner er Island. I 2014 hadde Island totalt sett (begge 
kjønn) et forbruk som var 9,5 ganger høyere enn Finland, eller mer enn 2 ganger så høyt 
som Danmark, Norge og Sverige. Det er tidligere også vist at Island har et høyere forbruk 
av ADHD-medisiner enn resten av landene i Norden (46). Island har også tidligere fått 
kritikk fra de forenede nasjoners narkotikakontrollråd (UNINCB) angående det høye 
forbruket av metylfenidat (85).  
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Ettersom det tidligere er avdekket feil og mangler ved statistikken angående flere ulike 
legemidler fra det islandske reseptregisteret, kan det tenkes at en av faktorene til det 
høye forbruket er feil ved registrering av legemiddelforbruket (80, 81). Det er også 
grunnen til at tall fra det islandske reseptregistret ikke er benyttet i denne oppgaven, 
ettersom Islands Helseforsikring hadde data i noen ATC grupper som viste seg å være 
mer pålitelige enn reseptregisterets. En annen faktor til det høye forbruket på Island, 
kan være at befolkningen er ung. Befolkningen har høyest andel av barn i forhold til 
resten landene i Norden, og det er hovedsakelig barn under 20 år som benytter 
medikamenter mot ADHD. Det kan også se ut til det høye forbruket av ADHD-
medikamenter etterhvert vil stagnere og flate ut. Dersom økningen av forbruket på 
Island sammenlignes med de andre landende i Norden, er ikke økningen like bratt som i 
Danmark eller Sverige, Tabell 8 og Tabell 9.  
De islandske retningslinjene later til å være relativt like de andre retningslinjene i 
Norden, og i tråd med Det europeiske legemiddelbyrå (EMA). De benytter i likhet med 
andre land DSM-5 ved diagnostisering og behandler etter relativt like retningslinjer som 
de andre landene i Norden. Det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner om hvorvidt 
det er retningslinjene som utgjør en så stor forskjell i frekvens og forbruk av ADHD-
legemidler i den Islandske befolkningen sammenlignet med resten av landende i 
Norden. Selv om det er laget retningslinjer i tråd med EMA, er det der imot ikke sagt at 
de blir fulgt. med En faktor som kan virke inn på den høye frekvensen og bruken av 
ADHD-medisiner i den voksne befolkningen på Island er at selv om de islandske 
retningslinjene i første omgang anbefaler ikke-farmakologiske intervensjoner, er det er 
dog ingen ikke-farmakologiske behandlinger med refusjon som er tilgjengelig for voksne 
personer med ADHD (86).  
Sammenligningen mellom landene viste at det var en økning av både frekvensen og 
bruken av ADHD-medisiner for samtlige land. Landende med de største økningene var 
Danmark og Sverige, hvor bruken og frekvensen hadde økt henholdsvis 13,7 og 7,8 for 
Danmark og 11,7 og 5,3 ganger for Sverige i den undersøkte perioden, Tabell 8 og Tabell 
9. Denne økningen er i tråd med tidligere studier i andre land. Funnene fra en Israelsk 
studie, viste at i løpet av studieperioden fra 2005 til 2012 så ble forbruket av ADHD-
medisiner (Ritalin, Concerta, Daytrana, Vyvanse, Focalin og Adderall) som var dekket av 
det Israelske nasjonale helsevesenet mer enn doblet. Forbruket økte fra 4,02 
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DDD/innbyggere/døgn i 2005 til 9,92 DDD/innbyggere/døgn i 2012 (87). En annen 
studie fra Australia viste at forbruket av ADHD-medisiner legemidler økte med 72,9 %, 
fra 2,4 til 3.9 DDD/1000 innbyggere/dag over en 12 års periode fra 2000 til 2011 (88). 
En eldre studie fra Australia viste også samme tendens, hvor det var en økning av 
forbruk av ADHD-medisiner med 7% fra 2,93 til 5,47 DDD/1000 innbyggere/døgn (89). 
Også studier fra Europa har vist at forbruket øker, da en studie fra Slovenia viste at 
forbruket av ADHD-medisiner hadde økt 5,75 ganger fra 2001 til 2012 (90). 
Det kan være mange faktorer til at forbruket og frekvensen har økt i Norden, og i resten 
av verden. En av faktorene kan skyldes større allmennkunnskap om den nevrologiske 
forstyrrelsen, og større tilgjengelighet av praktiske veiledere i forbindelse med 
diagnostisering og behandling av ADHD. I tillegg kan det være at presset har økt på barn 
med tanke på prestasjoner i ulike arenaer, hvor konsentrasjon og fokus skal holdes over 
lengre tid. Det økte forbruket og frekvensen kan også skyldes at noen studier har vist en 
signifikant bedring av kjernesymptomene ved ADHD, selv om andre studier igjen ikke 
kan konkludere om effektiviteten av sentralstimulerende legemidler ved ADHD (58, 59, 
91). Det kan heller ikke utelukkes at legemiddelindustrien har hatt en påvirkning på 
forskningen og leger (92). I noen land kan også kutt i kostnadene ved kjøp av ADHD-
medisiner innvirkning på salget (87).  
Det økende forbruket kan også skyldes misbruk, overforbruk eller over diagnostisering. 
En amerikansk studie hentet data fra American Association of Poison Control Center fra 
årene 1998 til 2005 for å undersøke misbruk hos ungdommer i alderen 13 til 19 år. 
Resultatene viste at det var en bratt stigning av henvendelser til giftsenteret på grunn av 
ADHD-medisiner, som var ute av proporsjoner sammenlignet med andre henvendelser. 
Noe som kan tyde på et stigende problem relatert til misbruk av ADHD-medisiner. 
Alvorligheten av henvendelsene økte også over tid (93). Det i tillegg vist en stigende 
insidens av ADHD-diagnoser på Island, hvor den årlige insidensen har økt over 3 ganger 
fra 2004 til 2012 (86).  
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4.3 Frekvensen og bruken av ADHD-medisiner fordelt på kjønn i Norden 
Sammenligningen av frekvensen mellom kjønnene hos ADHD-medisinbrukere i 
Danmark, Finland, Norge og Sverige, viser tydelig at frekvensen er høyere hos menn enn 
hos kvinner i samtlige land, se Graf 3. At hyppigheten av ADHD-medisinbrukerne er 
høyest hos menn er naturlig, ettersom det er estimert at gutter er overrepresentert i 
forhold til jenter blant ADHD-diagnostiserte med et forhold på 2:1 til 9:1 (94-97). 
Overvekten av menn er også sett i andre studier, blant annet i en svenske studie som 
estimerte at 75 % av alle personer under 19 år som ble behandlet med ADHD-medisiner 
i 2006-2009 var menn (98). En annen studie estimerte at det grovt sett var dobbelt så 
stor sannsynlighet for at menn benyttet ADHD-medisiner, enn kvinner i Norden i 2007. 
Ytterpunktene i studien var frekvensratioen i Finland og på Island, hvor frekvensen hos 
menn var henholdsvis 3,59 og 1,88 i forhold til kvinner (46). Dette stemmer også med 
funnene i denne studien, hvor frekvensen for 2008 i Finland var 3,7 ganger så høy for 
mannlige brukere. I 2014 hadde frekvensratioen falt til 3.3, se Tabell 10. 
Frekvensratioen har falt siden 2008, og i 2014 var det omtrent 1,6 ganger så høy 
frekvens av mannlige enn kvinnelige brukere i Danmark, Norge og Sverige.  
Det kan være mange faktorer til at frekvensen er høyere hos menn enn hos kvinner, som 
for eksempel underbehandling av kvinner. Et nederlandsk studie har vist at kun 6 % av 
jenter med ADHD får foreskrevet medisiner og 8 % får rådgivning, mot at 47 % av gutter 
får foreskrevet medisiner og 38 % får rådgivning (99). En teori på hvorfor så mange 
flere gutter blir henvist til behandling er at jenter ikke er like hardt rammet av 
komorbiditeter som gutter. Det er funnet høyere rater av komorbiditeter som depresjon, 
atferdsforstyrrelser og opposisjonell atferdsforstyrrelse hos gutter enn hos jenter i hvor 
studiepopulasjonen er klinisk rekruttert (100). I den generelle populasjonen er det dog 
ikke funnet forskjell på frekvensen av komorbiditeter som atferdsforstyrrelser og 
opposisjonell atferdsforstyrrelse hos jenter og gutter (101).  
Det er derfor heller ikke noe som skulle tilsi at jenter ikke responderer like bra på 
medikamentell behandling mot ADHD som menn, hvilket kan tyde på at kvinner kan 
være underbehandlet (94). En annen undersøkelse kom frem til at både lærere og 
foresatte henviser oftere gutter enn jenter til behandling, ettersom de mener at gutter vil 
ha mer nytte av behandling, da særlig hjelp i forbindelse med skole. Det har tidligere 



-Diskusjon- 

- 55 -  

vært trodd at dette skyldes gutters forstyrrende eller hyperaktive atferd, men nyere 
undersøkelser har avkreftet det (102).  
Både frekvensen og forbruket har økt mest hos kvinner sammenlignet med menn 
innenfor samme land i denne studien. For tidsperioden 2004 til 2014 har frekvensen for 
danske kvinner økt 11,7 ganger, sammenlignet med danske menn som hadde økt 
frekvensen 6,5 ganger i samme tidsperiode. I tidsperioden 2008 til 2014 hadde kvinner 
en økning av frekvens som var omtrent 1,5 ganger så høy som for menn i Danmark, 
Finland, Norge og Sverige, se Tabell 10. At økningen er større for kvinner enn for menn 
er også tidligere vist i studier i Storbritannia, hvor økningen var henholdsvis 1,1 ganger 
større for kvinner i tidsperiodene 2003-2008 (103). Også når det kommer til forbruket 
av ADHD-medisin har kvinner den høyeste økningen, hvor forbruket til de danske 
kvinnene hadde økt hele 30 ganger fra 0,2 til 6,0 DDD/1000 innbyggere/døgn i 
tidsperioden 2004 til 2014, se Tabell 11. En studie fra USA estimerte også at kvinner 
hadde dobbelt så stor økning i reseptforskrivning enn menn i tidsperioden 2002 til 2005 
(104). 
Kvinner har høyere frekvens av ADHD-typen med store konsentrasjonsproblemer som 
er vanskeligere å oppdage og diagnostisere. Økningen av frekvens og legemiddelbruk av 
ADHD-medisiner kan skyldes at leger i senere år har anstrengt seg mer for å oppdage 
forstyrrelsen hos kvinner, som kan ha ført til økt diagnostisering og dermed økt 
frekvens og legemiddelbruk av ADHD-medisiner (105). 
 
4.4 Frekvensen og bruken av ADHD-medisiner fordelt på aldersgrupper 

og kjønn i Norden 
Ved å undersøke behandlingsfrekvens og forbruk av ADHD-medisiner for 2014 fordelt 
på femårige aldersgrupper og kjønn i denne studien, ble det klart at gutter i alderen 10-
14 år i samtlige land har høyest frekvens og forbruk av ADHD-legemidler, se Graf 21 og 
Graf 24. Sammenligning mellom landene viste også tydelig at det var Islandske menn 
som hadde den høyeste frekvensen og det høyeste forbruket i denne aldersgruppen, 
med henholdsvis 127,0 brukere/1000 innbygger og 90,4 DDD/1000 innbygger/døgn. 
For kvinnene var frekvenstoppen for Danmark, Norge og Sverige ved aldersgruppen 15-
19, det samme gjelder for forbruket. For de islandske og finske kvinne var 
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frekvenstoppen ved bruk av ADHD-legemidler i aldersgruppen 10-14 år. Finske data om 
forbruk fordelt på alder og kjønn var ikke tilgjengelig. Landet med den høyeste 
frekvensen og forbruket blant kvinner var Island hvor frekvensen var henholdsvis 50,1 
brukere/1000 innbygger og 31,2 DDD/1000 innbygger/døgn i aldersgruppen 10-14 år, 
se Graf 22 og Graf 25. 
At frekvensen er høyest i denne aldersgruppen stemmer overens med flere studier og 
med legemidlenes indikasjoner og med hva som vites om prevalensen av ADHD. Blant 
annet en studie fra Storbritannia som det også er referert til tidligere, som viste at den 
høyeste frekvensen med 15,4 brukere/1000 innbyggere var blant gutter i alderen 6-12 
år, i tidsperioden 2003 til 2008. Også en studie fra USA har estimert at frekvensen er 
høyest blant gutter i alderen 6-12 år, for 2002, mens en annen studie fra Nederland viste 
at frekvensen for barn var høyest i aldersgruppen 5-9 år i 1999, hvor det var 13,9 
brukere per 1000 barn (106). Ettersom antall brukere av ADHD-medisiner er hele 127 
brukere/1000 innbyggere på Island hos gutter i alderen 10-14 år, kan det ikke utelukkes 
at overdiagnostisering har litt av skylden for dette. Dersom prevalensen er 5 % for 
ADHD hos barn, og ikke alle medisineres, kan det tenktes at overdiagnostisering kan 
forklare noe av den høye frekvensen. 
 
4.5 Bruken av metylfenidat fordelt på alder og kjønn i Norden 
Kartleggingen av metylfenidat i Norden i 2014, viste at både islandske menn og kvinner 
hadde det høyeste forbruket i Norden, se Graf 24 og Graf 25. I tillegg til det høye 
forbruket for begge kjønn i aldersgruppen 10-14 årsalderen, har den islandske 
befolkningen også en forbrukstopp for begge kjønn i 30 årene. At den islandske 
befolkningen har et høyere forbruk av metylfenidat stemmer over ens med hva som er 
funnet tidligere i denne studien, se Graf 2. Som tidligere nevnt i diskusjonen kan en av 
grunnene til det høye forbruket hos voksne personer være at det ikke finnes ikke-
farmakologiske intervensjoner for voksne på Island (86). I tillegg som også er tidligere 
er nevnt i diskusjonen er har Island tidligere fått kritikk fra (UNINCB) angående det 
høye forbruket av metylfenidat, slik at dette funnet ikke (85).  
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4.6 Fordeling av ADHD-preparater etter ATC-kode basert på frekvens og 
bruk i Norden 

Det kommer klart frem av grafene under resultatavsnittet «Fordeling av ADHD-midler 
etter ATC-kode basert på frekvens i Norden», at samtlige land har flest brukere av 
metylfenidat. Sverige har den laveste andelen av metylfenidatbrukere med 78,8 %, og 
Finland har den høyeste andelen metylfenidatbrukere med 94 %. Dette skyldes nok 
trolig at metylfenidat har vært brukt i mer enn 50 år, og at det er nå det mest anvendte 
legemiddelet internasjonalt mot ADHD (59). Denne bruken samsvarer også med de 
nasjonale retningslinjene i samtlige land i Norden, som anbefaler det 
sentralstimulerende legemiddelet som førstelinje behandling som beskrevet 
innledningsvis.  
Atomoksetin har den nest største andelen av brukere etter metylfenidat, hvor Danmark 
har den høyeste andelen av atomoksetinbrukere med 17 %, og Finland har den laveste 
andelen med 5,4 %. Atomoksetin er et nyere legemiddel og fikk først 
markedsføringstillatelse i Norge i 2004, og dette kan være en av grunnene til at 
atomoksetin har en lavere andel av brukere enn metylfenidat. I tillegg er ikke 
atomoksetin anbefalt som førstelinje behandling ved medikamentell intervensjon, kun 
ved fare for misbruk eller utilstrekkelig virkning av metylfenidat.  
I samtlige land i Norden har amfetaminer har den laveste andelen av legemiddelbrukere, 
selv om legemiddelet har vært benyttet i over 50 år. Dette kan nok ha sammenheng med 
den begrensede kliniske nytten av amfetaminene, samt de mange ulike bivirkningene 
som hypertensjon, insomnia og faren for avhengighet (53). I tillegg er de fleste studiene 
av effekt og sikkerhet av kortidsvirkende utført før etablering av formaliserte 
diagnostiske kriterier ved ADHD (107). Amfetaminer er i Norden ansett som andre linje 
behandling etter metylfenidat i de fleste tilfeller, men andre retningslinjer utenfor 
Norden anbefaler for eksempel kortidsvirkende deksamfetamin som tredjelinje 
behandling. National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) har satt 
deksamfetamin som tredjelinje behandling grunnet mangel på nyere forskning, 
publiserte kliniske utprøvinger på effektivitet og potensial for misbruk sammenlignet 
med metylfenidat (107, 108). Misbrukspotensialene innenfor de ulike amfetaminene 
kan også variere. Prodruget lisdeksamfetamin later til å ha en lavere misbrukspotensial 
enn deksamfetamin (109). 



-Diskusjon- 

- 58 -  

Grunnen til at det er lav andel av forbruk og brukere av amfetamin og deksamfetamin i 
Sverige, er kanskje fordi det tidligere har vært episoder på 1960-tallet med misbruk og 
forskrivning av legemidlene på uklar indikasjon som har gjort at leger veldig restriktive 
med forskrivning av disse substansene. Amfetamin er heller ikke godkjent for bruk til 
ADHD i Sverige men kun kan forskrives etter en kompleks prosedyre og det ser ut til å 
legge en demper for forskrivningen for leger (98). 
 
4.7 Fordeling av ADHD-preparater etter ATC-kode basert på frekvens og 

bruk i aldersgruppene 0-19 år og ≥ 20 år i Norge 
Den åpenbare forskjellen i bruken av ADHD-medisiner i de to ulike aldersgruppene er 
bruken av deksamfetamin. I gruppen for personer under 20 år er det andelen av 
legemiddelbrukerne 0,2 %, men for gruppen for ≥ 20 år eller eldre er andelen av 
deksamfetaminbrukere 8,6 %. Andelen av brukere av amfetamin er også større i den 
eldre befolkningen, men andelen av metylfenidat og atomoksetin er lavere. Dette kan 
skyldes flere faktorer, som for eksempel at den voksne befolkningen allerede har 
utprøvd både metylfenidat og atomoksetin. En annen grunn kan at den voksne gruppen 
etterspør de legemidlene de mener eller tror har best virkning. Det kan også være mulig 
med misbruk i denne gruppen, hvor personer bevisst etterspør amfetaminer som de 
enten kan ruse seg selv på eller selge og tjene penger. Den viktigste grunnen til den store 
forskjellen i både forbruk og antall brukere av deksamfetamin er at det ikke er noen 
legemidler inneholdende deksamfetamin i Norge per dags dato som er godkjent for bruk 
til barn. Liknende resultater er funnet i Australia, hvor bruken av deksamfetamin er 
funnet til å være høyere for personer over 25 år, selv om det ikke finnes 
aldersrestriksjoner på legemiddelet der (89).  
 
4.8 Fordeling av ADHD-midler innenfor ATC-kode N06BA04 i Norge 
Det hadde vært av stor interesse å vite hva slags formuleringer av metylfenidat som har 
flest brukere og i hvilket omfang de ulike formene blir benyttet. Ettersom informasjon 
detaljert ned på varenummer ikke kunne bli gitt mot avgift fra reseptregisteret, er det 
vanskelig å si hva slags formulering som har flest brukere og som benyttes i størst 
omfang. Ettersom det er kun Ritalin og Medikinet som finnes med i to formuleringer, en 
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formulering med modifisert frisetting og en annen formulering med umiddelbar 
frisetting av metylfenidat. Ut i fra dette kan det det sies at minimum 39,8 % av brukerne 
i tidsperioden 2010 til 2014, benytter legemidler med modifisert frigjøring av 
metylfenidat, se Graf 39. Mens minst 47,3 % av forbruket av ADHD-medisiner bestod av 
legemidler med modifisert frigjøring av metylfenidat, se Graf 40. Bruken av legemidler 
med modifisert frigjøring av metylfenidat er derfor trolig dominerende i Norge. Hvis 
dette stemmer er dette i overenstemmelse med en tidligere studie fra Island, som viste 
at bruken av denne type legemiddel er mer utbredt i forhold til legemidler med 
umiddelbar frigjøring av metylfenidat. I tillegg er trenden for bruk av metylfenidat med 
modifisert frigjøring av metylfenidat er økende i motsetning til legemidler med 
umiddelbar frigjøring av metylfenidat på Island i tidsperioden 2003 til 2012 (86). 
 
4.9 Feilkilder og supplerende undersøkelser 
Som nevnt tidligere er en av metodebegrensningene at det ikke finnes informasjon om 
de ekspederte ADHD-legemidlene faktiske ble inntatt. Det vites heller ikke om 
medisinene ble benyttet mot ADHD, eller om de ble benyttet mot andre indikasjoner 
som for eksempel narkolepsi. Det vites heller ikke hvor mange brukere eller hvor mye 
av ADHD-medisiner som misbrukes, men en undersøkelse fra «National Survey on Drug 
Use and Health» indikerte at misbruket av metylfenidat i den generelle befolkningen i 
USA er relativt lav og stabil (1,8-2,1 %) i tidsperioden 2003 til 2009 (110). 
I denne studien er det også benyttet data fra ulike kilder som reseptregistre, offentlige 
rapporter, og det er i tillegg benyttet data som er tilsendt etter etterspørsel. 
Datagrunnlaget er derfor ikke helt likt for alle kildene, og ekstra beregninger har blitt 
utført for å kunne sammenligne data mellom de ulike landene i Norden. 
Noen av artiklene som det er referert til i denne studien er skrevet av Joseph Biederman 
med medforfattere. Denne forfatteren har tidligere vært i søkelyset for å ha utelatt å 
opplyse om sin tilknytning og sponsing av legemiddelindustrien i årene 2000 til 2007 
(92, 111). Det er usikkert om i hvilket omfang dette har påvirket forskningen til 
Biederman som det er referert til i denne studien. 
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I tillegg til undersøkelsene som er utført, hadde det også vært nyttig å tilegne seg 
informasjon om insidensen for antall nye brukere av ADHD-medisin. Dette hadde vært 
nyttig for å avdekke hvor mange nye brukere av ADHD-medisiner som tilkommer hvert 
år, og hvor stor del av økningen av frekvensen dette har.   
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5. Konklusjon 
Kartleggingen av både forbruket og frekvensen av ADHD-medisiner i Norden, kommer 
det klart frem at Island har en mye høyere frekvens og et høyere forbruk enn de andre 
landene i Norden i den undersøkte perioden. Dersom forbruk og frekvens fordeles på 
kjønn og alder er det gutter i alderen 10-14 år som skiller seg ut med den høyeste 
frekvensen og det største forbruket. Trenden for samtlige i Norden er at både frekvens 
og forbruk av sentralstimulerende og atomoksetin er stigende, og da spesielt hos 
kvinner. Når det kommer til frekvens og forbruk av type legemiddel er det metylfenidat 
og dernest atomoksetin som er dominerende i samtlige land. Denne stigende trenden 
med økt forbruk, står i kontrast med nylige studier som setter spørsmålstegn ved 
virkningen av metylfenidat. 
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Vedlegg I   
Tabell 8: Tabellen viser forbruk (DDD/1000 innbyggere/døgn) og frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for årene 2004 til 2014, eller i tidsperioder hvor det var mulig å hente data. Det er så regnet ut økning av forbruk og frekvens fra årene 2004 til 2014. Det er i tillegg regnet ut prosentvis økning fra 2008 til 2014 ettersom data ikke var tilgjengelig for alle land før dette året. Statistikk fra Danmark er hentet fra http://www.medstat.dk/, statistikk fra Finland er hentet fra http://www.fimea.fi/web/en/about_us/publications samt tilsendt data etter korrespondanse med Kela, statistikk fra Island er tilsendt etter korrespondanse med Sjúkratryggingar Íslands.  

Danmark 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Forbruk 0,6 0,8 1,2 1,6 2,8 4,4 5,9 7 7,7 7,9 8,2 
Frekvens 0,91 1,2 1,6 2,19 3,18 4,46 5,75 6,44 6,92 7,02 7,08 
Økning forbruk - 1,33 2,00 2,67 4,67 7,33 9,83 11,67 12,83 13,17 13,67 
Økning frekvens - 1,32 1,76 2,41 3,49 4,90 6,32 7,08 7,60 7,71 7,78 
Økning frekvens 08 - - - - - 1,40 1,81 2,03 2,18 2,21 2,23 

Finland 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Forbruk - - - 0,68 0,94 1,08 1,26 1,41 1,73 1,96 2,30 
Frekvens - - - - 1,50 1,76 1,98 1,91 2,45 2,84 3,27 
Økning forbruk - - - - 1,38 1,59 1,85 2,07 2,54 2,88 3,38 
Økning frekvens - - - - - 1,17 1,32 1,27 1,63 1,89 2,18 

Island 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Forbruk 6,71 7,68 10,01 11,57 12,34 14,08 15,88 16,60 18,73 21,16 21,85 
Økning forbruk - 1,14 1,49 1,72 1,84 2,10 2,37 2,47 2,79 3,15 3,26 
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Tabell 9: Tabellen viser forbruk (DDD/1000 innbyggere/døgn) og frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for årene 2004 til 2014, eller i tidsperioder hvor det var mulig å hente data. Det er så regnet ut økning av forbruk og frekvens fra årene 2004 til 2014. Det er i tillegg regnet ut prosentvis økning fra 2008 til 2014 ettersom data ikke var tilgjengelig for alle land før dette året. Statistikk fra Norge er hentet fra http://www.reseptregisteret.no/, og den svenske stistikken er hentet fra http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel, samt tilsendt data fra Socialstyrelsen.   
Norge 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Brukere 11879 16580 18911 21911 24624 27243 29438 30525 32301 34021 36349 
Frekvens 2,59 3,59 4,06 4,65 5,16 5,64 6,02 6,16 6,44 6,70 7,08 
DDD 4405697 6218213,5 7397265 9049532 10588008 11513962 12631670 13398725 13775930 14326915 15397164 
Forbruk 2,63 3,68 4,35 5,26 6,08 6,53 7,08 7,41 7,52 7,73 8,21 
Befolkningsgrunnlag 4591996 4623536 4661041 4709284 4768076 4829800 4888946 4953216 5018414 5080148 5137321 
Økning forbruk - 1,40 1,65 2,00 2,31 2,48 2,69 2,82 2,86 2,94 3,12 
Økning frekvens - 1,39 1,57 1,80 2,00 2,18 2,33 2,38 2,49 2,59 2,74 
Økning brukere 08 - - - - - 1,09 1,17 1,19 1,25 1,30 1,37 

Sverige 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Forbruk 0,88 1,17 1,57 2,19 3,13 4,25 5,76 7,26 8,61 9,52 10,35 
Frekvens - - 1,61 2,22 2,94 3,85 4,91 6,00 6,89 7,69 8,59 
Økning forbruk - 1,33 1,78 2,48 3,55 4,82 6,53 8,23 9,76 10,79 11,73 
Økning frekvens - - - 1,37 1,82 2,39 3,05 3,72 4,27 4,77 5,32 
Økning brukere 08 - - - - - 1,31 1,67 2,04 2,34 2,62 2,92 



-Vedlegg- 

- 73 -  

Vedlegg II   
Tabell 10: Tabellen viser frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisiner fordelt på kjønn i Norden, i tidsperioden 2004 til 2014. 

Antall brukere/1000 innbyggere 
 Danmark Finland Norge Sverige 

År Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
2004 1,37 0,45  - -      4,02     1,18  - -  
2005 1,79 0,62 - -     5,35     1,85 - -  
2006 2,37 0,84 - -     5,84     2,30 2,37 0,90 
2007 3,18 1,21 - -     6,46     2,87 3,17 1,31 
2008 4,55 1,84 2,32 0,62     6,94     3,40 4,09 1,85 
2009 6,24 2,71 2,75 0,70     7,40     3,89 5,20 2,58 
2010 7,88 3,66 3,07 0,78     7,76     4,28 6,47 3,45 
2011 8,64 4,27 3,05 0,66     7,87     4,45 7,73 4,37 
2012 9,10 4,78 3,79 1,00     8,06     4,80 8,77 5,13 
2013 9,00 5,07 4,32 1,25     8,28     5,10 9,70 5,84 
2014 8,92 5,27 4,90 1,54     8,61     5,52 10,70 6,70 
Økning 6,51 11,71 2,11 2,48 2,14 4,67 4,51 7,44 
Økning fra 2008 1,96 2,86 2,11 2,48 1,24 1,62 2,62 3,62 
Kvinne/mann ratio  1,80 1,18 2,18 1,65 
Kvinne/mann ratio fra 2008 1,46 1,18 1,62 1,38 

 
Tabell 11: Tabellen viser forbruk (DDD/1000 innbyggere/døgn) av ADHD-medisiner fordelt på kjønn i Norden, i tidsperioden 2004 til 2014  

DDD/1000 innbyggere/døgn 
 Danmark Island Norge Sverige 

År Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
2004 0,9 0,2 9,63 3,91 4,14 1,14 1,32 0,45 
2005 1,2 0,4 10,83 4,84 5,61 1,79 1,70 0,65 
2006 1,7 0,6 13,43 6,52 6,36 2,37 2,25 0,90 
2007 2,4 0,9 14,95 8,07 7,48 3,07 3,11 1,29 
2008 4,0 1,5 15,77 8,77 8,34 3,84 4,34 1,92 
2009 5,6 2,3 17,87 10,17 8,71 4,36 5,77 2,75 
2010 8,2 3,6 19,81 11,89 9,25 4,90 7,65 3,88 
2011 9,4 4,5 20,63 12,53 9,54 5,27 9,46 5,08 
2012 10,1 5,2 23,26 14,18 9,53 5,50 11,05 6,19 
2013 10,1 5,6 26,00 16,28 9,67 5,77 12,07 7,00 
2014 10,4 6,0 25,80 16,06 10,09 6,31 13,04 7,65 
Økning 11,55 30,00 2,67 4,11 2,44 5,54 9,87 17,00 
Kvinne/mann ratio 2,60 1,54 2,27 1,72 
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Vedlegg III  
Tabell 12: Tabellen viser befolkningene fordelt på kjønn og aldersgrupper på fem år. De danske tallene ble søkt frem på http://www.statistikbanken.dk, for 1.kvartal av folketallet i Danmark. Det finske folketallet ble funnet på http://tilastokeskus.fi/. Den Islandske populasjonen ble tilsendt fra Sjúkratryggingar Íslands. De norske tallene ble søkt frem på www.reseptregisteret.no, ved å velge variablene «alle aldre» og «befolkningsgrunnlag». Den svenske befolkningen ble funnet på http://www.scb.se, og den er fra 31. desember 2014. 

  Danmark 2014 Finland 2014 Island 2014 Norge 2014 Sverige 2014 
 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 
0-4 år 155792 147990 153486 146650 11793 11360 135299 142472 283973 300184 
5-9 år 169735 161411 155317 148856 11557 10923 153690 161 661 277859 293755 
10-14 år 170628 163114 149597 142702 10670 10506 150 127 156 549 255844 270418 
15-19 år 183030 173716 156492 150090 11521 10924 157 705 167 448 254181 273055 
20-24 år 187595 180679 174762 167324 12670 12084 165 784 175 380 326946 344583 
25-29 år 169199 164508 174020 165545 11581 11170 171 442 177 352 320517 335238 
30-34 år 161762 160128 183123 172264 12037 11445 166 859 176 806 297018 312360 
35-39 år 183201 182734 177106 167323 10717 10503 164 544 175 822 296259 308109 
40-44 år 194651 192679 160576 154103 10592 10446 180 774 191 992 320549 329565 
45-49 år 213715 208710 181712 177605 10515 10814 180 620 192 286 329661 341083 
50-54 år 192922 190574 188443 187142 10781 10817 163 701 173 020 306766 315278 
55-59 år 176808 177238 183866 187031 10060 10002 155 431 160 796 287752 291556 
60-64 år 167057 170925 183321 191909 8701 8440 143 072 145 320 288327 293026 
65-69 år 175249 181063 181087 195527 7015 6855 139 854 139 352 302949 296189 
70-74 år 121985 133382 110037 128836 4690 5091 102 382 96 146 244676 234581 
75-79 år 81870 98294 85233 113191 3562 4012 77 026 64 316 179540 155541 
80-84 år 49641 69385 55027 88410 2786 3476 62 972 45 534 140328 102596 
85-89 år 26617 47723 28807 62247 1481 2241 47 644 27 559 101621 59867 
90+ år 9107 23687 9851 33135 589 1244 35 180 13 406 67086 27910 
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Vedlegg IV   
Tabell 13: Tabellen viser frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisiner i Danmark fordelt på alder i 2014. Statistikken har blitt søkt opp i http://www.medstat.dk/. *Antall legemiddelbrukere har blitt summert for personer over 80 år, for å danne femårige aldersgrupper.   

Alder Menn Kvinner Begge kjønn 
0-4 0,08 0,01 0,04 
5-9 12,74 3,72 8,34 
10-14 33,53 10,87 22,45 
15-19 26,29 15,24 20,9 
20-24 15,73 11,73 13,76 
25-29 12,86 9,42 11,17 
30-34 10,19 8,40 9,30 
35-39 8,77 7,19 7,98 
40-44 6,62 6,20 6,41 
45-49 4,88 4,36 4,62 
50-54 3,10 2,89 2,99 
55-59 1,76 1,65 1,71 
60-64 1,19 1,14 1,16 
65-69 0,95 0,94 0,95 
70-74 0,78 0,85 0,81 
75-79 0,82 0,85 0,84 
80+ 0,59 0,53 0,55 

 
Tabell 14: Tabellen viser frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisiner i Finland fordelt på alder i 2014. Statistikken har blitt tilsendt fra Kela.  

Alder Begge kjønn Menn Kvinner 
0-4 0,06 0,09 0,03 
5-9 9,78 15,97 3,32 
10-14 21,57 35,66 6,80 
15-19 10,06 15,07 4,84 
20-24 3,31 4,19 2,38 
25-29 2,66 3,16 2,14 
30-34 2,62 3,00 2,22 
35-39 2,17 2,38 1,94 
40-44 1,76 1,85 1,67 
45-49 1,08 1,17 0,99 
50-54 0,55 0,61 0,48 
55-59 0,33 0,36 0,30 
60-64 0,18 0,16 0,19 
65-69 0,07 0,09 0,04 
70-74 0,03 0,02 0,03 
75-79 0,01 0,02 0,00 
80+ 0,00 0,00 0,00 
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Tabell 15: Tabellen viser frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisiner på Island fordelt på alder i 2014. Statistikken er fra Nomesco-rapporten fra 2015. 
Alder Menn Kvinner Begge kjønn 
0-4 0,9 0,4 0,7 
5-9 64,8 22,3 44,2 
10-14 127,0 50,1 89,0 
15-19 72,0 43,7 58,2 
20-24 33,3 25,6 29,5 
25-29 28,2 26,2 27,2 
30-39 27,4 27,9 14,1 

 
Tabell 16: Tabellen viser frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisin i Norge fordelt på alder i 2014. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no. *Antall legemiddelbrukere har blitt summert for personer over 80 år, for å danne femårige aldersgrupper.  

Alder Begge kjønn Kvinner Menn 
0 - 4 0     0,00 0 
5 - 9  7,73     3,67 11,60 
10 - 14  27,36     14,81 39,40 
15 - 19  22,73     16,04 29,03 
20 - 24  11,90     11,53 12,25 
25 - 29  9,09     9,19 9,00 
30 - 34  7,41     7,38 7,44 
35 - 39  6,84     6,78 6,89 
40 - 44  6,05     6,15 5,96 
45 - 49  4,65     4,79 4,52 
50 - 54  3,08     3,12 3,05 
55 - 59  1,79     1,71 1,86 
60 - 64  0,81     0,75 0,87 
65 - 69  0,34     0,26 0,42 
70 - 74  0,18     0,16 0,21 
75 - 79  0,23     0,34 0,09 
80+  0,12*     0,12* 0,08*  
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Tabell 17: Tabellen viser frekvensen (antall brukere/1000 innbyggere) av ADHD-medisiner i Sverige fordelt på alder i 2014. Statistikken ble funnet i www.socialstyrelsen.se. Tallene er generert ved å finne frekvensen av N06BA som inkluderer modafinil, for så å trekke i fra modafinil. 
Alder Menn Kvinner Begge kjønn 
0-4 0,12 0,03 0,07 
5-9 17,55 5,57 11,72 
10-14 62,63 21,15 42,45 
15-19 46,21 28,73 37,77 
20-24 16,89 16,95 16,91 
25-29 14,15 13,05 13,62 
30-34 12,18 10,98 11,59 
35-39 10,60 9,11 9,87 
40-44 8,82 8,67 8,75 
45-49 6,73 6,47 6,6 
50-54 5,72 5,04 5,38 
55-59 3,55 3,02 3,27 
60-64 1,67 1,48 1,59 
65-69 0,71 0,62 0,66 
70-74 0,41 0,43 0,41 
75-79 0,24 0,28 0,27 
80+ 0,16 0,13 0,14 

  



-Vedlegg- 

- 78 -  

Vedlegg V   
Tabell 18: Tabellen viser forbruket (DDD/1000 innbygger/døgn) for Danmark i 2014, fordelt på kjønn og alder. Tallene er hentet fra http://www.medstat.dk/. 

DDD/1000 innbygger/døgn 
Alder Begge kjønn Menn Kvinner 
0-4 0,02 0,04 0,00 
5-9 6,64 10,25 2,85 
10-14 23,54 35,66 10,87 
15-19 20,32 26,60 13,71 
20-24 13,20 15,45 10,87 
25-29 12,72 14,44 10,94 
30-34 13,23 15,26 11,16 
35-39 12,84 14,97 10,73 
40-44 10,66 11,71 9,60 
45-49 7,64 8,76 6,48 
50-54 4,17 4,62 3,68 
55-59 2,08 2,11 2,07 
60-64 1,23 1,21 1,27 
65-69 0,74 0,64 0,83 
70-74 0,43 0,31 0,49 
75-79 0,40 0,30 0,42 
80+ 0,23 0,13 0,28 

 
Tabell 19: Tabellen viser forbruket (DDD/1000 innbygger/døgn) for Island i 2014, fordelt på kjønn og alder. Tallene tilsendt fra Kela. 

DDD/1000 innbyggere/døgn 
Alder Menn Kvinner Begge kjønn 
0 - 4 0,13 0,05 0,10 
5 - 9 34,57 11,33 24,12 
10 - 14 90,44 31,19 63,57 
15 - 19 52,98 30,06 43,67 
20 - 24 30,15 20,89 26,80 
25 - 29 27,23 23,54 26,92 
30 - 34 30,99 28,58 31,17 
35 - 39 29,67 28,25 30,04 
40 - 44 27,90 21,88 25,71 
45 - 49 16,16 14,13 15,70 
50 - 54 13,73 12,65 13,74 
55 - 59 9,61 6,51 8,34 
60 - 64 6,82 6,95 7,33 
65 - 69 7,54 3,68 6,00 
70 - 74 3,59 1,94 2,95 
75 - 79 0,49 1,78 1,24 
80+ 0,24 0,23 0,26 
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Tabell 20: Tabellen viser forbruket (DDD/1000 innbygger/døgn) for Norge i 2014, fordelt på kjønn og alder. Tallene er hentet fra www.reseptregisteret.no.    
DDD/1000 innbygger/døgn 

Alder Begge kjønn Menn Kvinner 
0-4 0,00 0,00 0,00 
5-9 5,58 8,54 2,47 
10-14 26,49 38,81 13,64 
15-19 22,04 29,02 14,63 
20-24 11,96 12,76 11,12 
25-29 10,89 11,07 10,70 
30-34 10,52 11,08 9,93 
35-39 10,56 11,36 9,71 
40-44 9,99 10,64 9,30 
45-49 8,08 8,53 7,60 
50-54 5,21 5,67 4,71 
55-59 2,94 3,39 2,48 
60-64 1,31 1,64 0,98 
65-69 0,51 0,69 0,33 
70-74 0,20 0,28 0,13 
75-79 0,25 0,12 0,35 
80+ 0,11 0,06 0,10  

Tabell 21: Tabellen viser forbruket (DDD/1000 innbygger/døgn) for Sverige i 2014, fordelt på kjønn og alder. Tallene er hentet fra www.socialstyrelsen.se. 
DDD/1000 innbygger/døgn 

Alder Begge kjønn Menn Kvinner 
0-4 0,01 0,02 0,01 
5-9 6,69 10,29 2,89 
10-14 33,76 51,02 15,56 
15-19 32,72 42,29 22,50 
20-24 15,27 16,01 14,51 
25-29 14,22 14,90 13,49 
30-34 13,83 15,52 12,06 
35-39 13,42 15,69 11,07 
40-44 12,49 13,75 11,20 
45-49 10,22 11,31 9,10 
50-54 8,99 10,55 7,40 
55-59 5,23 6,58 3,87 
60-64 2,24 2,79 1,70 
65-69 0,71 0,98 0,46 
70-74 0,40 0,41 0,39 
75-79 0,11 0,12 0,10 
80+ 0,03 0,05 0,03 
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Vedlegg VI   
Tabell 22: Tabellen viser bruken (DDD/1000/innbyggere) av metylfenidat i de nordiske landende Danmark, Island, Norge og Sverige i 2014. 

Alders-intervall Danmark Island Norge Sverige 
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 

0-4 0,00 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,02 0,01 
5-9 8,70 2,30 33,28 10,98 8,13 2,34 8,96 2,40 
10-14 30,10 9,20 85,11 28,52 36,69 12,93 44,48 13,44 
15-19 21,80 10,50 49,39 27,70 27,41 13,76 37,36 19,84 
20-24 13,09 9,13 28,86 20,26 11,73 10,24 14,42 13,00 
25-29 12,65 9,36 25,77 22,37 9,67 9,37 12,83 12,10 
30-34 13,38 9,77 29,36 27,68 8,77 8,36 13,32 10,45 
35-39 13,37 9,42 28,81 27,76 8,74 8,15 13,76 9,83 
40-44 10,49 8,38 25,80 20,96 8,49 7,32 12,13 9,99 
45-49 7,83 5,59 14,07 13,22 6,38 6,16 10,06 8,23 
50-54 4,16 3,28 12,01 11,86 4,15 3,70 9,51 6,63 
55-59 1,84 1,85 8,11 5,98 2,41 1,99 5,94 3,39 
60-64 0,95 1,14 6,31 6,69 1,27 0,77 2,49 1,52 
65-69 0,58 0,79 5,94 2,88 0,51 0,24 0,83 0,42 
70-74 0,31 0,43 3,20 1,66 0,20 0,07 0,37 0,37 
75-79 0,30 0,39 0,15 1,70 0,00 0,13 0,10 0,07 
80+ 0,06 0,24 0,24 0,23 0,00 0,05 0,03 0,02 
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Vedlegg VII  
Tabell 23: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter ATC-kode basert på frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for personer i Danmark fra 2010-2014. Befolkningene og brukere innenfor hver ATC-kode ble summert for 2010 til 2014, og frekvensen ble så regnet ut. Antall brukere ble søkt frem på www.medstat.dk. Variablene pasienter, alle aldre, begge kjønn, primærsektor, hele landet samt ATC-kodene nevnt i tabellen nedenfor ble valgt. Befolkningsgrunnlaget ble funnet på www.statistikbanken.dk for 1. kvartal for hvert år.  

Antall brukere Befolknings-grunnlag Brukere/ 1000 innbyggere ACT-kode 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 
N06BA01 40 101 118 87 69 415 27905745 0,01 
N06BA02 98 361 472 419 303 1653 27905745 0,06 
N06BA04 29298 32159 34152 34282 33599 163490 27905745 5,86 
N06BA09 5114 6596 7417 7672 7850 34649 27905745 1,24 
N06BA12 0 0 0 1040 3092 4132 27905745 0,15 

 
Tabell 24: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter ATC-kode basert på frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for personer i Finland fra 2010-2014. Tallene ble tilsendt fra Kela. Befolkningene og brukere innenfor hver ATC-kode ble summert for 2010 til 2014, og frekvensen ble så regnet ut.  

Antall brukere Befolknings-grunnlag Brukere/ 1000 innbyggere ACT-kode 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 
N06BA01 0 0 0 0 0 0 26832937 0,00 
N06BA02 376 21 0 0 0 397 26832937 0,01 
N06BA04 9 715 9 497 12 425 14 471 16 800 62908 26832937 2,34 
N06BA09 420 592 706 823 1 069 3610 26832937 0,13 
N06BA12 0 0 0 0 44 44 26832937 0,00 

 
Tabell 25: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter ATC-kode basert på frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for personer i Norge fra 2010-2014. Befolkningene og brukere innenfor hver ATC-kode ble summert for 2010 til 2014, og frekvensen ble så regnet ut. Tallene ble funnet på http://www.reseptregisteret.no/, ved å velge variablene befolkningsgrunnlag, brukere, begge kjønn, hele landet, alle aldre, årene 2010-2014, samt ATC-kodene som fremkommer av tabellen.  

Antall brukere Befolknings-grunnlag Brukere/ 1000 innbyggere ACT-kode 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 
N06BA01 303 336 383 402 421 1845 25078045 0,07 
N06BA02 1 167 1 285 1 473 1 691 1 885 7501 25078045 0,30 
N06BA04 26 471 27 302 28 985 30 396 32 344 145498 25078045 5,80 
N06BA09 3 055 3 108 3 035 3 281 3 635 16114 25078045 0,64 
N06BA12 0 0 0 26 386 412 25078045 0,02 

 Tabell 26: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter ATC-kode basert på frekvens (antall brukere/1000 innbyggere) for personer i Sverige fra 2010-2014. Befolkningene og brukere innenfor hver ATC-kode ble summert for 2010 til 2014, og frekvensen ble så regnet ut.  Tallene ble funnet på http://www.socialstyrelsen.se/ ved å velge variablene brukere, begge kjønn, hele landet, alle aldre, årene 2010-2014, samt ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkningsgrunnlaget ble funnet på http://www.scb.se/ for årene 2010-2014.  
ATC-kod Antall pasienter Samlet pasienter Befolkning grunnlag Antall brukere/1000 innbygger 
N06BA01 964 4 736 47 846 537 0,10 
N06BA02 1 486 6 923 47 846 537 0,14 
N06BA04 73 344 290 762 47 846 537 6,08 
N06BA09 14 103 57 381 47 846 537 1,20 
N06BA12  8 618 9 034 47 846 537 0,19 
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Vedlegg VIII  
Tabell 27: Tabellen viser prosentvis fordeling av type ADHD-medisin etter ATC-kode basert på DDD/1000 innbyggere/døgn for personer i Danmark. Tallene ble funnet i www.medstat.no ved å velge variablene DDD, begge kjønn, hele landet, alle aldre i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning ble søkt frem fra www.statistikbanken.dk, fra første kvartal i årene 2010-2014. Befolkning og antall DDD ble så summert for hver ATC-kode, og antall DDD/1000 innbygger ble så beregnet.    

  2010 2011 2012 2013 2014 Summert (DDD) Befolknings-grunnlag DDD/1000 innbyggere/ døgn DDD (i tusen) 
N06BA01  13 31 43 34 31 152000 27 905 745 0,014923 
N06BA02  34 106 162 139 105 546000 27 905 745 0,053605 
N06BA04  11169 13045 14313 14604 14496 67627000 27 905 745 6,639473 
N06BA09  716 1000 1160 1222 1277 5375000 27 905 745 0,527706 
N06BA12  - - - 175 1009 1184000 27 905 745 0,116243 

 
Tabell 28: Tabletten viser ADHD-medisin etter ATC-kode basert på DDD/1000 innbyggere/døgn for personer i Finland. DDD/1000 innbygger/døgn er fra offentlige rapporter på www.kela.fi.no. Antall DDD ble beregnet ved hjelp av befolkningstall fra http://tilastokeskus.fi/, og DDD/1000 innbygger/døgn ble regnet ut for tidsperioden 2010-2014. Det var kun legemidler i ATC-kodene N06BA04 og N06BA09 som inngikk i rapportene. 

DDD/1000 innbygger/døgn Antall DDD Summert DDD/1000 innbyggere/ døgn 
  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

N06BA04 1,21 1,34 1,65 1,87 2373991 2641760 3268214 3720764 1,52 
N06BA09 0,05 0,07 0,08 0,09 98099 138002 158459 179074 0,07 
Befolkning 5375276 5401267 5426674 5451270           

 
Tabell 29: Tabellen viser prosentvis fordeling av type ADHD-medisin etter ATC-kode basert på DDD per 1000 innbyggere per døgn for personer på Island fra 2010-2014. Tallene er fra tilsendt mail og befolkningsgrunnlag for både menn og kvinner i alle aldre ble summert, og DDD per 1000 innbygger per døgn ble beregnet. 

ATC-kode Befolkningsgrunnlag DDD DDD/1000 innbyggere/døgn 
N06BA01 1603185 331515,71 0,57 
N06BA04 1603185 10188010,2 17,41 
N06BA09 1603185 519841,68 0,89 
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Tabell 30: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter ATC-kode basert på DDD/1000 innbyggere/døgn for personer i Norge. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no den 09.01.16 ved å velge variablene DDD, befolkningsgrunnlag, begge kjønn, hele landet, alle aldre i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning og antall DDD ble så summert for hver ATC-kode, og antall DDD/1000 innbygger ble så beregnet.   
ATC-kode År Befolknings-grunnlag Omsetning i doser (DDD) Summert befolkning Summert DDD DDD/1000 innbygger/døgn 
N06BA01 2010   4 888 946    131 957   25 078 045    945 982 0,10 

 2011   4 953 216    161 150    
 2012   5 018 414    193 409    
 2013   5 080 148    215 457    
 2014   5 137 321    244 009    

N06BA02 2010   4 888 946    623 991   25 078 045   4 508 821 0,49 
 2011   4 953 216    756 191    
 2012   5 018 414    895 354    
 2013   5 080 148   1 053 582    
 2014   5 137 321   1 179 704    

N06BA04 2010   4 888 946   11 407 805   25 078 045   61 724 433 6,74 
 2011   4 953 216   12 006 772    
 2012   5 018 414   12 258 613    
 2013   5 080 148   12 623 065    
 2014   5 137 321   13 428 178    

N06BA09 2010   4 888 946    467 918   25 078 045   2 272 567 0,25 
 2011   4 953 216    474 612    
 2012   5 018 414    428 454    
 2013   5 080 148    429 691    
 2014   5 137 321    471 892    

N06BA12 2010   4 888 946     0   25 078 045    78 501 0,01 
 2011   4 953 216     0    
 2012   5 018 414 0    
 2013   5 080 148    5 120    
 2014   5 137 321    73 381    

 
Tabell 31: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter DDD/1000 innbyggere/døgn for personer i Sverige. Tallene ble funnet på http://www.socialstyrelsen.se/ den 10.01.16 ved å velge variablene DDD, begge kjønn, hele landet, alle aldre, årene 2010-2014, samt ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkningsgrunnlaget ble funnet på http://www.scb.se/ for årene 2010-2014. DDD/1000 innbygger/døgn ble så beregnet.   

ATC-kode Summert DDD Summert befolkning DDD/1000 innbyggere/døgn 
N06BA01 2 123 319 47 846 537 0,12 
N06BA02 3 501 560 47 846 537 0,20 
N06BA04 128 694 990 47 846 537 7,37 
N06BA09 7 185 752 47 846 537 0,41 
N06BA12 2 559 390 47 846 537 0,15 
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Vedlegg IX  
Tabell 32: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin basert på DDD/1000 innbyggere/døgn for personer under 19 år i Norge. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no ved å velge variablene DDD, befolkningsgrunnlag, begge kjønn, hele landet, alle aldersgruppene bortsett fra 0-19 år i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning og DDD ble så summert for hver ATC-kode, og DDD/1000 innbygger/døgn ble så beregnet.   

 Antall brukere Summert antall brukere 
Befolknings-grunnlag DDD/1000 innbyggere/ døgn  2010 2011 2012 2013 2014 

N06BA01 6 667 6 267 14 343 15 367 16 200 58 843 6 089 102 0,03 
N06BA02 49 565 40 659 35 318 33 741 29 232 188 515 6 089 102 0,08 
N06BA04 6181042 6136 269 6012 050 5 868819 5 882783 30 080 963 6 089 102 13,53 
N06BA09 294 216 284 576 258 446 256 261 260 538 1 354 036 6 089 102 0,61 
N06BA12 0 0 0 0 32 580 32 580 6 089 102 0,01 

 
Tabell 33: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin basert på DDD/1000 innbyggere/døgn for personer over 19 år i Norge. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no ved å velge variablene DDD, befolkningsgrunnlag, begge kjønn, hele landet, alle aldersgruppene bortsett fra 0-19 år i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning og DDD ble så summert for hver ATC-kode, og DDD/1000 innbygger/døgn ble så beregnet.   

 Antall brukere Summert antall brukere 
Befolknings-grunnlag DDD/1000 innbyggere/ døgn  2010 2011 2012 2013 2014 

N06BA01 116 090 151 317 169 799 191 457 223 275 851 938   18 988 941 0,12 
N06BA02 572 926 714 118 860 035 1 019 841 1 150 472 4 317 393   18 988 941 0,62 
N06BA04 5 225 243 5869671 6245376 6 752 514 7543 880 31636 685   18 988 941 4,56 
N06BA09 172 896 190 036 170 008 172 683 211 354 916 977   18 988 941 0,13 
N06BA12     0 0 0 670 39 131 39 801   18 988 941 0,01 

 
Tabell 34: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter antall brukere/1000 innbyggere for personer under 20 år i Norge. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no ved å velge variablene antall brukere, befolkningsgrunnlag, begge kjønn, hele landet, alle aldersgruppene mellom 0-19 år i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning og antall brukere ble så summert for hver ATC-kode, og antall brukere/1000 innbygger ble så beregnet.   

 Antall brukere Summert antall brukere 
Befolknings-grunnlag Antall brukere/1000 innbyggere  2010 2011 2012 2013 2014 

N06BA01 28 30 46 47 40 191   6 089 102 0,03 
N06BA02 203 169 166 142 124 804   6 089 102 0,13 
N06BA04 16 151 16 255 16 490 16 551 16 915 82 362   6 089 102 13,53 
N06BA09 2 047 2 004 1 915 2 004 2 098 10 068   6 089 102 1,65 
N06BA12 0 0 0 0 231 231   6 089 102 0,04 

 Tabell 35: Tabellen viser fordeling av ADHD-medisin etter antall brukere/1000 innbyggere/døgn for personer over 19 år i Norge. Tallene ble funnet i www.reseptregisteret.no ved å velge variablene antall brukere, befolkningsgrunnlag, begge kjønn, hele landet, alle aldersgruppene bortsett fra 0-19 år i årene 2010-2004, og ATC-kodene som fremkommer av tabellen. Befolkning og antall brukere ble så summert for hver ATC-kode, og antall brukere/1000 innbygger ble så beregnet.   
 Antall brukere Summert antall brukere 

Befolknings-grunnlag Antall brukere/1000 innbyggere  2010 2011 2012 2013 2014 
N06BA01     262     293     323     343     372    1 593   18 988 941 0,08 
N06BA02     963    1 113    1 307    1 549    1 761    6 693   18 988 941 0,35 
N06BA04    10 315    11 045    12 490    13 839    15 425    63 114   18 988 941 3,32 
N06BA09    1 003    1 104    1 120    1 271    1 537    6 035   18 988 941 0,32 
N06BA12     0     0     0     5     150     155   18 988 941 0,01 
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Vedlegg X   
Tabell 36: Tabellen viser fordeling forbruket (DDD/1000 innbyggere/døgn) av ulike metylfenidat-preparater for tidsperioden 2010 til 2014, som finnes på det norske markedet. Innenfor de ulike varemerkene inngår følgende varenummer; Concerta®: 11489, 11555, 12326, 132663 og 267815. Equasym ®: 17499, 17510, 65287, 65296 og 65305. Ritalin®: 19304, 19363, 19385, 154929, 163089, 298075 og500595. Medikinet®: 35440, 44079, 73468, 73480, 73491, 73503, 77606, 77615, 77624, 158338 og 520652.    

Preparater År Antall individer DDD Befolkning Antall brukere/ 1000 innbyggere DDD/1000 innbygger/døgn 
Concerta®   2010 11 794 5 153 500 4 888 946 2,20 2,96 
 2011 12 526 5 369 017 4 953 217   
 2012 13 265 5 409 557 5 018 415   
 2013 13 667 5 477 542 5 080 148   
 2014 3 867 5 645 347 5 137 321   
Equasym ®   2010 1 702 375 162 4 888 946 0,36 0,23 
 2011 1 738 398 975 4 953 217   
 2012 1 872 426 013 5 018 415   
 2013 1 863 438 615 5 080 148   
 2014 1 852 446 970 5 137 321   
Ritalin®       2010 17 200 5 845 486 4 888 946 3,62 3,46 
 2011 17 092 6 139 327 4 953 217   
 2012 17 885 6 252 852 5 018 415   
 2013 18 563 6 444 233 5 080 148   
 2014 19 964 6 946 514 5 137 321   
Medikinet®      2010 368 33 658 4 888 946 0,27 0,10 
 2011 706 99 454 4 953 217   
 2012 1 286 172 618 5 018 415   
 2013 1 918 262 937 5 080 148   
 2014 2 562 374 732 5 137 321   
Methylphenidat®  2010 0 0 4 888 946 0,01 0,00 
 2011 0 0 4 953 217   
 2012 0 0 5 018 415   
 2013 0 0 5 080 148   
 2014 194 15 637 5 137 321   
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Vedlegg XI  
 

 Graf 41: Grafen viser sammenligning av antall brukere/1000 innbyggere av legemidler i ATC-gruppen N06BA og ATC-gruppen N06BA hvor antall brukere/1000 innbyggere av N06BA07 (modafinil) er trukket i fra, for svenske menn, kvinner og begge kjønn i 2014. 
 

 Graf 42: Grafen viser sammenligning av antall brukere/1000 innbyggere av legemidler i ATC-gruppen N06BA og ATC-gruppen N06BA hvor antall brukere/1000 innbyggere av N06BA07 (modafinil) er trukket i fra, for svenske menn, kvinner og begge kjønn fordelt på kjønn i 2014. 
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 Graf 43: Grafen viser sammenligning av antall brukere/1000 innbyggere av legemidler i ATC-gruppen N06BA og ATC-gruppen N06BA hvor antall brukere/1000 innbyggere av N06BA07 (modafinil) er trukket i fra, for finske menn, kvinner og begge kjønn i 2014 
 

 Graf 44: Grafen viser sammenligning av antall brukere/1000 innbyggere av legemidler i ATC-gruppen N06BA og ATC-gruppen N06BA hvor antall brukere/1000 innbyggere av N06BA07 (modafinil) er trukket i fra, for finske menn, kvinner og begge kjønn fordelt på kjønn i 2014 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ant
all b

ruk
ere

/10
00 i

nnb
ygg

ere

Årstall

Sammenliging av antall brukere/1000 innbyggere mellom kjønn av medisiner i ATC-gruppen N06BA med og uten modafinil i Finland, 2014 

N06BA Menn
N06BA Kvinner
N06BA Begge kjønn
N06BA-07 Menn
N06BA-07 Kvinner
N06BA-07 Beggekjønn

03
69

121518212427303336

Ant
all b

ruk
ere

/10
00 i

nnb
ygg

ere

Aldersgrupper (år)

Sammenliging av antall brukere/1000 innbyggere mellom kjønn og fordelt på alder av medisiner i ATC-gruppen N06BA med og uten modafinil i Finland, 2014

N06BA Menn
N06BA Kvinner
N06BA Begge kjønn
N06BA-07 Menn
N06BA-07 Kvinner
N06BA-07 Begge kjønn


