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Concerta till vuxna – ska SBU rädda Janssen-Cilags profiter? 
 

                    30 december 2011 
 

Europeiska läkemedelsmyndigheter har nyligen gett Janssen-Cilag avslag på ansökan om 
att få amfetaminpreparatet Concerta godkänt för vuxna. [1]  Concerta får nu inte längre 
ges till vuxna – det har befunnits ha en ”negativ nytta/risk-balans”. 
 

Det här innebär stora problem för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Myndigheterna 
har i samarbete med sina psykiatriska konsulter och läkemedelsbolag sett till att driva 
fram en explosiv ökning i utskrivningen av metylfenidat (Concerta, Ritalin). Förra året fick 
18 000 vuxna i Sverige narkotikan legalt utskriven [2]; Janssen-Cilag drog in 112 miljoner 
kronor enbart på förskrivningen till vuxna (Apotekens Service AB). 
 

SBU ska den 11 januari 2012 avrapportera vad man kommit fram till om ”kunskapsläget” 
om ADHD. 
 

De stora frågorna:  
 

• Ska SBU, med en ensidig projektbeskrivning och med några av de varmaste 
förespråkarna för ADHD-droger i landet i sin expertgrupp, se till att utskrivningen 
till vuxna fortsätter och rädda Janssen-Cilags profiter?  

 

• Ska SBU följa de publicerade manipulerade studierna om Concerta (mer senare) 
eller ska man följa den noggranna genomgång av dessa studier, som lett till att 
Concerta förklarats ha en en ”negativ nytta/risk-balans” för vuxna? 

 
----------- 

 

SBU:s ensidiga projektbeskrivning och varma förespråkare för ADHD-droger 
 
Regeringen har uppdragit åt SBU att ta fram en kunskapsöversikt om bland annat det som 

kallas ADHD. I regeringens uppdrag sade socialministern, att översikten ska ”klarlägga det 
aktuella kunskapsläget”, och att man vill ”åstadkomma en mer kunskapsbaserad psykiatri 
och belysa inom vilka områden som kunskap saknas eller är bristfällig” [3]. SBU 

presenterade den 27 maj 2009 en arbetsplan för projektet om ADHD (delprojekt 2) [4], följt 

av en projektplan för framtagandet av kunskapsöversikten [5]. I arbetsplanen återfanns i 

stort sett samma beskrivning av ADHD och den ”medicinska behandlingen” som i den senare 

projektplanen. 

 

Det finns mycket att säga om dessa ensidiga planer. [6] Det finns mycket att säga om de 

experter som utsågs i expertgrupperna. [7] Det finns också mycket att säga om de numera 

ökända psykiatriska ideologer [8] från vilka SBU hämtat sina bedömningar om det ”kroniska” 

ADHD-tillståndet och att ”cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen beräknas ha ADHD...”.  [9] 
[10] 
 
Men vi håller oss till hur SBU ska hantera det faktum att Concerta (och med det andra 
metylfenidatprodukter) i en kritisk granskning av europeiska läkemedelsmyndigheter 
befunnits ha en ”negativ nytta/risk-balans”. 



Vad gör SBU med beslutet om att Concerta inte längre får ges till vuxna? 
 
Europeiska läkemedelsmyndigheter har kommit fram till att Concerta har en ”negativ 

nytta/risk-balans” för vuxna.  

 

Bedömningen kan sammanfattas som följer: 

 

• ”Nytta/Risk för Concerta i den föreslagna indikationen [för vuxna] är negativ” (”the 

B/R [Benefit/Risk] of Concerta in the proposed indication is negative”). Sammantaget 
blev resultatet av Janssen-Cilags inlämnade studier –  ”failed”, misslyckat; man 
kunde inte påvisa en postiv effekt ens kortsiktigt (efter sju eller tretton veckor). (Se 

Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010, där detta framhölls, bland annat av det 

holländska läkemedelsverket CBG, s. 158, och att denna bedömning blev slutgiltig i FVAR den 26 april 

och 26 maj 2011. [1] 
 
• ”Användningen [av Concerta] hos vuxna får inte öka under denna tidsperiod.” 

(“The usage [of Concerta] may not increase in this time period.”) (Oktober 2010-

oktober 2011.) (Se sidan 9 i FVAR 26 maj 2011.) [1] Trots det har förskrivningen av 

Concerta till vuxna i Sverige fortsatt att stiga under denna tidsperiod. (Socialstyrelsen 

utlämnade statistik, Concerta, 20+, oktober 2010-september 2011, 

http://jannel.se/ConcertaAdultsSwedenOct10-Sept11.pdf ) 
 

• ”Det har fastställts ett orsakssamband för Concerta när det gäller aggression, tics 
och depression.” (“A causal relationship with Concerta was established for 
aggression, tics and depression.”) (Se sidan 112 i Preliminary Variation Assessment Report, 

Concerta, juli 2010.) [1] 
 

• Det framgick av myndigheternas genomgång av Janssen-Cilags inlämnade studier att i 
de tre dubbelblinda studierna ”fick 13 av de 596 försökspersonerna som fick 
Concerta avbryta [studierna] på grund av aggressionsrelaterade biverkningar 
(gentemot inga av dem som fick placebo)”. (”13 of the 596 subjects receiving 
Concerta … were withdrawn for aggression-related adverse events (vs. none 
receiving placebo)”. (Se sidan 65 i Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010.) 

[1] 
 

Notera att 13 av de personer som fick Concerta drabbades av så allvarliga 
aggressioner att de fick avbryta studien. Notera att INGA av de 309 personerna i 
placebogruppen drabbades av så allvarliga aggressioner. 
 
”Det främsta nya säkerhetsproblemet från studiedata är runt frekvensen av 
psykiatriska skadeverkningar och att dessa ofta är de novo [nya]. Vad som särskilt 
bör noteras är antalet fall av ångest men också att förekomsten av depression och 
av aggressiva och fientliga beteenden är förhöjd.” (Se s. 66 i Preliminary Variation 

Assessment Report, Concerta, juli 2010.) [1] 
 

”Bristen på uppvisad effekt ihop med säkerhetsproblem, speciellt kardiovaskulär 
säkerhet (potentiella långtidseffekter av ökningen i blodtryck), missbrukspotential, 
och psykiatriska-/aggressions-biverkningar gör Nyttan/Risken negativ för den 
föreslagna indikationen.” (Se s. 158 i Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 

2010.) [1] 



Det var tre gånger så hög risk för dem som fick Concerta i korttidsstudierna att 
drabbas av maniska/psykotiska tillstånd jämfört med dem som fick placebo. De 

skador som gjorde att personer fick avbryta studierna ”inkluderade abnorma tankar 
(allvarliga), villfarelser (allvarliga) och abnormt beteende (allvarligt), och alla dessa 
händelser försvann när preparatet sattes ut”. Med andra ord, det fanns ett 

orsaksmässigt samband också mellan Concerta och de psykotiska/maniska 

tillstånden. (Se s. 64-65 i Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010.) [1] 
 

• I Janssen-Cilags inlämnade ”Abuse Potential Studies” framgår missbruksrisken med 

Concerta klart. Så mycket att Reference Member State (UK ) på sidan 70 i Preliminary 

Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010, skrev: ”Det bedöms att det finns 
en avsevärd missbruks- och spridningsrisk med Concerta.” (”It is assessed there is a 

signficant abuse and diversion risk with Concerta.”) (MHRA, Preliminary Variation 

Assessment Report, Concerta, juli 2010) Och som den holländska läkemedelsmyndigheten 

skrev i sin delbedömning: ”missbrukspotentialen för metylfenidat är ett stort 
säkerhetsproblem: i kombination med bekymmer runt trovärdigheten av 
diagnosen, vuxna kan försöka skaffa sig diagnosen ADHD för att komma åt 
metylfenidat på ett legalt sätt.” (CBG, Comments Concerta, 30 juli 2010, sidan 160 i MHRA, 

Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 2010) [1] 
 
• Läkemedelsbolaget Janssen-Cilag har förklarat sig gå med på följande villkor: ”de 

patienter med ADHD som kunde komma ifråga för fortsatt behandling in i 
vuxenålder MÅSTE tidigare [före 18 års ålder] ha behandlats med metylfenidat och 
fortsätta att uppvisa en adekvat respons och acceptabel tolerans” [betonat här] 
(”those patients with ADHD who would be considered for continuation of 
treatment into adulthood MUST have previously been treated with 
methylphenidate and continue to show adequate response and acceptable 
tolerability” [betonat här]). (Där ordboksdefinitionen, Websters Dictionary of Synonyms, av must “implies the 

compulsion of necessity, whether physical or moral; it, therfore, carries no suggestion that the decision is left to the agent or the 

person”.) (Se Final Variation Assessment Report, Concerta, s. 10, 26 maj 2011.) [1] 

 
 
Vad säger de publicerade artiklarna om resultaten av Concerta på vuxna? 

 
Det ovanstående är resultatet när en kritisk granskning gjordes av Janssen-Cilags inlämnade 

studier.  

 

Men har SBU tagit till sig denna eller har man lyssnat på vad läkemedelsbolaget självt och 

dess betalda experter hade att säga i de publicerade artiklarna? De publicerade artiklarna 

om Concerta är fantastiska exempel på den manipulation som den förre chefredaktören för 

ansedda British Medical Journal (BMJ), Richard Smith, beskrev i en avslöjande artikel. [11] 
 

Vi kan sannolikt förvänta oss att SBU:s experter finner ”evidens” för eller ”en god evidens” 

för Concertas och andra metylfenidatpreparats ”effekt och säkerhet” för vuxna (och barn) – 

tvärtemot vad som framkommit i de europeiska läkemedelsmyndigheternas bedömning 
ovan. 
 

För vad hittade SBU:s experter i de psykiatriska tidskrifterna om effekterna av Concerta? 
 



Man hittade artiklar om de tre placebokontrollerade studier som Janssen-Cilag inlämnat som 

stöd för sin ansökan om godkännande av Concerta för vuxna: studie 3002 (5 veckor), studie 
02-159 (7 veckor) och studie 3013 (13 veckor). 

 

Och nu är det inte längre de europeiska läkemedelsmyndigheterna som tolkar resultaten. Nu 

är det Janssen-Cilags professionella manusförfattare och några av bolaget betalda 

prominenta psykiatriker som står för tolkningen.  

 

Titta tillbaka på bedömningen av Concerta ovan (med dess ”negativa nytta/risk-balans” och 

allvarliga säkerhetsrisker) och läs sedan de fantastiska slutsatserna i de publicerade 

artiklarna. Så här löd dessa: 

 

• ”[Concerta] is an effective treatment of ADHD in adults, with a safety profile 
consistent with methylphenidate use in pediatrics.” (Studie 3002) 

 

• ”[Concerta] is effective and well tolerated in the management of ADHD in adults.” 
(Studie 02-159) 

 

• ”[Concerta] provided overall benefits in the treatment of adults with ADHD.” 
(Studie 3013) 

 
Vi får oss alltså serverat en historia om ett piller som är “effektivt och väl tolererat” – och 
det av några av världens mest kända biologiska psykiatriker.  
 

Den studie som de europeiska läkemedelsmyndigheterna betraktat som ”clearly a failed 
study” (13-veckorsstudien, Studie 3013, se Final Variation Assessment Report, Concerta Day 90, 26 

april 2011, s. 3 [1]) beskrivs i en helt ny artikel i World Journal of Biological Psychiatry, med 

orden ”[Concerta] provided overall benefits in the treatment of adults with ADHD”. [12] Vi 

får vidare veta att ”[Concerta] was well tolerated in the study” – vilket förstås är lite 

förvånande när vi från de brittiska myndigheternas genomgång fått veta att  

19 procent av försökspersonerna (34 av 182) som fick Concerta avbröt studien (mot 2 

procent i placebogruppen) på grund av skadeverkningar. [1] (En av huvudförfattarna till 

studien var vår svenska psykiatriker Ylva Ginsberg, som också lett fängelsestudien på 

Norrtäljeanstalten. Andra svenska prövare i studien var Läkemedelsverkets expertkonsulter 

Dan Edvinsson och Per Woxler.) 

 

Ingenstans i artikeln nämns orden aggression eller fientlighet – se de europeiska 

läkemedelsmyndigheternas genomgång ovan. 

 

Den studie som de europeiska läkemedelsmyndigheterna betraktat som ”borderline” failed 
(7-veckorsstudien, Studie 02-159, se Final Variation Assessment Report, Concerta Day 90, 26 april 2011, 

s. 3 [1]) beskrivs i Journal of Clinical Psychopharmacology med orden, gav ”stöd åt 
användningen av [Concerta] som en effektiv och säker behandling i omhändertagandet av 
ADHD hos vuxna” [”supports the use of [Concerta] as an effective and safe treatment for 
the management of ADHD in adults”]. [13] 
 
Ingenstans i artikeln nämns orden aggression eller fientlighet – se de europeiska 

läkemedelsmyndigheternas genomgång ovan. 

 



I den kortaste av studierna (5-veckorsstudien, Studie 3002), i vilken också de europeiska 

myndigheterna tyckt sig se viss positiv effekt, fanns faktiskt ordet aggression omnämnt en 

gång (s. 984): ”Patienter återhämtade sig från alla biverkningar, förutom för en rapport om 
aggression…” [14] 
 
De europeiska läkemedelsmyndigheterna skrev att 71 av 596 försökspersoner (12 %) ur 
Concertagruppen hade drabbats av aggressioner (se Preliminary Variation Assessment Report, 

Concerta, s. 64, juli 2010, [1] )  Man fann 13 av de 596 försökspersonerna som fick Concerta fick 
avbryta [studierna] på grund av aggressionsrelaterade biverkningar – inga i 
placebogruppen. Man fann ”ett orsakssamband för Concerta när det gäller aggression, tics 
och depression”.  
 
Men i de psykiatriska tidskrifterna ”glömde” man bort (läs mörklade) allt det här – det blev 

bara EN rapport om aggression i de tre publicerade artiklarna. 

 

Det huvudsakliga bedrägliga tillvägagångssättet som Janssen-Cilags manusförfattare och de 

prominenta psykiatrikerna använde sig av var annars det som kallas LOCF (Last Observation 

Carried Forward). Det betyder att om en person vid en bedömningspunkt i studien visade ett 

positivt resultat för att exempelvis strax därefter drabbas av en allvarlig aggression, så 

räknades det positiva resultatet i alla fall i slutet – personen blev en så kallad responder.  

 

För att hårdra tillvägagångssättet: En försöksperson i en 7-veckorsstudie av psykofarmaka 

skulle med detta manipulativa sätt att räkna kunna berätta om ett positivt resultat efter tre 

veckor, och sedan efter fyra veckor drabbas av så allvarliga skador att han dog. 

Läkemedelsbolaget skulle ändå rapportera honom som ett positivt resultat, som ett bevis på 

att pillret hade positiv effekt; han blev trots dödsfallet betraktad som ”en responder”. 

 

De europeiska läkemedelsmyndigheterna accepterade inte – till skillnad från de psykiatriska 

tidskrifterna –  detta bedrägliga sätt att räkna. Man krävde att de personer som fått avbryta 

studierna räknades bort (alltså inte betraktades som ”responders”). Och då fick man inte 

heller några positiva resultat för Concerta jämfört med placebo. 

 

Frågan är om SBU använder samma bedrägliga sätt att redovisa resultaten som de 

psykiatriska tidskrifterna? 

 

Och så missbruket och de ifrågasatta ADHD-diagnoserna 
 
Bland de studier som läkemedelsbolaget Janssen-Cilag lämnade in som del av ansökan om 

att få Concerta godkänt för vuxna fanns tre så kallade Abuse Potential Studies. Det rörde sig 

alltså om studier som utförts specifikt för att fastställa missbruksrisken med Concerta. 

 

Man kan med säkerhet säga att Janssen-Cilag idag ångrar att man inlämnade just de här 

studierna som bevis för Concertas förträfflighet. 

 

Den första av dessa studier (Study 12-005) (Se Preliminary Variation Assessment Report, Concerta, juli 

2010 [1]) var en dubbelblind, placebokontrollerad studie där försökspersonerna (49 st, 18-48 

år) var ”friska försökspersoner med en historia av tillfälligt bruk [recreational use] av 

centralstimulantia”. Försökspersonerna hade tidigare bland annat använt kokain (88 %) och 

metamfetamin (25 %). I studien jämförde man placebo, med Ritalin (IR, Immediate Release) 



60 mg och Concerta, 108 mg. Man använde frågeformuläret Drug Rating Questionaire, 

Subject (DRQS-VAS) där man främst mätte graden av ”Gilla” [”Liking”], som svar på frågan: 

”Gillar du den drogeffekt du upplever nu?” (”Do you like the drug effect you are feeling 

now?”). [5] 

 

Slutsatsen från bedömningen blev: ”Resultatet visar klart att även om Concerta inte krossas 

(ett troligare scenario vid missbruk) så ger den en njutningseffekt [a pleasant effect] i denna 

grupp av tillfälliga brukare av droger [recreational drug users].” Ritalin IR gav som väntat 

också denna ”njutningseffekt”, men det var ingen signifikant skillnad mellan preparaten. 

 

Den andra av dessa studier (Study 12-007) var en dubbelblind, placebokontrollerad, 

randomiserad studie, där försökspersonerna (55 st) var ”friska normala vuxna med en 

historia av lätt (tillfälligt) bruk av centralstimulantia”, i vilken man jämförde placebo, med 

Ritalin (IR) 50 mg, 90 mg, och Concerta 54 mg, 108 mg.  

 

MHRA skrev att Concerta troligen skulle krossas om man ville missbruka pillret, men att 

”missbrukspotential” (”addiction potential”) i denna studie även bevisats för vanligt intag i 

doserna (108 mg och 54 mg).  

 
Slutsatsen från bedömningen (MHRA) blev att Concerta ”gett en positiv effekt på ”Gilla-

delen” [’Liking element’] av DRQS [Drug Rating Questionaire Subject] … Om tabletterna 

krossas är det troligt att effekten ökar. Förstärkningseffekten av andra missbruksdroger är 

inte känd och det är bekant att spridning [diversion] är ett avsevärt problem [significant 

problem]”. 

 
Den tredje av dessa studier (Study 12-1302) gjordes på aktiva missbrukare [personer med 

diagnosen ”substance abuse”] och bedömningen (MHRA) var att det i denna grupp ”inte är 

troligt att någon skulle ta Concerta på det här sättet om de ville missbruka det”. Dessa 

missbrukare skulle med andra ord ta andra droger om de hade ett val, och skulle troligen 

krossa eller ta Concerta på annat sätt om de skulle ta just Concerta. 

 

Sammanfattningsvis så visade de av Janssen-Cilag inlämnade studierna den avsevärda 
missbrukspotentialen för Concerta i den vanliga dos, 54 mg, som psykiatriker skriver ut. 
Det engelska läkemedelsverket var uppenbarligen förvånat över den ”njutningseffekt” som 

dessa ”terapeutiska doser” gav försökspersonerna. Den ”drug effect” som framkommit fick 

det engelska läkemedelsverket att ifrågasätta vad de verkliga resultaten handlade om när 

man i andra korttidsstudier gett vuxna personer ”med ADHD” Concerta. 

 

Myndigheten väckte avslutningsvis den mycket relevanta frågan om studien med Concerta 

54 mg och 108 mg, och att det där ”uppvisats … njutningseffekter vilket väcker frågan om 
hur mycket av effekten som setts i de [andra] randomiserade kontrollerade studierna är på 
grund av den euforiska effekten av Concerta”. På engelska: ”demonstrated … pleasurable 
effects which raises the question of how much the action seen in the RCTs is due to the 
euphoric effects of the Concerta”. 
 

Läkemedelsbolaget bevisade, med inlämnade ”Abuse Potential Studies”, Concertas 
missbrukspotential i vanliga doser, och än mer, man fick med detta den utredande 
läkemedelsmyndigheten att ifrågasätta om inte de positiva effekterna, som uppvisats i de 



andra placebokontrollerade korttidsstudierna på personer ”med ADHD”, i själva verket 
inte var den välbekanta euforiska effekten av Concerta – med andra ord ruseffekten. 
 
Det här är inte precis vad vi fått veta av Socialstyrelsen, där Björn Kadesjö i 

”kunskapsdokumentet” ADHD hos barn och vuxna (2002) berättade: ”det [är] viktigt att 

känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk 

upplevelse”. [Betonat här.] Nu säger alltså den europeiska utredningen, om Janssen-Cilags 

inlämnande huvudstudier om Concerta, att man kan undra hur stor del av den positiva 

effekten på vuxna ”med ADHD” som är just den euforiska effekten! 

 

I området ”anekdotiska bevis” kan det här vara lämpligt att läsa 103 sidor med berättelser 

från svenska brukare om ”den euforiska effekten” av Concerta och Ritalin. Här har vi hur 

många berättelser som helst om att Concerta och Ritalin i ”terapeutiska doser” ger en 

alldeles utmärkt ruseffekt – som förstärks rejält om man krossar, snortar och injicerar 

preparaten. http://jannel.se/concrit.katastrof1.pdf  
 

Som den europeiska utredningen från det engelska läkemedelsverket säger efter att ha 
gått igenom alla bevis: 
 
”Det bedöms att det finns en avsevärd missbruks- och spridningsrisk med Concerta.” (”It is 
assessed there is a signficant abuse and diversion risk with Concerta.”) [1] 
 

Som den holländska läkemedelsmyndigheten skrev i sin delbedömning: 
”missbrukspotentialen för metylfenidat är ett stort säkerhetsproblem: i kombination med 
bekymmer runt trovärdigheten av diagnosen, vuxna kan försöka skaffa sig diagnosen 
ADHD för att komma åt metylfenidat på ett legalt sätt.” 
 
 

----------- 
 

 
Och nu är frågan: Ska SBU presentera Concerta med ord från den europeiska utredningen 
eller ska man presentera Janssen-Cilags bedrägliga framställning som sin egen? 
 
 
Janne Larsson 

skribent 

janne.olov.larsson@telia.com  
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