
 
 

 
 

  

 

Till dig som behandlas med centralstimulantia  
 

Det finns flera preparat med centralstimulerande effekt som kan förskrivas vid ADHD. 
Nedanstående är de preparat som kan förskrivas för vuxna. 
 

Läkemedelsnamn, 
Beredningsform 

Aktiv substans Styrka (mg) Fördelning 
snabbverkande/ 
långverkande (%) 

Effekten 
kvarstår  
(ca timmar) 

Förstahandspreparat  
Concerta©, 
Depottablett 

Metylfenidat- 
Hydroklorid 

18, 27, 36, 54  22/78 10-12 

Metylphenidate, 
Sandoz© 
Depottablett 

Metylfenidat- 
Hydroklorid 

18, 36, 54 22/78 10-12 

Equasym©,  
Kapsel 

Metylfenidat 10, 20, 30  30/70 8  

Medikinet©,  
Kapsel 

Metylfenidat 5, 10, 20, 30, 
40, 50, 60  

50/50 8  

Medikinet©,  
Tablett 

Metylfenidat 5, 10, 20  100/0 4  

Ritalin©,  
Kapsel 

Metylfenidat 10, 20, 30, 40, 
60  

50/50 8  

Ritalin©,  
Tablett 

Metylfenidat 10  100/0 4  

Andrahandspreparat  
Elvanse©,  
Kapsel 

Lisdexamfetamin 30, 50, 70  0/100 12 

Tredjehandspreparat (kräver licens) 

Metamina©,  
Tablett 

Dexamfetamin 5 100/0 4  

 
Behandling inleds i form av depottablett (DT) eller kapsel (K) i låg dos exempelvis:  
depottablett Concerta© 18mg, depottablett Equasym© 10mg, kapsel Medikinet© 10mg 
eller kapsel Ritalin© 10mg. 
 

Upptrappning och uppföljning 
Dag 1-3  1 kapsel/depottablett på morgonen 
Dag 4-6  2 kapslar/depottabletter på morgonen 
Dag 7-   3 kapslar/depottabletter på morgonen 
  
Återbesök på mottagningen sker ca 2-5 veckor efter insättningen. 



 
 

 
 

  

 

Vidare finjustering av medicineringens effekt med exempelvis vidare upptrappning och god 
fördelning över vaken tid sker vanligtvis med hjälp av sjuksköterska. Om exempelvis mer 
effekt behövs på sen eftermiddag och kväll kan man göra tillägg med ytterligare en dos 
vanligtvis vid lunch.  
 

Råd 
Medicineringen bör oftast tas med mat.   
Återgå till tolererade dosen om biverkningarna blir för besvärande vid dosökningen. 
OBS! Om du får symptom som oroar dig påtagligt, avsluta medicineringen och kontakta din 
behandlare för vidare råd.  
 

Observera 
1. Medicinen ska inte tas vid graviditet. Diskutera med din läkare om du planerar att bli 

gravid. 
2. Försiktighet med alkohol bör iakttas vid behandling med ovanstående läkemedel 

eftersom effekten av alkohol kan bli en annan än den man är van vid. 
 

Behandlingseffekt  
1. Förbättrad uppmärksamhet, lättare att koncentrera sig även när det är tråkigt. 
2. Större uthållighet. 
3. Mindre lättdistraherad. 
4. Mindre impulsiv. 
5. Jämnare humör, lättare att styra känslor och beteenden. 
6. Mindre rastlöshet.  

 

Biverkningar 
Biverkningar av centralstimulerande mediciner är dosberoende. Det betyder att alla får 
biverkningar om dosen är för hög. Upptrappningen av medicineringen sker därför gradvis för 
att undvika att man får en för hög dos och därmed biverkningar. Här nedan följer en lista av 
biverkningar som du kan notera och prata med din behandlare om: 

 Muntorrhet.  

 Minskad aptit. 

 Insomningssvårigheter och/eller orolig sömn.   

 Huvudvärk: Är oftast övergående. 

 Illamående: Uppkommer oftast om man inte tagit medicineringen med mat.  

 Ökad ångest och lätt tryck över bröstet: Är ofta ett tecken på för hög dos. 

 Hjärtklappning: Är ofta ett tecken på för hög dos.  

 Nedstämdhet: Förekommer ofta under några veckor efter insättning, men brukar 
vara övergående.  

 Blodtrycksförhöjning och/eller ökad puls: Kontrolleras regelbundet. 
 
 


