Förtroendevalda

Svar på interpellation ang förskrivning av
ADHD-medicin till barn och unga (RV191391)
Ingvar Jonsson (SD) har i en interpellation fångat upp en angelägen och viktig
farhåga kring behandling och medicinering av ungdomar med ADHD-diagnos;
nämligen vet vi hur medicinering påverkar unga på längre sikt. Frågorna Jonsson vill
ha svar på är följande:
•

•
•

Hur ser det ut med förskrivningar av ADHD-medicin?
Har den ökat på senare tid?

Finns det vetskap inom BUP om den troligtvis negativa effekten på barnens
utveckling av hjärnan vid intag av mentylfenidat?

ADHD-läkemedel toppar BUP:s lista på förskrivningar och trenden vad gäller
förskrivning av ADHD-läkemedel till barn och unga ökar tydligt. Trenden syns både i
Region Västmanland och i riket som helhet. Ökningen gäller både flickor och pojkar.
Region Västmanlands förskrivning av ADHD-läkemedel till barn och unga ligger
dock något under riket.
Den aktiva substansen metylfenidat, som interpellanten hänvisar till, toppar Region
Västmanlands receptförskrivning av ADHD-preparat till barn och unga sett till DDD 1
per tusen invånare och år. Förskrivningen av metylfenidat har dock minskat på BUP
i Region Västmanland sedan 2014. Trenden gäller både pojkar och flickor.
BUP följer Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer för behandling. Till
exempel börjar alltid BUP med utbildning till föräldrar och färdighetsträning till
ungdomarna. Vidare förordar BUP anpassningar i skola och närmiljö samt fysisk
aktivitet. Läkemedelsbehandling påbörjas aldrig utan fördjupad bedömning. Detta
skapar en naturlig försiktighetsprincip innan eventuell medicinering påbörjas.

BUP:s bedömning är att många barn som får läkemedel utifrån detta får förbättrad
funktion både i skolan och hemma.
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Att följa aktuell forskning är alltid ett pågående arbete för att kunna klara av detta.
En överläkare vid BUP kommer även att starta forskning gällande icke
farmakologisk behandling av ADHD.
Med det vill jag tacka Ingvar Jonsson för att du lyfter frågan och anser även
interpellationen besvarad.
Barbro Larsson (C), regionråd med ansvar för psykiatri.
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