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Sammendrag 

Bakgrunn 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse hvor 

pasientene ofte trenger legemidler for behandling av symptomene. Kunnskap om trender i 

behandlingsvarighet og avbrytelse av behandling er av betydning for både klinisk praksis og 

studier av langsiktige behandlingsresultater av ADHD. Hensikten med denne studien er å 

studere medikamentell behandling av ADHD i Norge med fokus på varighet av behandling 

hos barn og voksne. 

Materiale og metode 

Bruken av ADHD-legemidler i perioden 2004-2016 ble studert ved hjelp av data fra 

Reseptregisteret. Følgene virkestoff ble inkludert: metylfenidat, amfetamin, deksamfetamin, 

lisdeksamfetamin, atomoksetin og guanfacin. Resultater på prevalens, insidens, antall 

utleveringer per år, tidlig avslutning av behandling og behandlingsvarighet ble stratifisert etter 

år, spesifikke ADHD-legemidler, kjønn og alder. Tidlig avslutning av behandling og 

behandlingsvarighet ble definert som at en utlevering av et legemiddel varte i 180 dager.  

Resultater 

Prevalens i bruk av ADHD-legemidler har økt fra 2004 til 2016 hos alle aldersgrupper. Blant 

barn og unge er prevalensen høyest i alderen 13-17 år, for gutter 3,8 % og jenter 1,8 %. For 

voksne menn og kvinner er prevalensen høyest i aldersgruppen 18-29 år med en prevalens på 

henholdsvis 1,4 % og 1,3 % i 2016. Insidensen for alle aldersgrupper har holdt seg relativt 

stabil under 1% per år, og over 50 % av brukerne ut legemidler 4 eller flere ganger per år. 

Tidlig avslutning av behandling gikk fra 10,8 % for gutter og 10,3 % for jenter i alderen 6-17 

år i 2004 til 5,3 % for gutter, 6,9 % for jenter i 2016. Tilsvarende for voksne 18 år og eldre 

var 16,1 % for menn og 14,3 % for kvinner i 2004 til 8,8% for menn og 5,4 % for kvinner i 

2016. Gjennomsnittlig behandlingsvarighet er på 1,8-3,1 år for gutter og jenter (6-17 år) og 

1,7-2,3 år for menn og kvinner (18 år og eldre). 

Oppsummering og konklusjon 

Prevalens i bruk har økt for barn, ungdom og voksne, mens insidens har holdt seg relativt 

stabil for barn og ungdom har den økt for voksne. Varighet av medikamentell behandling var 

lavest hos ungdom (13-17 år) og unge voksne (18-29 år), i tillegg til at ungdom og unge 

voksne hadde høyest andel som avslutter behandlingen tidlig.  
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Abstract 

Background  

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurological developmental disorder, 

where the patient often need drugs to treat the symptoms. Knowledge of trends in treatment 

duration and discontinuation of treatment is essential for both clinical practice and studies of 

long-term treatment outcomes of ADHD. Therefore, the aim of this study is to study the 

medical treatment of ADHD in Norway, focusing on duration of treatment in both children 

and adults.  

Method  

The use of ADHD drugs in the period 2004-2016 was studied using data obtained from the 

Prescription Register. Here the following active substances were included: methylphenidate, 

amphetamine, dexamphetamine, lisdexamphetamine, atomoxetine and guanfacine. The results 

of prevalence, incidence, number of prescriptions per year, early discontinuation of treatment 

and duration of treatment were stratified by year, specific ADHD drug, sex and age. Early 

discontinuation of treatment and duration of treatment was defined as 180 days between two 

prescriptions. 

Results  

Prevalence in the use of ADHD drugs has increased from 2004 to 2016 within all age groups. 

The prevalence is highest for boys (prevalence of 3,8%) and girls (prevalence of 1,8%) aged 

13-17 years. For men and women, prevalence is highest in the age group of 18-29 years with 

a prevalence of 1,4% and 1,3% respectively in 2016. The incidence of all age groups has 

remained relatively even below 1% per year. In addition, more than 50% of users got/collect 4 

or more drug deliveries annually. Early discontinuation of treatment went from 10,8% for 

boys and 10,3% for girls aged 6-17 years, 16,1% for men and 14,3% for women in 2004 to 

5,3% for boys, 6,9 % for girls, 8,8% for men and 5,4% for woman in 2016. The average 

duration of treatment is 1,8-3,1 years for boys and girls (6-17 years) and 1,7-2,3 years for men 

and women (18 years and older).  

Summary and conclusion 

Prevalence in use has increased for children, adolescents and adults, while the incidence have 

remained relatively stable for children and adolescents, it has grown for adults. The duration 

of medical treatment was lowest in adolescents (13-17 years) and young adults (18-29 years), 
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in addition to both adolescents and young adults had the highest proportion of early 

discontinuation 
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1 Introduksjon 

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) blir betegnet som en nevrologisk 

utviklingsforstyrrelse med start i barndommen, og er estimert til å forekomme i overkant av 5 

% barn (1, 2). Symptomene på ADHD er konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og 

impulsivitet. Konsentrasjonsproblemer eller problemer med vedvarende oppmerksomhet 

kjennetegnes ved at personen lett blir avledet, gjør slurvefeil og har generelt problemer med å 

holde oversikt over sine egne eiendeler og disponering av tid. Hos barn vil hyperaktivitet eller 

overdreven uro bli kjennetegnet ved at de har vanskeligheter med å sitte stille selv i korte 

perioder. Hos ungdom og voksne kjennetegnes dette mer ved at de i større grad føler en indre 

uro, er rastløse og ofte overdrevent pratsomme (2). Impulsivitet defineres som en nedsatt evne 

til å tenke seg om før man handler eller snakker, avbryter og forstyrrer andre og har 

vanskeligheter med å vente (2). 

1.1 Historie 

Betegnelsen ADHD er av nyere tid, men ideen om at ukontrollert oppførsel kunne være et 

medisinsk problem oppsto allerede på 1800-1900 tallet (3). Boken «An inquiry into the nature 

and Origins of mental Derangment» av Sir Alexander Crichton inneholder de tidligste kjente 

kliniske beskrivelsene av konsentrasjons- og oppmerksomhetsforstyrrelser (4). Det er 

imidlertid George Still, en britisk barnelege, som ofte blir kreditert for å være den første 

personen til å beskrive ADHD (5). Still beskrev i 1902 om barn med normal intelligens men 

som manglet konsentrasjon, og han beskrev en gruppe barn som antageligvis ville fått 

diagnosen ADHD i dag (5). Still anerkjente viktigheten av hvordan barns utvikling blir 

påvirket av det sosiale miljøet de vokser opp i, men han la enda større vekt på de biologiske 

faktorene som årsak til svekket moralsk kontroll og oppmerksomhet. Stills beskrivelse blir 

derfor sett på som en av de tidligste forslagene på at adferdsforstyrrelse i barndommen kan ha 

biologisk årsak (5).  

Ideen om «Minimal Brain Damage (MBD)» kom tidlig på 1900-tallet, og flere ADHD-

lignende symptomer ble beskrevet: svaksinnet, klønete, uoppmerksom, blir lett distrahert, 

hyperaktiv og hemmet (2, 3). Fra rundt 1950-tallet endret betegnelsen seg fra «Minimal Brain 

Damage» til «Minimal Brain Dysfunction» siden studier viste at ikke alle med MBD hadde 
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skade på hjernen og omvendt (3). Det var i 1968, ved publiseringen av den andre utgaven av 

Diagnostiske og statiske håndboken for psykiske lidelser (DSM-II), publisert av den 

amerikanske psykiatriskforeningen, at ADHD først ble formelt anerkjent som en diagnose i 

psykiatrien. DSM-II lister opp oppmerksomhetsforstyrrelser og hyperaktivitet, men ikke 

impulsivitet som symptomer for hyperkinetiske reaksjoner(5). 

Behandling med sentralstimulerende legemidler (ADHD-legemidler) på barn startet rundt 

1930 på Bradley Hospital i Rhode Island. Charles Bradley, medisinsk direktør ved sykehuset, 

var den første til å rapportere at stimulerende legemidler (her; amfetamin) hadde terapeutisk 

effekt på barn med oppmerksomhetsforstyrrelse og konsentrasjonsvansker. Dagens bruk av 

stimulerende legemidler til behandling av ADHD kan spores direkte tilbake til 

«eksperimentene» utført av Charles Bradley i 1930 (6, 7) 

1.2 Fysiologi og årsaksfaktorer  

Fysiologien bak ADHD har flere hypoteser. En ledende hypotese er at ADHD er en 

nevroutviklingsforstyrrelse. Sentralt i forskningen står prefrontal cortex som er avgjørende i 

opp- og nedregulering av oppmerksomhet, oppførsel og følelser. Relativt små forandringer i 

det nevrokjemiske miljøet i prefrontal cortex kan gi signifikante endringer i funksjonen. 

Forskere har sett at prefrontal cortex ofte er underaktivt hos ADHD-pasienter (2, 8, 9). 

Som for de fleste sykdommer og lidelser, er det sannsynligvis flere faktorer som «påvirker 

risikoen for å utvikle ADHD». Studier gjort på årsaken til ADHD er for det meste 

observasjonsstudier som vil si at de beskriver assosiasjoner mellom hendelser og dermed ikke 

kan si noe sikkert om årsaksforhold (2). 

1.2.1 Genetikk og arv 

Flere forskjellige molekylær-genetiske studier har sett på genenes innvirkning på utviklingen 

av ADHD. Studier av gener involvert i nevrotransmittsystemer, er vektlagt, og det har vist seg 

at flere mutasjoner på gener involvert i nevrotransmittersystemet kan føre til utvikling av 

ADHD (10, 11). Førstegenerasjons-slektningstudier (søsken eller barn) har vist at risikoen for 

å utvikle ADHD er 2-8 ganger høyere for en person med ADHD i familien, enn en person 
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som ikke har tilstanden i familien (2, 12). Tvilling- og adopsjonsstudier har også bidratt til å 

bekrefte en viss arvelighet av ADHD (12, 13).  

1.2.2 Miljø 

Studier på miljøfaktorer som kan øke risikoen for å utvikle ADHD har identifisert flere 

faktorer. Risikoen kan starte allerede i fosterlivet. Flere faktorer som påvirker mor kan 

påvirke fosteret og øke risikoen. Slike faktorer er følelsesmessige påkjenninger, eksponering 

for miljøgifter, sykdom (både fysisk og psykisk) under svangerskapet i tillegg til røyking og 

inntak av alkohol. Lav fødselsvekt er den mest etablerte risikofaktoren, i tillegg til at prematur 

fødsel, uavhengig av fødselsvekt, kan føre til større risiko for barnet til å utvikle ADHD. Ofte 

er det flere faktorer som spiller inn, enten alene eller i samspill med gener (2, 10, 14).  

1.3 Diagnosekrav og utredning 

Det finnes to forskjellige typer diagnosesystemer hvor det ene diagnosesystemet referer til 

ADHD som Hyperkinetisk forstyrrelse mens den andre bruker AD/HD (attention-

deficit/hyperactivity disorder). 

1.3.1 International Classification of Diseases (ICD) 

I Norge blir betegnelsen Hyperkinetisk forstyrrelse brukt om tilstanden ADHD, og den 

kjennetegnes ifølge Verdens Helse Organisasjons (WHO) internasjonale 

sykdomsklassifisering, International Classification of Diseases (ICD), ved forekomsten av 

både motorisk hyperaktivitet, impulsivitet og manglende konsentrasjons- eller 

oppmerksomhetsevne. Symptomer på hyperkinetisk forstyrrelse må ha startet før fylte 7 år, 

vart i minst 6 måneder og gi nedsatt funksjon i flere settinger. 18 symptomer er beskrevet. 9 

symptomer innenfor området konsentrasjonsvansker, 5 symptomer innenfor hyperaktivitet og 

4 innenfor impulsivitet. For å kunne stille diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse må 6 

symptomer på konsentrasjonsvansker, minst 3 på hyperaktivitet og minst 1 symptom på 

impulsivitet være tilstede. (15, 16).  
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1.3.2 Diagnostic and Statistical manual of mental Disorders (DSM) 

Det amerikanske diagnosesystem er basert på Diagnostic and Statistical manual of mental 

Disorders, fifth edition (DSM-V ) og er det klassifiseringssystemet som brukes mest i 

forskning og i klinisk praksis i Nord-Amerika (2). DSM-V beskriver ADHD som en tilstand 

som består av to dimensjoner: konsentrasjonsvikt på den ene siden og hyperaktivitet og 

impulsivitet på den andre. Som ICD-10 er det 18 symptomer som er beskrevet. Symptomene 

skal ha vart i minst 6 måneder, ha negativ innvirkning på det sosiale, skolemessige eller 

yrkesmessige aktiviteter i tillegg til å være klart avvikende i forhold til alder/utviklingsnivå og 

flere av symptomene må ha vært til stede før fylte 12 år. 9 symptomer innenfor 

oppmerksomhetssvikt/konsentrasjonsvansker og 9 symptomer innenfor 

hyperaktivitet/impulsivitet. Det kreves enten 6 symptomer på oppmerksomhetssvikt, 6 

symptomer på hyperaktivitet/impulsivitet eller begge deler for  å stille diagnosen hos barn og 

ungdom til og med 16 års alderen, mens bare 5 symptomer kreves for ungdom som er 17 år 

eller eldre og for voksne (15) .  

Forskjellen mellom ICD og DSM er at for ICD kreves det at symptomer på 

konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet er tilstede i minst to forskjellige 

aktiviteter i løpet av dagen. DSM har ikke like strenge krav og det kreves ikke at alle 

symptomene er tilstede eller at det må skje i ulike aktiviteter i løpet av dagen (15, 16). 

1.3.3 De nasjonale faglige retningslinjene 

De nasjonale faglige retningslinjer for ADHD i Norge sier «Ved mistanke om ADHD må 

fastlegen gjøre en grundig utredning og vurdere om det er behov for å henvise pasienten 

videre til spesialisthelsetjenesten» (15). Diagnosen ADHD skal settes av spesialister og 

medikamentell behandling av ADHD skal starte i spesialisthelsetjenesten. Men veien til 

spesialisthelsetjenesten går via fastlegen (17). Det er gjerne i barnehagen, i skolen og i 

hjemmet at de første symptomene på ADHD oppdages. Uttalt hyperaktivitet er lettere å 

oppdage enn de som hovedsakelig sliter med konsentrasjonsproblemer. Barn og ungdom med 

konsentrasjonsproblemer kan ofte gå lenge med disse problemene før de oppdages (15, 17). 

Generelt er det flere gutter enn jenter som får påvist ADHD. Symptomer på ADHD hos jenter 

er ofte ikke like tydelig som hos gutter i ung alder, fordi jenters ADHD-symptomer ofte er 

relatert til indre uro slik at de ikke har en utagerende oppførsel som gutter med samme 

diagnose ofte har (2).Videre sier de nasjonale faglige retningslinjene at fastlegen må gjøre en 
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selvstendig vurdering som bør inneholde en «Grundig anamnese med vekt på 

utviklingshistorie inklusive tilleggsopplysninger om skolegang, fritidsaktiviteter, interesser og 

andre relevante forhold for fungering i hverdagen. Hos voksne må informasjon om utdanning 

og arbeid innhentes» (15). I tillegg skal symptomene vurderes med tanke på omfang, 

innvirkning på funksjonen i hverdagen, om andre sykdommer eller medisiner kan forklare 

problemene eller om det er andre relevante forhold, slik som for eksempel at barnet har 

lærevansker som er årsaken til symptomene (15).  

Fastlegen henviser videre til spesialisthelsetjenesten. Utredning av ADHD i 

spesialisthelsetjenesten skal være grundig og bredt anlagt slik at eventuelt andre tilstander 

som kan forklare symptomene blir kartlagt og gjort rede for (15). Dette betegnes som 

differensialdiagnostisk vurdering og er en tidkrevende del av kartlegging og diagnostisering. 

Det er opp til fagpersonene å tolke symptomer og øvrige opplysninger som innhentes via 

utredningen, noe som kan føre til store variasjoner i vurdering av ADHD og tilleggslidelser 

(15, 17, 18).  

Diagnostiseringen består av grundig undersøkelse av utviklingshistorie, relevante 

spørreskjemaer, psykiatrisk diagnostisk intervju og psykiatrisk medisinsk vurdering. 

Spørreskjemaene brukes for å kartlegge symptomer, men kan ikke alene brukes for å stille 

diagnosen. I tillegg til pasienten selv er foreldre og/eller foresatte en viktig del av 

utredningen. Barnehageansatte, lærere og eventuelt andre fagpersoner/pårørende blir også 

involvert i diagnostiseringen. Resultatene blir analysert av en spesialist. (15).  

1.4 Behandling 

Dagens behandling av ADHD har krav om en kombinasjon av medikamentell behandling og 

psykososiale tiltak. Det inneholder informasjon og veiledning rundt ADHD, tilrettelegging i 

barnehage, i skole og i arbeid, og foreldretrening/egentrening i hvordan man kan håndtere 

hverdagen med ADHD.  Tilrettelegging i skole og i barnehage kan være ekstra hjelp til læring 

slik som «en til en» med lærere eller en egen klasse for de med spesielle behov. 

Foreldretreningsprogrammet er et tiltak med mål om å gjøre hverdagen med et barn med 

ADHD enklere. Hovedprinsippene går ut på å legge planer for situasjoner som 

erfaringsmessig kan bli vanskelige, lage noen få, men oversiktlige regler for daglige gjøremål 

og belønne umiddelbart ønsket atferd samt tap av privilegier ved det motsatte. Det er viktig å 
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være tydelig, konkret og konsekvent (15, 19). Medikamentell behandling av ADHD skal 

ifølge Helsedirektoratets retningslinjer startes opp av spesialist i barne- og 

ungdomspsykiatrien, pediatri med barnenevrologi, psykiatri eller nevrologi. Fastlegen kan 

imidlertid videreføre behandlingen startet opp av spesialist (2, 15, 20). 

Medikamentell behandling av diagnosen ADHD blir startet opp i samsvar mellom spesialist 

og pasient/pårørende (15). Det er vanlig med en utprøvingsfase for å finne best mulig 

behandling og dosering til pasienten. For legemidlene med virkestoff metylfenidat, 

amfetamin, deksamfetamin eller lisdeksamfetamin varer utprøvingsfasen og dosejusteringen i 

3-4 uker. Responsen av disse legemidlene kommer raskt og utprøvingsfasen er for å se på 

responsmønster og toleranse hos pasient. For legemidlene med atomoksetin som virkestoff er 

utprøvingsfasen på 8-12 uker da responsen av atomoksetin kommer gradvis(15, 17).  

Se tabell 1 for oversikt over de forskjellige legemidlene som blir brukt i behandling av ADHD 

i Norge. 
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Tabell 1: oversikt over ADHD-legemidlene brukt i behandling (18, 19) (kilde: felleskatalogens ATC-kode side + 

legemiddelhåndboka?). 

ATC-

kode 

Virkestoff Preparatnavn og Styrker Indikasjon 

N06BA01 Amfetamin Racemisk Amfetamin NAF  

(tabletter, 5mg) 

Legemiddel uten 

markedsføringstillatelse. Produseres i 

Norge. Kan brukes i behandling av 

ADHD (15) 

N06BA02 Deksamfetamin Attentin  

(tabletter; 5, 10 20 mg) 

Dexamfetamine  

(mikstur; 1mg/ml) 

Behandling av ADHD hos barn og 

ungdom i alderen 6-17 år, når 

metylfenidat er klinisk uegnet. 

Miksturen brukes i tillegg som 

behandling av narkolepsi hos 

voksne. 

N06BA04 Metylfenidat Concerta, Delmosart, 

Metylphenidate Sandoz 

(depottabletter; 18, 27, 36 

og 54 mg) 

Equasym Depot,  

(kapsler med modifisert 

frisetting; 10, 20 30 mg) 

Medikinet 

(kapsler med modifisert 

frisetting; 5, 10, 20, 30, 40, 

50 og 60mg) 

Ritalin (Kapsler med 

modifisert frisetting; 10, 20, 

30, 40 og 60 mg) 

Medikinet  

(tabletter; 5, 10 og 20 mg) 

Metylfenidat Aurora, Ritalin 

(tabletter, 10 mg) 

Kapsler/Depotabletter + Medikinet: 

Behandling av ADHD hos barn fra 

6 år, ungdom og voksne. 

Ritalin, metylfenidat tabletter: i 

tillegg til behandling av ADHD, 

kan brukes i behandling av 

narkolepsi. 

N06BA09 Atomoksetin Strattera  

(Kapsler; 10, 18, 25, 40, 60, 

80 og 100 mg) 

Strattera 

(Mikstur; 4mg/ml) 

Behandling av ADHD hos barn fra 

6 år, ungdom og voksne. 

N06BA12 Lisdeksamfetamin Elvanse 

(Kapsler; 20, 30, 40, 50, 60 

og 70 mg) 

Behandling av ADHD hos barn og 

ungdom 6-17 år. 

C02AC02 Guanfacin Intuniv 

(Depottabletter; 1, 2, 3 og 

4mg) 

Behandling av ADHD hos barn og 

ungdom 6-17 år. 
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Metylfenidat 

Metylfenidat er et sentralstimulerende sympatomimetikum. Virkningsmekanismen er ikke 

fullstendig kartlagt, men det antas at virkningen skyldes økning av dopaminerg og 

noradrenerg nevrotransmisjon i prefrontal cortex (21). Metylfenidat er førstevalget i 

behandling av ADHD, men doseringen er individuell. Metylfenidat finnes i to formuleringer, 

kortidsvirkende og langtidsvirkende. Kortidsvirkende tabletter har en virkningstid på rundt 4 

timer mens langtidsvirkende metylfenidat kan ha en virkningstid som varierer fra 6-12 timer. 

Ved behandlingsstart skal laveste dose benyttes og deretter økes gradvis med noen dagers 

mellomrom (21).  

Amfetamin/Deksamfetamin/Lisdeksamfetamin 

Amfetamin, deksamfetamin og lisdeksamfetamin tilhører fentylamin-familien som inneholder 

en rekke substanser som kan være stimulanter, empatogener eller hallusinogener. Amfetamin 

og dens derivater virker ved å stimulere sentralnervesystemet (CNS). De entre 

nerveterminalen via noradrenalintransportøren og går inn i synaptiske vesikler ved hjelp av 

vesikulære monoamintransportører. Der byttes amfetamin ut mot noradrenalin som 

akkumuleres i cytosol. Noe av noradrenalinet degenereres av monoamintransportøren mens 

noe forsvinner ut av nerveterminalen i bytte mot amfetamin via noradrenalintransportøren for 

å opprettholde postsynaptiske reseptorer. Amfetamin reduserer noradrenalin opptaket ved 

hjelp av transportøren, slik at virkningen av det frigjorte noradrenalinet forbedres. Det er store 

individuelle forskjeller i dosering. Ved behandlingsstart bør det startes med laveste dose før 

man gradvis øker doseringen etter symptomlindringsbehov.(22, 23). 

Atomoksetin 

Atomoksetin er et sentralvirkende sympatomimetikum som ikke virker sentralstimulerende. 

Det virker ved å hemme presynaptisk noradrenalin transportprotein. Effekten på atferd antas å 

ligge i økt synaptisk noradrenalin i striatum og økt noradrenalin og dopamin i prefrontal 

cortex. Effekten av atomoksetin på kjernesymptomene til ADHD er omtrent likt som for de 

sentralstimulerende midlene bare at responsen på atomoksetin tar lengre tid. Atomoksetin blir 

brukt som et alternativ til de sentralstimulerende legemidlene der disse ikke har effekt eller 
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bivirkningene blir for plagsomme for pasienten(24). Dosering avhenger av vekt. Eventuelt 

økning av dosen skjer avhengig av klinisk respons og toleranse (24). 

Guanfacin 

Guanfacin er en selektiv alfa2A-adrener reseptoragonist som blir brukt i behandling av 

ADHD, men virkningsmekanismen ved ADHD er ikke fullstendig fastslått. En mulig 

virkningsmekanisme er at guanfacin påvirker signalering mellom cellene i prefrontale cortex 

og basalgangliene ved å bindes til visse reseptorer. Guanfacin er et langtidsvirkende, ikke 

sentralstimulerende middel som har noe mindre eller like god effekt på symptomene ved 

ADHD som det sentralstimulerende midler har. Anbefalt startdose av guanfacin avhenger 

ikke av vekt eller alder men er likt for alle pasienter. Eventuelt økning av dosen skjer 

avhengig av klinisk respons og toleranse(25). 

1.4.1 Toleranse og effekt av behandling 

Pasienter med ADHD trenger vanligvis langtids farmakoterapi for å dempe og få kontroll på 

symptomene. Selv om dagens ADHD-legemidler gir god effekt blir behandling ofte avbrutt. 

Personer med ADHD kan oppleve sosiale og akademiske vansker i tillegg til atferdsproblemer 

som stoffmisbruk, overtredelse av loven og utilsiktede skader (7). Tidlig behandlingsstart hos 

barn kan ha gunstig effekt på symptomene av ADHD, og tidlig diagnosesetting kan være en 

fordel for noen barn (2). Den gunstige effekten kan forklares ved at nevroplastisiteten 

(sentralnervesystemets evne til å endre seg) fremdeles er høy i ung alder. Hjernen er fleksibel 

og formbar som barn og det kan være lettere å lære nye måter å forholde seg til omverdenen 

på i ung alder (2). De nasjonale faglige retningslinjene for ADHD er basert på resultater fra 

korttids-studier. Fra slike studier har man sett at behandling med stimulerende legemidler har 

en gunstig effekt på 70-80% av barn med ADHD og 50-60% av voksne. Derimot er det få 

langtids-studier, angående virkning og langtidseffekter (17, 26). Behandling med legemidler 

kan forbedre akademiske resultater, forbedre sosial interaksjon, utsette utprøvelsen og hindre 

bruk av narkotiske stoffer og hindre lovbrudd. En studie fra Sverige på universitetsstudenter 

med ADHD tok for seg akademiske resultater med og uten legemiddelbehandling. 

Resultatene viste bedre score på testen med legemiddelbehandling enn uten (27). 
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1.5 Farmakoepidemiologiske studier på varighet 

Farmakoepidemiologi er et begrep satt sammen av to andre begreper, «farmako» eller 

farmakologi, og epidemiologi. Farmakologi studerer effekten av legemidler og klinisk 

farmakologi studerer effekt av legemidler i mennesker. Epidemiologi er studie av forekomst 

av sykdom eller andre karakteristiske trekk i en befolkning, og de faktorene som påvirker 

denne forekomsten. Fagfeltet farmakoepidemiologi består av både klinisk farmakologi og 

epidemiologi, ved at farmakoepidemiologi studerer bruken av og effekten av markedsførte 

legemidler på en uselektert, stor befolkning(28-30). Formålet med slike studier er ofte et 

ønske om å beskrive, forklare, kontrollere og predikere bruk og effekt av legemidler og 

legemiddelbehandling på en gitt tid, sted og befolkning (28, 29). 

Studier på behandlingsvarighet og avbrytelse av behandling er gjort i en del land. Studier 

utført på danske registerdata på legemiddelbehandling av ADHD på barn og voksne tar for 

seg tidlig avbrytelse av behandling og behandlingsvarighet. Avbrytelse ble definert som at 

pasienter ikke hentet ut legemidler på nytt innen 6 måneder fra de fikk sin første resept 

utlevert. Tidlig avbrytelse av behandling gikk ned fra 20 % i 2000 til 12,5 % i 2012 (31, 32). 

Gjennomsnittet på behandlingsvarigheten var på 3,6-4,2 år. Behandlingsvarigheten var høyest 

blant barn (31, 32). Lignende studier er gjort både i Tyskland (33) og i Frankrike(34), men 

ikke i Norge. Kunnskap om mønstrene for avbrytelse av behandling er av stor betydning for 

både den kliniske praksisen i tillegg til kunnskap om behandlingsvarighet som kan bidra til 

bedre behandlingsgrunnlag for ADHD-pasienter. Overgangen fra barn til voksen kan påvirke 

hvor godt pasienter blir fulgt opp og forsetter med videre behandling. Dette grunnet at barn og 

unge er en del av og blir tett fulgt opp av BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien) fram til de 

fyller 18 år. Fra 18 års alderen blir de en del av voksenpsykiatrien som ikke tilbyr like tett 

oppfølging (35). Trender i avbrytelse av behandling og behandlingsvarighet kan studeres ved 

hjelp av farmakoepidemiologiske studier. Slike studier kan gjøres i Norge ved å bruke data fra 

det sentrale helseregisteret Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet. 
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2 Formål 

2.1 Hovedmål 

Formålet med studien er å studere medikamentell behandling av ADHD i Norge med fokus på 

varigheten på behandlingen hos barn og voksne.  

2.2 Delmål 

- Studere prevalens og insidens av legemiddelbruk samt antall utleveringer av 

legemidler per år på legemiddelbruk ved ADHD fordelt på kjønn og alder.  

- Studere tidlig avslutning av medikamentell behandling av ADHD. 

- Studere varigheten av medikamentell behandling av ADHD. 
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3 Material og Metode 

3.1 Datakilder 

Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) ble opprettet 1.januar 2004. 

Reseptregisteret er forankret i Helseregisterloven og hjemlet i egen forskrift (36). Etter 

forskrift §1-3 er formålet med Reseptregisteret å samle inn og behandle data om 

legemiddelbruk hos mennesker og dyr i Norge(37). Det innebærer å kartlegge forbruket i 

landet og belyse endringer over tid, som igjen kan fremme og gi grunnlag for forskning og 

utredning om effekter av legemiddelbruk. I tillegg vil det gi myndighetene et statistisk 

grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og et overordnet tilsyn, styring og 

planlegging. Reseptregisteret vil også kunne gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for 

internkontroll og kvalitetssikring (37-40).  

Reseptregisteret dekker hele Norges befolkning (5,2 millioner personer i 2016) og registrerer 

alle personer som henter ut legemidler på resept. Siden Reseptregisteret er basert på resepter 

vil kjøp av legemidler uten resept (reseptfrie legemidler) på apotek eller i butikk ikke bli 

registrert i tillegg til at forskrivning til egen praksis heller ikke inkluderes (39). Likeledes vil 

legemidler utlevert til pasienter i institusjoner (sykehus og sykehjem) ikke bli registrert på 

individnivå. Fødselsnummeret til pasienter blir i databasen byttet med ett unikt pseudonym 

per pasient slik at pasientens legemiddelbruk kan følges over tid. Ved utlevering av data til 

forskere og andre brukere av dataene blir pseudonymet byttet ut med ett prosjekt-spesifikt 

løpenummer som ikke kan kobles til den enkelte pasient, noe som bidrar til konfidensialitet 

og økt informasjonssikkerhet  for å sikre personvernet for den enkelte (38).  

Forskningsfilen bestod av individdata fra Reseptregisteret i perioden 1.januar 2004 -31.mai 

2017 med alle reseptutleveringer på ATC-kodene N06BA01, N06BA02, N06BA04, 

N06BA09, N06BA12 og C02AC02 (se tabell 1 side 7) i denne perioden. Dataene er utlevert 

fra Folkehelseinstituttet som er databehandlingsansvarlig for Reseptregisteret. I tillegg er 

befolkningsdata for hele Norge for perioden 2004-2016 hentet fra Statistisk Sentralbyrå 

(SSB)(41).  

Følgende variable fra Reseptregisteret ble brukt i denne oppgaven: 
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 Om pasienten: pasientløpenummer, kjønn, fødselsår og fødselsmåned, dødsår og 

dødsmåned 

 Om legemiddelet: ATC-kode, varenummer, varenavn, styrke, antall tabletter per 

pakke 

 Om resepten: utleveringsdato, antall pakninger utlevert, antall definerte døgndoser 

(DDD) utlevert, refusjonsstatus  

Fullstendig oversikt over alle variablene i Reseptregisteret kan finnes på 

www.reseptregisteret.no/ 

 

3.2 Utvalget 

Forskningsfilen bestod av 87 838 pasienter. Alle disse pasienten var registret med 

fødselsnummer på sine resepter. I 2004 var det 4,7 % av ordinasjonene som ikke hadde 

fødselsnummer denne andelen gikk ned til 0,06 % i 2016 og pasienter uten fødselsnummer 

ble ekskludert fra filen da det ikke er mulig å følge dem over tid. Utvalget av pasienter ble 

avgrenset til å gjelde de som hadde fått utlevert legemidler med refusjonskoder brukt i 

behandling av ADHD. Refusjonskodene brukt i behandling er ICD-F90 og ICPC P81 (ICPC 

er forkortelsen for International Classification of Primary Care) i tillegg til refusjonspunktene 

7, -97 og -98. Pasienter som har fått minst en resept med en av disse refusjonskodene for 

ADHD i løpet av perioden vi hadde data for (1.januar 2004-31.mai 2017) ble inkludert i 

forskningsfilen, noe som resulterte i at 332 pasienter (2180 ordinasjoner) ble ekskludert.  

Dermed bestod analysefilen av 87 506 individer.  

I analysene av prevalens og insidens ble hele analysefilen brukt som utgangspunkt, og nevner 

var befolkningsdata fra SSB. For analysene på tidlig avslutning av behandling og 

behandlingsvarighet definerte vi en kohort av kun nye brukere i perioden 1.januar 2007-

30.november 2016 av ADHD-legemidler som ble fulgt over tid. 3 års utvaskingsperiode ble 

valgt for å definere nye brukere. Utvasking vil si at brukerne regnes som nye brukere hvis de 

ikke har hentet ut et ADHD-legemiddel på resept i perioden på 3 år (utvaskingsperioden). 

Dette resulterte i en analysefil inneholdende 60 363 individer. 

http://www.reseptregisteret.no/
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3.3 Undersøkte epidemiologiske mål og definisjoner 

 Begrepet «bruker»: Personer som får ADHD-legemiddel på resept vil omtales som en 

«bruker» av legemidlet i denne oppgaven. 

 Prevalens: definert som andelen av befolkningen som har fått utlevert ett ADHD-

legemiddel minst en gang innenfor et kalender år. Nevneren er alders- og kjønns- 

spesifikke befolkningen i Norge det samme året. Norges befolkning er basert på data 

fra Statistisk sentralbyrå (SSB) beregnet fra middelfolkemengden per 1.juli. 

 Insidens: definert som andelen nye brukere av ADHD-legemiddel innenfor ett 

kalenderår med 1095 dagers (3 år) utvasking. Nevneren er den alders- og kjønns- 

spesifikke befolkningen i Norge det samme året minus de brukerne som hadde fått 

utlevert resept på ADHD-legemiddel i utvaskingsperioden. Norges befolkning er 

basert på data fra SSB fra 1.januar. I tillegg ble utvaskingsperiode på 730- og 365 

dager brukt for å sammenligne forskjellene. 

 Antall utleveringer per år: definert som antall utleveringer av ADHD legemiddel på 

resept for hver person innen et kalenderår. Legemidler utlevert på samme dato blir 

regnet som en utlevering. 

 Tidlig avslutning av behandling: Definert som antall nye individer som ikke fikk 

utlevert legemiddel på nytt innen 180 dager fra første uthentede legemiddel hos nye 

brukere. Det lange intervallet tillatt mellom hver resept ble valgt for å unngå falske 

avslutninger av behandling for pasienter som det går noe lengre tid mellom hver 

utlevering Selv om brukerne henter ut en resept innen 180 dager betyr ikke det 

nødvendigvis at de er 100 % adherent (tar medisinen som forskrevet hver dag) men at 

det gir rom for non-adherence. I tillegg ble 120 dager og 90 dager fra første utlevering 

brukt for å vurdere sensitiviteten til studien.  

 Behandlingsvarighet: Defineres som tid fra første uthenting av legemiddel blant nye 

brukere der hver utlevering antas å dekke en periode på 180 dager. Studien følger nye 

pasienter fra oppstart av behandling til de avslutter behandling, dør eller det er slutt på 

studieperioden (31.mai 2017). Avslutning av behandling defineres som ikke å ha fått 

en utlevering innen 180 dager fra den forrige utleveringen. I en separat 
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sensitivitetsanalyse ble også avslutning av behandling definert som å ikke hente ut 

legemiddel på nytt innen 120 dager fra forrige utlevering. 

3.4 Statistiske analyser  

Analysen av behandlingsvarighet studeres ved hjelp av et ikke-parametrisk estimat, Kaplan 

Meyer. En Kaplan Meyer-analyse tillater estimering av overlevelse over tid og tar hensyn til 

at pasienter kun kan observeres i deler av studie-perioden (for eksempel ved død, emigrasjon, 

immigrasjon). Forskjellige observasjonstider for ulike pasienter blir dermed tatt hensyn til i 

analysen. For hvert tidsintervall regnes overlevelsen som antall pasienter som fortsetter 

behandling delt på antall pasienter som avslutter behandling etter definisjon på dette gitt i 

avsnitt 3.3. En pasient sensureres  hvis pasienten dør eller når det ikke er mer data å analysere 

på enden av studieperioden (42).  

3.5 Etikk 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert 

legemiddelregister (Reseptregisteret) gir bestemmelser for innsamling, lagring, behandling og 

utlevering av opplysninger i registeret. Helseopplysningene som samles inn for hver pasient 

blir pseudonymisert, det vil si at identiteten er kryptert eller skjult på annet vis, men 

pasientene kan likevel følges da opplysningene individualiseres uten at identiteten røpes. 

Pseudonymene blir tildelt og forvaltet av en uavhengig tredjepart såkalt tiltrodd 

pseudonymforvalter, som er Statistisk Sentralbyrå for Reseptregisteret (36).  

Forskning på opplysningene i Reseptregisteret er lov etter de kriteriene satt i forskriften, §1-3, 

annen bruk, enn det som står i forskriften, er i realiteten da forbudt (36). Enhver som 

behandler opplysninger fra Reseptregisteret er også indirekte underlagt Helseregisterloven 

(43). I følge Helseregisterloven er det dermed lov til å forske på opplysninger i 

Reseptregisteret uten at det kreves samtykke fra hver enkelt pasient. Bestemmelsene om 

informasjonssikkerhet og taushetsplikt blir ivaretatt ved psudonymiseringen (43).  



16 

 

4 Resultater 

Andelen av befolkningen som fikk utlevert minst et ADHD- legemiddel har økt fra 11 846 

(0,3 % av befolkningen) personer i 2004 til 41459 (0,8 %) personer i 2016. Figur 4.1 og 4.2 

viser andelen av befolkningen som fikk utlevert minst et ADHD legemiddel i henholdsvis 

2004 og 2016. Svært få barn under 6 år (84 gutter og 22 jenter) fikk slik behandling i 2004 

(figur 4.1). I 2016 (figur4.2) var det 19 gutter og mindre enn 5 jenter under 6 år som fikk 

utlevert ADHD-legemidler, mens prevalensen har økt for resten av aldersgruppene.  

Kjønnsforskjellen i bruk av ADHD-legemidler er stor hos barn og unge, men fra 18-24 år 

skjer det en utjevning mellom kjønnene og prevalensen er relativt lik fra 25 års alderen. 

Prevalensen er høyest for gutter i alderen 10-14 år mens den er høyest for jenter i alderen 13-

17 år.  
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Figur 4.1: Andel innbyggere (%) som fikk utlevert minst et ADHD legemiddel i løpet av 2004, fordelt på kjønn og alder. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 

 

Figur 4.2: Andel innbyggere (%) som fikk utlevert minst et ADHD-legemiddel i løpet av 2016, fordelt på kjønn og alder. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 
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Figur 4.3 viser prevalens per type ADHD-legemiddel fordelt på barn og voksne i 2004 og i 

2016. Figuren viser at bruken av metylfenidat er størst både i 2004 og i 2016 og prevalensen 

for de andre legemidlene øker over tid.  

 
Figur 4.3: Andel (%) av type ADHD-legemiddel brukt, fordelt på alder i 2004 og 2016. Reseptregisteret, 

Folkehelseinstituttet.  

Videre i denne oppgaven er resultatene delt opp for barn/ungdom under 18 år og voksne (18 

år og eldre). Det vil ikke bli presentert flere resultater for aldersgruppen 0-5 år da denne 

gruppen inneholder meget få brukere. Dessuten er legemidlene brukt i behandling av ADHD 

ikke godkjent til bruk på barn under 6 år i Norge. 

4.1  Bruk av ADHD-legemidler blant barn og 

ungdom 

4.1.1 Prevalens 

Det var 6893 gutter (1,8 %) og 1644 jenter (0,5 %) i alderen 6-17 år som hentet ut minst ett 

ADHD-legemiddel i 2004 og 11735 (3 %) gutter og 4572 jenter (1,2 %) i 2016. Figur 4.1.1 

viser utviklingen i bruk for barn og ungdom fra 2004 til 2016. Det er klart flere gutter enn 

jenter som har hentet ut minst ett ADHD-legemiddel på resept, men prevalensen har økt hos 
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begge kjønn. Tabell 4.1 gir en oversikt over prevalensen i 2004 og i 2016. Prevalensen har økt 

hos begge kjønn og er høyest for aldersgruppen 13-17år.    

 

 

Figur 4.1.1: Prevalens for bruk av ADHD-legemidler for gutter og jenter 6-17år i perioden 2004-2016. Fordelt på 

aldersgruppene 6-12år og 13-17år. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 

 

Tabell 4.1: Prevalens for bruk av ADHD-legemidler for gutter og jenter 6-17 år for 2004 og 2016. Fordelt på kjønn og 

aldersgrupper 6-12 år og 13-17 år. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  

 

4.1.2 Insidens 

Tabell 4.2 gir oversikt over antall nye brukere og insidens blant barn og ungdom (6-17 år) 

fordelt på gutter og jenter for ulike utvaskingsperioder. I 2007 var det 1504 (0,7%) gutter i 

alderen 6-12 år, 789 (0,5 %) gutter i alderen 13-17 år, 477 (0,2 %) jenter i alderen 6-12 år og 

505 (0,3 %) jenter i alderen 13-17 år med 1095 dagers utvasking som startet opp behandling 

med ADHD-legemiddel. Insidens var jevn for gutter 6-12 år og jenter 13-17 år fram til 2016 

mens den for gutter 13-17 år og jenter 6-12 år sank i samme tidsperiode (se tabell 4.1 for 

 2004 2016 
Prevalens % % 

Gutter 6-12 år 1,6 2,4 
Gutter 13-17 år 2,1 3,8 
Jenter 6-12 år 0,4 0,9 

Jenter 13-17 år 0,6 1,8 
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detaljer). Figur 4.1.2 viser utviklingen over tid av andelen nye brukere fordelt på kjønn og 

aldersgruppene 6-12 år og 13-17 år med 1095 dagers utvasking. Andelen er høyest for gutter 

6-12 år og jenter 13-17 år.  Andelen nye brukere synker med økende utvaskingsperiode.  

  

 

 

Figur 4.1.2: Andelen (%) nye brukere av ADHD-legemidler for gutter og jenter 6-17 år med 1095 dagers utvasking. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 

 

 

Tabell 4.2: Antall nye brukere og insidens (%) gutter og jenter (6-17 år) av ADHD-legemiddel med 365-, 730-, og 1095 dagers utvasking. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  

2007 2016

Utvaskingsperiode 365 dager 730 dager 1095 dager 365 dager 730 dager 1095 dager

          n   %          n %         n %         n % n % n  %

Gutter 6-12 år 1603 0,7 1525 0,7 1504 0,7 1729 0,8 1685 0,7 1635 0,7

Gutter 13-17 år 988 0,6 821 0,5 789 0,5 853 0,6 661 0,4 589 0,4

Jenter 6-12 år 502 0,2 477 0,2 477 0,2 591 0,4 635 0,3 631 0,1

Jenter 13-17 år 656 0,3 520 0,3 505 0,3 606 0,4 502 0,3 459 0,3
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4.1.3 Antall utleveringer per år 

Blant brukerne av ADHD-legemidler henter over 50% av pasientene ut 4 eller flere resepter 

per år. Figur 4.1.3 viser fordeling av antall resepter per år fordelt gutter og jenter 6-12 år. I 

2004 var det 12 % gutter og 16 % jenter som hentet ut 1 resept, samme året var det 37 % 

gutter og 34 % jenter som hentet ut mellom 5-9 resepter. Andelen som henter ut 1 resept i 

løpet av året gikk ned fra 2004 til 2016 mens andelen som hentet ut mellom5-9 resepter økte. 

I 2016 var det 7,4 % av guttene og 8,8 % av jentene som hentet ut 1 resept mens 45,2 % av 

guttene og 44 % av jentene hentet ut 5-9 resepter.  

 

Figur 4.1.3: Andelen av pasienter (%) resepter hentet ut per år fordelt på gutter og jenter 6-17år.Reseptregisteret, 

Folkehelseinstituttet. 

4.1.4 Tidlig avslutning av behandling 

Av 60 363 nye brukere startet 32 359 personer opp legemiddelbehandling av ADHD i en 

alder mellom 0-17 år. Totalt var det 22 044 gutter og 10 315 jenter. Av disse var 278 gutter 

(1,3 %) og 66 jenter (0,6 %) som startet ADHD-medisin før de var 6 år som ble ekskludert i 

videreanalyser. Dermed var det totalt 32 006 barn 6-17 år med i analyser av tidlig avslutning 

av behandling (kapittel 4.1.4) og behandlingsvarighet (kapittel 4.1.5). 

I 2007 var det 2280 gutter som hentet ut minst ett ADHD legemiddel på resept, av disse var 

det 2034 gutter som hentet ut legemiddel på nytt innen det hadde gått 180 dager. Altså var det 
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246 gutter (10,8 %) som avsluttet behandlingen tidlig. For jentene var det 980 som hentet ut 

minst en resept i 2007 av disse var det 101 jenter (10,3 %) som ikke hentet ut noen ny resept 

inne 180 dager. Figur 4.1.4 og tabell 4.3 viser utviklingen av tidlig avslutning av behandling 

blant barn og ungdom fra 2007 til 2016. Det er en nedgang i andel som avslutter behandlingen 

tidlig. I 2016 var det 5,3 % av guttene og 6,9 % av jentene som ikke hentet ut legemiddel på 

nytt innen 180 dager. Tabell 4.3 er en oversikt over antall (n) og andel (%) av nye brukere 

som ikke henter ut en ny resept etter at det har gått 180, 120, og 90 dager fra første resept. Fra 

definisjonen med 180 dager til definisjonen med 120 og 90 dager øker antallet av de nye 

brukerne som ikke henter ut en ny resept etter den første.  Likt for de tre definisjonene er at 

antallet som avslutter behandlingen tidlig er synkende med årene (se tabell 4.2 for tall på 2007 

og 2016).  

 

 

 

 

 

Figur 4.1.4: Andelen gutter og jenter 6-17 år fra som ikke henter ut en ny resept i løpet av 180 dager. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 
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Tabell 4.3: Antall (n) og andel (%) nye brukere som ikke henter ut en ny resept innen det har gått 180, 120, og 90 dager fra 

første resept. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  

 

 

Figur 4.1.5 viser hvilke legemidler denne kohorten av nye brukere av ADHD-legemidler 

starter på. Metylfenidat er det mest brukte virkestoffet i behandling av ADHD og 

modifisert/lengre frisetting (ER) er det mest brukte oppstarts legemiddel. Metylfenidat med 

rask frisetting (IR) er det også en stor andel som starter opp på i tillegg til en kombinasjon av 

disse to. Det er få brukere som starter på atomoksetin (under 350 personer per aldersgruppe). 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Metylfenidat-IR = metylfenidat med rask frisetting. Metylfenidat-ER= metylfenidat med modifisert/lengre 

frisetting. Metylfenidat-IR+ER= Oppstart med begge typene. 

2007 2016

Gutt Jente Gutt Jente

Dager til ny resept  n %  n  % n %  n %

180 246 10,8 101 10,3 107 5,3 67 6,9

120 331 14,5 136 13,9 127 6,3 76 7,8

90 451 19,8 204 20,8 162 8 92 9,4

Figure4.1.5: Antall personer som starter opp behandling av ADHD med de forskjellige legemidlene. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  
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4.1.5 Behandlingsvarighet 

32 006 barn og ungdom i alderen 6-17 år er utgangspunktet for Kaplan Meyer – analysen, 

som beskrevet i kapittel 4.1.4. En resept ble definert til å vare 180 dager og dermed ser vi 

først etter 180 dager en endring på plottet. To år etter første utleverte resept er det 14 692 

pasienter som fremdeles henter ut legemiddel på resept og etter 10 år har antallet personer 

som fortsatt får behandling sunket ned til 129. Figur 4.1.6 viser hvordan andelen av pasienter 

som fortsatt får behandling synker med økende tid fra første utlevering av et ADHD-

legemiddel. Tabell 4.4 viser resultatene for gjennomsnittet og medianen på to forskjellige 

definisjoner for varighet av en resept, 180 dager og 120 dager. Med strengere definisjon går 

gjennomsnittet og medianen ned med nesten 1 år på alle aldersgruppene. Gjennomsnittlig 

behandlingsvarighet på gutter 6-17 år med 180 dager som definisjon er 2,7 år, for jenter 6-17 

år er gjennomsnittlig behandlingsvarighet 2,3 år.   

Figur 4.1.6: Kaplan Meyer plot på andelen pasienter som forsetter på behandlingen. Viser tid siden første utlevering med en 

definisjon på at en utlevering varer i 180 dager, fordelt på kjønn og aldersgruppene 6-12 år og 13-17 år. Reseptregisteret, 

Folkehelseinstituttet.  
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Tabell 4.4: Utvalgt data fra Kaplan Meyer plot fordelt på aldersgrupper. Viser gjennomsnitt og median tid for «drug 

survival» ved 120 0g 180 dager for barn og ungdom. Aldersgruppene er 6-12 år, 13-17 år og samlet 6-17 år og består av 

alderen på brukerne når de hentet ut sin første resept. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet 

           180 dager            120 dager  

Alder Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median 

Gutter 6-12 år 3,1 år 2,4 år 1,9 år 1,3 år 

Jenter 6-12 år 2,8 år 2,1 år 1,8 år 1,1 år 

Gutter 13-17 

år 

1,8 år 1,2 år 1,1 år 0,7 år 

Jenter 13-17 år 1,8 år 1,2 år 1,1 år 0,7 år 

Gutter 6-17 år 2,7 år 1,9 år 1,7 år 1,0 år 

Jenter 6-17 år 2,3 år 1,5 år 1,6 år 1,0 år 

  

4.2 Bruk av ADHD-legemidler blant voksne 

4.2.1 Prevalens 

Det var 1274 menn i alderen 18-29 år (0,4 % av den norske befolkningen), 609 menn i 

alderen 30-44 år (0,1 % av den norske befolkningen), 269 menn i alderen 45 år eller høyere 

(0,03 % av den norske befolkningen), 467 kvinner i alderen 18-29 år (0,1 % av den norske 

befolkningen), 370 kvinner i alderen 30-44 år (0,1 %) og 214 kvinner i alderen 45 år eller 

høyere (0,02 %) som hentet ut minst ett ADHD-legemiddel i 2004 og tabell 4.5 viser hvordan 

prevalensen har økt fra 2004 til 2016. Figur 4.2.1 viser utviklingen av bruk av ADHD-

legemiddel for voksne fra 2004 til 2016. I denne perioden har prevalens økt både hos menn og 

kvinner. Kjønnsforskjellene minsker med økende alder, men det er totalt litt flere menn enn 

kvinner som har hentet ut minst ett ADHD-legemiddel på resept. Prevalens er høyest for 

aldersgruppe 18-29 år.  
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4.2.2 Insidens 

Tabell 4.6 gir oversikt over antall nye brukere og insidens blant voksne (6-17 år) fordelt på 

menn og kvinner for ulike utvaskingsperioder. Forskjellen er liten men synkende. I 2007 var 

det 656 menn i alderen 18-29 år (insidens på 0,2 %), 545 menn i alderen 30-44 år (insidens på 

0,1%), 183 menn i alderen 45 eller høyere (insidens på 0,02 %), 577 kvinner i alderen 18-29 

år (insidens på 0,2 %), 508 kvinner i alderen 30-44 år (insidens på 0,1 %) og 160 kvinner i 

alderen 45 år eller høyere (insidens på 0,02%). Antall nye brukere og andelen nye brukere 

økte for begge kjønn fra 2007 til 2016 (se tabell 4.6). Figur 4.2.2 viser utviklingen over tid av 

andelen nye brukere fordelt på kjønn og aldersgruppene 18-29 år og 30-44 år og 45+ år med 

Figur 4.2.1: Prevalens (%) for bruk av ADHD-legemidler for voksne menn og kvinner i perioden 2004-2016. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 

 2004 2016 
Prevalens % % 

Menn 18-29 år 0,4 1,4 
Menn 30-44 år 0,1 0,8 
Menn 45 + år 0,03 0,2 

Kvinner 18-29 år 0,1 1,3 
Kvinner 30-44 år 0,1 0,8 
Kvinner 45 +år 0,02 0,2 

 

Tabell 4.5:  Prevalens (%) for bruk av ADHD-legemidler for voksne menn og kvinner for 2004 og 2016. Fordelt på kjønn og 

aldersgrupper. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 
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1095 dagers utvasking. Andelen er høyest for menn og kvinner 18-29 år. Andelen nye brukere 

synker med økende utvaskingsperiode. 

Tabell 4.6: Antall nye brukere og insidens (%) menn og kvinner (18+ år) av ADHD-legemiddel med 365-, 730-, og 1095 

dagers utvasking. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Antall utleveringer per år 

Blant brukerne av ADHD-legemidler henter over 50 % av de voksne pasientene ut 4 eller 

flere resepter per år. Figur 4.2.3 viser fordeling av antall resepter per år fordelt på menn og 

kvinner 18-44 år. I 2004 var det 19 % menn og 17 % kvinner som hentet ut 1 resept, samme 

året var det 29 % menn og 31 % kvinner som hentet ut mellom 5-9 resepter. Andelen som 

Figur 4.2.2: Andelen nye brukere (%) av ADHD-legemidler for menn og kvinner 18+ år med 1095 

dagers utvasking. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 

2007 2016

Utvaskingsperiode 365 dager 730 dager 1095 dager 365 dager 730 dager 1095 dager

          n   %          n %         n %         n % n % n  %

Menn 18-29 år 891 0,3 712 0,2 656 0,2 1640 0,4 1270 0,3 1118 0,3

Menn 30-44 år 646 0,1 568 0,1 545 0,1 1159 0,2 969 0,2 900 0,2

Menn 45+ år 215 0,02 189 0,02 183 0,02 502 0,05 400 0,04 369 0,03

Kvinner 18-29 år 714 0,2 608 0,2 577 0,2 1561 0,4 1208 0,3 1068 0,3

Kvinner 30-44 år 568 0,1 521 0,1 508 0,1 1036 0,2 845 0,2 765 0,2

Kvinner 45+ år 181 0,01 165 0,02 160 0,02 468 0,04 378 0,03 347 0,03
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henter ut 1 resept i løpet av året gikk ned fra 2004 til 2016 mens andelen som hentet ut 

mellom 5-9 resepter økte. I 2016 var det 12 % av menn og 11% av kvinnene som hentet ut 1 

resept mens 33 % av mennene og 36 % av kvinnene hentet ut 5-9 resepter.  

 

Figur 4.2.3: Andelen av pasienter (%) resepter hentet ut per år fordelt på menn og kvinner 18-44 år. Reseptregisteret, 

Folkehelseinstituttet. 

4.2.4 Tidlig avslutning av behandling 

Av 60 363 nye brukere startet 28 004 personer opp legemiddelbehandling av ADHD i voksen 

alder (18+ år). Totalt var det 13 913 menn og 14 091 kvinner. Av disse var 2215 menn og 

1942 kvinner i alderen 45+ år som ikke ble tatt med videre i analysene. 

I 2007 var det 1185 menn som hentet ut minst ett ADHD legemiddel på resept, av disse var 

det 994 menn som hentet ut et nytt legemiddel på resept innen det hadde gått 180 dager. Med 

andre ord var det 191 menn (16 %) som avsluttet behandlingen tidlig. For kvinnene var det 

1081 som hentet ut minst en resept i 2007 av disse var det 155 kvinner (14 %) som ikke 

hentet ut noen ny resept innen 180 dager. Figur 4.2.4 viser utviklingen av tidlig avslutning av 

behandling blant voksne fra 2007 til 2016. Det er en nedgang i antall som avslutter 

behandlingen tidlig. I 2016 var det 8,8 % av mennene og 5,4 % av kvinnene som ikke hentet 

ut en ny resept innen 180 dager. Tabell 4.7 er en oversikt over antall (n) og andel (%) av nye 

brukere som ikke henter ut en ny resept etter at det har gått 180, 120, og 90 dager fra første 
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resept. Fra kravet om 180 dager til kravet om 120 og 90 dager øker antallet av de nye 

brukerne som ikke henter ut en ny resept etter den første.  Likt for de tre kravene er at antallet 

som avslutter behandlingen tidlig er synkende med årene (se tabell 4.7 for tall på 2007 og 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.7: Antall (n) og andel (%) nye brukere som ikke henter ut en ny resept inne det har gått 180-, 120-, og 90 dager fra 

første resept. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 

 

 

Figur 4.2.5 viser hvilke legemidler nye brukere av ADHD-legemidler starter på. Metylfenidat 

er det mest brukte virkestoffet i behandling av ADHD og i 2007 startet flest voksne opp med 

metylfenidat- IR mens antall personer er ganske likt for oppstart med atomoksetin eller 

metylfenidat- ER. I 2016 er metylfenidat-ER det mest brukte oppstarts legemidlet for voksne. 

2007 2016

Mann Kvinne Mann Kvinne

Dager til ny resept n %  n %  n % n %

180 191 16,1 155 14,3 114 8,8 70 5,4

120 223 18,8 192 17,8 143 11 99 7,7

90 269 22,7 229 21,2 179 13,6 134 10,4

Figur 4.2.4: Andelen menn og kvinner 18-44 år som ikke henter uten ny resept innen 180 dager fra første resept. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet. 
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Antall personer som starter opp behandling med metylfenidat-IR og atomoksetin har gått ned 

fra 2007 til 2016.  

 

 

 

4.2.5 Behandlingsvarighet  

28 004 voksne i alderen fra 18 år er utgangspunktet for Kaplan Meyer – analysen. En resept 

varer 180 dager og først etter 180 dager ser vi en endring på plottet (figur 4.2.6). 2 år etter 

første utleverte resept er det 8829 pasienter som fortsatt får behandling og etter 10 år har 

antallet personer som fortsatt får behandling sunket ned til 105. Figur 4.2.6 viser hvordan 

andelen av pasienter som fortsatt får behandling synker med økende tid fra første utlevering 

av et ADHD-legemiddel. Tabell 4.6 viser resultatene for gjennomsnittet og medianen på to 

forskjellige definisjoner, 180 dager og 120 dager. Med strengere definisjon går gjennomsnittet 

Figur 4.2.5: Antall personer som starter opp behandling av ADHD med de forskjellige legemidlene. Reseptregisteret, 

Folkehelseinstituttet.  
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og medianen ned med nesten 1 år på alle aldersgruppene (tabell 4.6). Gjennomsnittlig 

behandlingsvarighet på menn 18-29 år med 180 dager som definisjon er 1,7 år, og for kvinner 

18-29 år er gjennomsnittlig behandlingsvarighet 1,7 år.  

 

 

  

 

 

 

 

Figur 4.2.6: Kaplan Meyer plot på andelen pasienter som forsetter på behandlingen. Viser tid siden første utlevering med en 

definisjon på at en utlevering varer i 180 dager, fordelt på kjønn og aldersgruppene 18-29 år, 30-44 år og 45 + år. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  
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Tabell 4.6: Utvalgt data fra Kaplan Meyer plot fordelt på aldersgrupper. Viser gjennomsnitt og median tid  for «drug 

survival»  ved 120 0g 180 dager som definisjon. Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.  

     180 dager            120 dager  

Alder Gjennomsnitt Median Gjennomsnitt Median 

Menn 18-29 år 1,7 år 1,0 år 1,2 år 0,7 år 

Kvinner 18-29 år  1,7 år 1,1 år 1,2 år 0,7 år 

Menn 30-44 år 2,2 år 1,3 år 1,6 år 0,9 år 

Kvinner 30-44 år 2,3 år 1,5 år 1,6 år 1,0 år 

Menn 45+ år 2,2 år 1,3 år 1,6 år 0,9 år 

Kvinner 45+ år 2,1 år 1,2 år 1,5 år 0,8 år 
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5 Diskusjon 

5.1 Oppsummering av hovedfunn 

Antallet individer i den norske befolkningen som fikk utlevert minst ett ADHD – legemiddel i 

løpet av et år økte fra 11 846 personer i 2004 til 41459 personer i 2016. Prevalens i bruk økte 

fra 2004 til 2016 med høyest prevalens for gutter og jenter i alderen 13-17 år og for menn og 

kvinner i alderen 18-29 år. For barn og ungdom økte prevalens fra 2004 til 2010 hvor den så 

flatet ut, unntaket er for jenter 13-17 år hvor prevalensen økte fram til 2106. Økningen i 

prevalens var størst hos voksne, selv om barn og ungdom hadde høyest prevalens. 

Metylfenidat var det mest brukte legemidlet i alle årene hos både voksne og barn. Over 50 % 

av brukerne hentet ut 4 eller flere resepter i løpet av ett år, dette var tilfellene for alle årene 

(2004-2016), mens antallet som bare hentet ut 1 resept gikk ned fra 2004 til 2016. 

Insidensen av bruk av ADHD-legemidler var relativt stabil for både gutter og jenter fra 2004 

til 2016 (med 1095 dagers utvasking). For de voksne hadde insidensen økt litt for mennene 

mens den for kvinnene var relativt stabil fra 2004 til 2016. Det var en forskjell på insidens ved 

bruk av 365-, 730-, eller 1095 dagers utvaskingsperiode, denne forskjellen ble mindre med 

økende utvaskingsperiode.  

Varighet av behandling ble studert hos 60 363 pasienter som var nye brukere av ADHD-

legemiddel. 32 359 barn/ungdom (0-17år) og 28 004 voksne (18+ år). Andelen nye brukere 

som avsluttet behandlingen tidlig sank fra 2007 til 2016 for alle aldersgruppene.  

Flertallet av barn og ungdom, samt voksne, startet opp behandling med metylfenidat som 

virkestoff i perioden fra 2007-2016. Flertallet av barn og ungdom startet behandlingen med 

metylfenidat med modifisert/lengre frisetting (metylfenidat ER).  For enkelte barn i gruppen 

6-12 år ble imidlertid en andel satt på metylfenidat med rask frisetting (metylfenidat IR) som 

oppstarts behandling i 2007, men i 2016 var metylfenidat ER den dominerende oppstarts 

behandlingen også for denne gruppen. For voksne var det i 2007 metylfenidat IR som 

dominerte, men også denne gruppen endret trend slik at det i 2016 var metylfenidat ER som 

dominerte oppstarts behandling. Etter metylfenidat var det atomoksetin det legemidlet både 

barn/ungdom og voksne starter opp med, men det var en nedgang i andelen fra 2007 til 2016.  
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Gjennomsnittlig behandlingsvarighet var 3,1 år for gutter (6-12 år) og 2,8 år for jenter (6-12 

år), for voksne 30 år og eldre var behandlingsvarigheten 2,2 år for menn og 2,1-2,3 år for 

kvinner. Medianen var lavere for alle aldersgruppene. Gutter og jenter 13-17 år og menn og 

kvinner 18-29 år hadde lavest gjennomsnittlig behandlingsvarighet på forholdsvis 1,8 år og 

1,7år.  

 

5.2 Varighet av behandling 

Behandling av ADHD-symptomene er omfattende og består ofte av ikke-medikamentell og 

medikamentell behandling. ADHD som sykdom krever ofte behandling med legemidler for at 

pasienten skal fungere i hverdagen. Men populasjonsbaserte studier gjort på 

behandlingsvarighet og tidlig avslutning av behandling viser at flere ofte avslutter behandling 

tidlig og at behandlingsvarighet ikke er spesielt lang. Generelt har populasjonsbaserte studier 

på varighet (persistence) vist lavere varighet av behandlingen sammenlignet med kliniske 

studier hvor pasienten er valgt ut nøye og får god og tett oppfølging av forskere og klinikere 

(44). Den svenske populasjonsbaserte studien av Zetterqvist et.al (44) så blant annet på 

varighet av behandling med en definisjon på at en utlevering varer i 180 dager. Etter cirka 3 år 

var det 50 % av pasientene som fremdeles gikk på legemiddelbehandling for ADHD. 

Aldersgruppen med lavest behandlingsvarighet var 15-21 åringer med en median varighet på 

1,63 år. Barn (6-14 år) og voksne (22-45 år) hadde en median behandlingsvarighet på 

henholdsvis 3,69 - og 3,43 år (44). Studien fra Danmark viser lignende resultater som den 

svenske studien. Med krav om maks 180 dager mellom første og andre resept var 

behandlingsvarigheten høyest blant barn, 6-12 år, med en behandlingsvarighet på 3,6 år. 13-

17 åringer hadde en behandlingsvarighet på 1,7 år mens 18-24 åringer hadde lavest 

behandlingsvarighet på 1,1 år. Blant de litt eldre var behandlingsvarigheten på henholdsvis 

1,5 år for 25-49 åringer og 1,8 år for de over 50 år (31). I Norge er behandlingsvarigheten 

sammenlignet med studiene fra Danmark og Sverige lavere. Likheten er at barn (fra 6-12 år) 

og voksne (over 30 år) har høyest behandlingsvarighet mens ungdom (13-17 år) og unge 

voksne (18-29 år) har lavest behandlingsvarighet. Fra både den danske studien (31) og den 

svenske studien (44) kan en se at behandlingsvarigheten for ungdom og unge voksne (13-29 

år) er lav. I tillegg ble det i 2016/2017 gjort en studie i Storbritannia som studerte 1620 

pasienter som startet opp med ADHD behandling i en alder av 16 år. Resultatene samsvarer 



35 

 

med andre studier på denne aldersgruppen og varigheten ble målt til en median på 1,5 år (45). 

Grunnen til dette kan være mange og noe man ikke får svar på i en slik studie. En mulig grunn 

kan være overgangen fra barnepsykiatrien til voksenpsykiatrien, eller det kan være pasienten 

selv som nå i forhold til barn står mye friere i valg av egen behandling og det å huske å ta 

tabletter. Mens det hos barn ofte er foreldre som har ansvaret for at barnet følger 

behandlingen og tar tablettene, har en 16-åring ofte dette ansvaret selv. En studie fra England 

på overgangen fra barn til voksen i helsesystemet viser at dokumentasjonen og oppfølgingen 

på overgangen er dårlig (35). Det er derfor en stor mulighet at årsaken til lavest 

behandlingsvarighet blant ungdom og unge voksne kan skyldes overgangen fra 

barnehelsetjenesten til voksenhelsetjenesten. Opplevelsen av at de negative effektene til 

legemiddelet er større enn nytten kan være en grunn til at mange slutter. Noen kan mene at de 

ikke trenger legemidlet, eller at de på en negativ måte føler seg som en annen person, men 

dette blir bare spekulasjoner og er kanskje noe som burde forskes videre på.  

I langtidsstudier på behandlingsvarighet finner vi, som i Norge, at barna (6-12 år) har høyest 

behandlingsvarighet. I Norge ligger behandlingsvarighet på 3,1 år for gutter og 2,8 år for 

jenter. Sammenlignet med Pottergårds.et.al studie i Danmark (31) har Norge litt lavere 

behandlingsvarighet i denne aldersgruppen, men ikke den laveste. Behandlingsvarigheten i 

New South Wales (46) og Taiwan (47) har behandlingsvarighet på 2,63 år (5-9 åringer i New 

South Wales, Australia) og cirka 2 år (for barn under 16 år i Taiwan) og er en lavere 

behandlingsvarighet enn den vi har registrert i Norge.  

Behandlingsvarigheten i Norge varierer fra 1,5-3 år avhengig av alder og kjønn, hvorav 

andelen som bare henter ut en resept lå mellom 10 % – 16 % i 2007 og 5,3 % - 8,8 % i 2016. I 

de aller fleste land vil det være en viss prosentandel av brukerne som bare henter ut en resept, 

og derav går under definisjonen på en tidlig avslutter. I Pottegård.et.al studie fra Danmark i 

2012 (31) ble det i tillegg til behandlingsvarighet også målt andelen som bare hentet ut en 

resept. Prosentandelen fra den studien lå mellom 6,3 %-og 14,2 %. En annen dansk studie fra 

2014, tok for seg tidlig avslutning av legemiddelbehandling som hovedproblemstilling (32). 

Resultatene fra denne studien viser en prosentandel på cirka 20,8 % i 2000 som sank til 12,5 

% i 2012. Likhetene mellom min studies resultater og de danske resultatene er at andelen av 

tidlig avslutning av behandling er lavere hos barn og ungdom enn den er hos de voksne. Dette 

kan skyldes at behandling av barn og unge er mer sosialt akseptert enn det behandling av 

voksne er (32).  



36 

 

Tidlig avslutning av behandling i andre studier ligger rundt 21% eller lavere (32, 33, 48). Det 

en ser er at tidlig avslutning av behandling er vanligere blant voksne enn blant barn (48) noe 

resultatene mine bekrefter. I studien utført av Garbe.et.al er det 20% som avslutter 

behandlingen tidlig. Blant kjønnene er det jentene/kvinnene som har størst andel av tidlig 

avslutning(33). Mine resultater viser derimot at flere menn enn kvinner avslutter 

behandlingen tidlig med økende alder. I 2007 var det også flere gutter enn jenter som avsluttet 

behandlingen tidlig men dette forandret seg fram til 2016 hvor jentene (6-17 år) hadde størst 

avslutningsprosent. For de voksne er det mennene som i mine resultater har størst andel tidlig 

avslutning. Hvorfor flere gutter/menn enn jenter/kvinner avslutter behandlingen tidlig kan for 

eksempel være på grunn av feildiagnostisering, som kan skyldes det faktum at det er flere 

gutter enn jenter som får diagnosen. Det kan også skyldes at jenter/kvinner ofte får diagnosen 

ADHD senere enn det guttene/mennene gjør og at jentene/kvinnene føler de får mer nytte av 

legemidlene enn det guttene/mennene gjør. Jenter/kvinner kan nok være flinkere på å følge 

opp behandling og gi legemidler en sjanse enn det gutter/menn er. Selvfølgelig er det ikke 

sånn for alle. Det kan være individuelle grunner til at personen velger å avslutte behandlingen 

tidlig, slik som at man føler seg som en fremmed når man bruker legemidlene, eller at man 

ville prøve det ut men følte ikke at man fikk effekt og dermed bare sluttet. Andre ting kan 

også være at bivirkningen var større enn nytten og at gutter/menn da er raskere med å slutte 

mens jenter/kvinner kanskje gir det en sjanse over en viss periode for å se om det går seg til. 

Men alt dette er spekulasjoner. Den egentlige grunnen for avslutning kommer ikke fram i 

mine resultater eller andre studier som baserer seg på data fra helseregistre. En mulig måte å 

finne ut av grunnen til avslutning av behandling er å intervjue pasienter ved for eksempel 

bruk av et spørreskjema.  

Metylfenidat, amfetamin, deksamfetamin, lisdeksamfetamin, atomoksetin og guanfacin er 

virkestoffene som brukes til å behandle ADHD i Norge (15). I Frankrike er det bare 

metylfenidat som er godkjent til bruk og metylfenidat IR ble brukt mest (34). I følge 

Garbe.et.al var metylfenidat IR det de fleste pasientene startet opp med etterfulgt av 

metylfenidat ER og atomoksetin (33). Utfallet av hva folk startet opp med i Danmark var helt 

likt det i Tyskland (32, 33). Fra den nordiske studien som ser på bruk av ADHD-legemidler 

blant voksne kommer det frem at metylfenidat er mest brukt som oppstarts legemiddel, men i 

motsetning til Tyskland og Danmark er det metylfenidat ER (49 %) som ble brukt mest, tett 

etterfulgt av metylfenidat IR (38 %). 11 % av de voksne i de fem nordiske landene hentet ut 

atomoksetin som sitt første ADHD-legemiddel (48). Tall fra min studie viser at flest barn i 
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Norge starter opp med metylfenidat ER og at dette ikke har forandret seg fra 2007 til 2016. 

Blant de voksne derimot var det i 2007 metylfenidat IR som ble mest brukt. Fra 2007 til 2016 

skjedde det en forandring i forskrivningsmønster, og bruken av metylfenidat IR som oppstarts 

legemiddel sank mens bruken av metylfenidat ER som oppstarts legemiddel hos voksne økte. 

At metylfenidat er det mest brukte legemidlet i behandling kommer nok av at det i mange av 

de europeiske landene anbefales som førstelinjes terapi (48). I tillegg kan grunnen til at 

metylfenidat ER er mest brukt i Norge i forhold til metylfenidat IR, være fordi metylfenidat 

ER bare krever 1-2 doseringer om dagen. Dette avhenger selvfølgelig fra pasient til pasient og 

grad av symptomer og symptomlindringen man ønsker å oppnå. 

 

5.3 Omfang av bruk.  

Prevalens av bruk av ADHD-legemidler i Norge vil variere etter hvilken tidsperiode og 

aldersgrupper som blir studert. I denne studien ble alderen 6 år og høyere inkludert og delt 

opp i forskjellige aldersgrupper. Samlet sett på har prevalensen av ADHD-legemidler fra 

2004 til 2016 økt for alle aldersgruppene. Prevalens i 2016 for gutter 6-17 år var på 3 %, for 

jentene på 1,2 %, for menn 18+ år 2,5 % og for kvinner 2,3 %. Høyeste prevalensen ble 

funnet for gutter og jenter i aldersgruppen 13-17 år og for menn og kvinner i aldersgruppen 

18-29 år.  

Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norges prevalens økt frem til rundt 2010 

hvor det for barn/ungdom så flatet ut. For voksne har prevalensen økt med det dobbelt, men 

prevalens i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene er ikke blant de høyeste. 

Høyest prevalens av de nordiske landene har Island, mens laveste prevalens er det Finland 

som har. Felles med min studie er at guttene har høyere prevalens enn jentene (48, 49). Fra 

den nordiske studien på voksne med ADHD er prevalensen i 2012 høyest for menn (prevalens 

på 1,72 %) og kvinner (1,28 %) i 18 årene (48). Dette samsvarer med mine resultater.  

Andelen nye brukere i Norge har holdt seg jevnt fra 2004 til 2016. Med 1095 dagers 

utvasking er det ingen forandring på insidensen for jenter i alderen 6-17 år. Guttene gikk ned 

0,1 % i insidens mens mennene (18+ år) økte med 0,2 % og kvinnene økte med 0,1 %. 

Sammenlignet med studien fra de nordiske landene er resultatene fra Norge likt som i Finland 

hvor insidens også har holdt seg stabil. I Island og Danmark og Sverige økte insidens i 
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perioden mellom 2008-2010 for voksne. For barn økte insidens for Island og Sverige i 

perioden 2008-2012 (48, 49).  

Av andelen brukere av ADHD-legemidler i Norge henter de fleste ut 4 eller flere resepter per 

år. Hvor mange resepter som blir hentet ut per pasient pr år kan blant annet bestemmes av 

hvor i behandlingsprogrammet pasienten er. En pasient i starten av behandlingsforløpet vil 

antageligvis hente ut flere resepter enn en person som har fått behandling lenge. Dette fordi 

pasienter i starten av behandlingen ofte må titrere opp dosen avhengig av effekt og toleranse. 

Ved dårlig effekt og/eller liten toleranse ovenfor et valgt legemiddel kan legen velge å prøve 

ut et annet legemiddel. Bytting av legemidler vil føre til økning i antall utleveringer. En annen 

faktor er tilgang til ønsket preparat på apotekene. Apotekene og deres tilknyttede grossister 

har leveringsplikt på legemidler. Legemidlene skal kunne skaffes innen 48 timer i henhold til 

Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler §4 noe som vil si at de ikke har plikt i å ha 

legemidlet fysisk i apotek til enhver tid, men er pliktige til å kunne skaffe legemiddelet innen 

rimelig tid (50). 

5.4 Metode 

Opprettelsen av Reseptregisteret som inneholder omtrent all informasjon om legemiddelbruk 

på individnivå, har vært en viktig utvikling innen farmakoepidemiologi i Norge (30).  Denne 

studiens styrke er tilgangen på detaljert informasjon om ADHD-legemidler og bruk for hvert 

enkelt individ som har fått et ADHD-legemiddel på resept. Dette gjør at man kan følge bruken 

av legemidlene hos enkeltindivider over tid.  

Fordelen ved bruk av Reseptregisteret til slike studier er at Reseptregisteret dekker hele 

Norges befolkning, og ved bruk av en slik type informasjonskilde begrenses selseksjonsbias 

og informasjonsbias. Seleksjonsbias er en systematisk forskjell mellom gruppene som 

sammenlignes, eller en forskjell mellom de som er med i studien og de som ikke er med. 

Informasjonsbias angår hvordan «eksponeringen» og «utfallet» måles, altså at de vi tror er 

eksponert for et legemiddel ikke er det og motsatt (51). Ved bruk av Reseptregisteret unngår 

man dette siden absolutt alt som blir utlevert på resept i norske apotek registreres og sendes 

inn til Reseptregisteret. Derfor er også Reseptregisteret representativt for legemidler utlevert 

på resept for hele den norske befolkningen. Informasjonen i Reseptregisteret oppdateres 

månedlig, og studier på sjeldne eksponeringer eller langtidsoppfølging av enkeltindivider er 
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derfor mulig. I denne oppgaven er dette nyttig, da langtidsoppfølging av enkeltindivider som 

får et ADHD-legemiddel på resept blir mulig. Ved bruk av Reseptregisteret kan vi følge 

enkelt individene og se på uthentingsmønster, hvor lang tid enkeltindividet i gjennomsnitt står 

på behandling, og forandringer over tid i prevalens, insidens og tidlig avslutning av 

behandling. Det gir oss muligheter til å se på forskrivningsforskjeller, geografiske forskjeller 

og om forandring i terapianbefalinger og lovverket gjør store utslag på forskrivningen. 

Ulempen med Reseptregisteret er at det ikke gir oss informasjon om reseptfrie legemidler 

eller legemidler brukt på sykehus eller sykehjem eller til forskriving til egen praksis. En mulig 

grunn til avslutning av behandling kan derfor være at individet er lagt inn på en institusjon, 

men denne opplysningen kommer ikke fram i Reseptregisteret. En annen ulempe er at utlevert 

legemiddel ikke nødvendigvis samsvarer med inntatt legemiddel, en kan derfor ikke med 

sikkerhet si at individene som henter ut legemiddel på resept inntar legemiddelet som 

beskrevet.   

Alternativene til bruk av Reseptregisteret i denne studien er bruk av spørreskjemaer og for 

eksempel automatisk pilleboks. Ved bruk av spørreskjemaer kan man få mer 

bakgrunnsinformasjon om hvert enkelt individ. Spørsmål som: «Tar du legemidlene som 

beskrevet?» og «Hva er årsaken til at du sluttet å ta medisinene dine?», er noe du ikke kan få 

svar på ved bruk av Reseptregisteret, men som man kan få svar på ved bruk av 

spørreskjemaer. Ulempen med bruk av spørreskjemaer er at det er lett å gi feilinformasjon. 

Hva pasientene husker kan varier og dette kan føre til en skjevhet i resultatene (så kalt recall 

bias). Dekningsgraden blir i tillegg mindre siden en ikke kan tvinge noen til å være med i 

studien.  Å bruke en automatisk pilleboks til å måle grad av «compliance» kan gi presist 

resultat, men det er dyrt. Studiegrunnlaget ville da av den grunn blitt mye mindre enn det man 

får med Reseptregisteret og antageligvis også mindre enn ved bruk av spørreskjemaer. Det 

man derimot ville fått var en god oppfølging på om individene faktisk tar pillen som 

beskrevet, men er det en pilleboks som minner individet på å ta legemidlet blir det også feil i 

forhold til resultatet.    

En annen mulighet i farmakoepidemiologiske studier er å bruke forskrivningsdatabaser, det 

vil si databaser som samler inn data fra legene som forskriver legemidlene (52). I 

Storbritannia heter forskrivningsdatabasen Clinical Practice Research Datalink (CPRD) og 

baserer seg på informasjon fra forskriverne. CPRD gir anonym informasjon om 

primærhelsetjenesten fra forskrivere (53). Fordelen med forskrivningsdatabaser er at hvis du 
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skal se på hva forskriverne mener er best behandling er det denne databasen som bør brukes. 

Er målet derimot pasienten, vil man ikke se i en forskrivningsdatabase om pasienten faktisk 

har hentet ut resepten eller ei, bare om forskrivere har skrevet ut en resept til pasienten. Så er 

hovedmålet individets pasientene henter ut, slik som Reseptregisteret, fordelaktig å bruke 

(52). 

Utvalget i denne studien er pasienter som har fått minst ett ADHD-legemiddel på resept. Man 

kan imidlertid ikke være sikker på om alle individene som er med i studien faktisk har fått 

legemidlet for behandling av ADHD. Det er prøvd ved hjelp av refusjonskoder å inkludere 

pasienter med diagnosen ADHD, men for at utvalget skulle være representativ ble 

normalresepter (altså hvite-resepter) også inkludert da ikke alle får hjelp til å dekke 

kostnadene ved behandling. Blåreseptforskriften §1b sier «Folketrygden yter stønad etter § 2 

og § 3 til dekning av utgifter til legemidler som skal brukes til behandling av alvorlige 

sykdommer eller av risikofaktorer som med høy sannsynlighet vil medføre eller forverre 

alvorlig sykdom, og der det er behov eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig 

periode», og det er derfor ikke alle får hjelp til å dekke kostandene ved behandlingen, oftest 

da i start perioden av behandlingstiden (54). Det er opp til legene å tolke lovverket og om de 

vil skrive ut resepten på blå fra starten av eller ikke. I tillegg kan de første utleveringene være 

på hvit resept da det som oftest skal prøves fram til rett legemiddel og behandling (15). Om 

ADHD er diagnosen til de pasientene som bare har fått ADHD- legemiddel på normalresept 

er ikke sikkert, men det er gjort en antagelse om at ADHD er diagnosen i disse tilfellene. 

Mulig annen diagnose for noen av legemidlene (se Tabell 1) er narkolepsi. Andelen med 

diagnosen narkolepsi i Norge ligger et sted mellom 0,02 %- 0,05 % (55). 

I analysene på tidlig avslutning av behandling og behandlingsvarighet er 180 dager valgt som 

definisjon for maks antall dager mellom to resepter. Det lange intervallet tillatt mellom hver 

resept ble valgt for å unngå falske avslutninger av behandling for pasienter der det går mer 

enn 3 måneder mellom hver gang de henter ut en ny resept. Utlevering av legemidler skrevet 

på blåresept kan maks hente ut for opptil 3 måneder av gangen (54). Ved å bruke denne 

definisjonen tillates det i noen grad non-adherence, som vil si at noe grad av glemte doser 

tillates.  I tillegg ble det gjort analyser på henholdsvis 120 dager og 90 dager mellom hver 

resept for å undersøke hvor sensitiv analysen er for denne definisjonen. Flere personer 

avsluttet behandlingen tidlig og behandlingsvarigheten gikk ned med færre antall dager tillatt 

mellom hver resept.  
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For å være sikrere på at insidensen pasienter faktisk var nye brukere, ble tre forskjellige 

utvaskingsperioder brukt; 365, 730 og 1095 dager, henholdsvis 1, 2 og 3 år. Valget til de 

videre analysene endte opp med 1095 dagers utvasking, grunnet forskjellen på de tre 

utvaskingsperiodene (se tabell 4.2 og tabell 4.6). Færre personer med i 1095 dager enn i 365 

dager, og færre antall år å studere, men med 1095 dagers utvasking er man sikrere på at 

brukerne faktisk var reelle nye brukere. Det kan selvfølgelig være at noen av de nye brukerne 

faktisk ikke var nye brukere, selv med 1095 dagers utvasking. I analysene på 

behandlingsvarighet og tidlig avslutning av behandling ble kun første behandlingsperiode per 

pasient studert (første gang de var nye brukere i løpet av studieperioden).  

Av analysene som ble gjort var det antall resepter per år som var den analysen hvor 

sammenligningsgrunnlaget med andre land er minst. Analysen teller per år og ikke per bruker 

per år. Det vil si at en bruker som får en resept i slutten av 2004 og neste resept ble hentet ut i 

2005, vil denne brukeren i 2004 bli regnet ut under 1 resept per år i 2004. I 2005 vil samme 

bruker bidra med så mange resepter den hentet ut i 2005.  Interessen bak denne analysen var 

for å se cirka fordeling av antall resepter på år. Analysen tok ikke hensyn til når på året 

brukeren startet opp med behandling. 

 

5.5 Fremtidig forskning? 

I denne oppgaven er varighet av behandling målt etter hvor lang tid det går mellom hver 

resept. Hvis antall dager overgår maks antall dager satt som kriterier i oppgaven blir det 

regnet som at pasienten avslutter behandling. De pasientene dette gjelder blir ikke inkludert i 

studien igjen hvis de starter opp med behandling etter avslutning. Videre forskning burde se 

på brukere som avslutter behandling men som etter en stund (f.eks. 180 -365 dager) starter 

opp med behandling igjen. Hvor lang er eventuelt en slik pause og totalt sett hvor lang 

behandlingstid har slike pasienter. I tillegg burde langtidseffekter og sikkerhet ved bruk av 

ADHD-legemidler over 2 år studeres, da det ikke finnes mange slike studier. Denne oppgaven 

har ikke tatt hensyn til eventuelle bytter av legemidler. Det er kommet fram hva pasienter 

starter opp med av behandling men det er ikke undersøkt eventuelle bytter av legemiddel. 

En ting som ikke kommer fram i Reseptregister-studien er grunnen til avslutning av 

behandling. Spørreskjemaundersøkelser med hva man tenker om behandlingen, bivirkninger 
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mot nytte, og grunn til avslutting av behandling kan være interessant å undersøke for å få et 

klarere bilde av hvordan pasienter/brukere opplever det å bruke legemidlene. I tillegg til at 

tidlig avslutning av behandling er høyest hos ungdom (13-17 år) og unge voksne (18-29 år) 

burde fremtidig forskning inneholde fokus på å bedre overgangen fra barn til voksne.  



43 

 

6 Konklusjon 

Prevalensen for barn og ungdom har økt fra 2004 til 2010 hvor den så flatet ut for både gutter 

og jenter 6-12 år og for gutter 13-17 år. For jenter 13-17 år og for voksne har prevalensen økt 

jevnt fra 2004 til 2016. Insidensen har holdt seg relativt stabilt for gutter og jenter mens den 

har økt litt for voksne menn og kvinner.  

Andelen som avslutter den medikamentelle behandlingen tidlig har gått ned fra 2004 til 2016. 

Ungdom (13-17 år) og unge voksne (18-29 år) hadde høyest andel med tidlig avslutning av 

behandling.  Gjennomsnittlig behandlingsvarighet av ADHD var mellom 1,5-3 år i perioden, 

men varierer mellom kjønn og ulike aldersgrupper. Lengst behandlingsvarighet hadde unge 

gutter og jenter i gruppen 6-12 år. Voksne over 30 år hadde lengre behandlingsvarighet enn 

ungdom (13-17 år) og unge voksne (18-29 år).  
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Appendiks I 

 

Figur-appendiks 1: Kaplan Meyer plot på andelen pasienter som forsetter på behandlingen. Viser tid siden første utlevering 

med en definisjon på at en utlevering varer i 120 dager, fordelt på kjønn og aldersgruppene 6-12 år og 13-17 år. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstitutt 
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Appendiks II 

 

Figur-appendiks 2: Kaplan Meyer plot på andelen pasienter som forsetter på behandlingen. Viser tid siden første utlevering 

med en definisjon på at en utlevering varer i 120 dager, fordelt på kjønn og aldersgruppene 18-29 år, 30-44 år og 45 + år. 

Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet  

 


