TV4 säljer amfetamin åt läkemedelsindustrin –
kväser landsting som inte säljer bra
mars 2010
Nej, det var inte TV4-reklamen ni såg om ni hamnade i inslaget om att amfetamin
blev räddningen. Reklam för receptbelagda piller till allmänheten är nämligen
förbjuden i svensk media. Och naturligtvis är det än mer förbjudet att marknadsföra
narkotikaklassade medel som amfetamin.
Så det var inte TV4-reklamen ni hamnat i, det var nyheterna från TV4 i Örebro.
Det är på nyheterna man säljer amfetamin åt läkemedelsindustrin.

I TV4-nyheterna var det minsann inget om den just släppta långtidsstudien från den
australiska regeringen om ADHD-preparat. En studie som visar att barn som fått
”medicin” som Ritalina och Concerta vid 14 års ålder hade rejält högre blodtryck än
dem som aldrig fått pillren; en studie som visar att pillren försämrade skolresultaten.
Raine ADHD Study:
http://www.health.wa.gov.au/publications/documents/MICADHD_Raine_ADHD_Study_report_022010.
pdf

Här var det inget om de nya varningarna och kraven från EU-kommissionen: Att
Ritalina och Concerta kan orsaka aggression, fientlighet, manier och psykotiska
reaktioner med hallucinationer, i tillägg till självmordsbeteende och tillväxthämningar.
Inget om varningarna om spridning och missbruk av narkotikan. Inget heller om att
EU-kommissionen ställt upp en mängd villkor för fortsatt försäljningstillstånd av dessa
droger – och klargjort att de inte är godkända för vuxna ”med ADHD”
http://www.ema.europa.eu/htms/human/referral/article31/methylphenidate.htm

I TV4s marknadsföring av pillren får vi heller inget veta om det saftiga missbruk som
den legala utskrivningen av ADHD-droger skapat i Sverige idag. Inget om det
”brukarna” själva berättar på dessa 111 sidor:
http://jannel.se/conc_rita_meta_missbruk.pdf
Vi får heller inte veta att skattebetalarna fått betala läkemedelsbolagen över 200
miljoner förra året för drogerna. Och vi får absolut inte veta att FNs kommitté för
barnets rättigheter i januari framfört allvarlig kritik mot ökningen i utskrivningen av
Ritalina och Concerta till barn.

Nej, TV4 säljer amfetamin åt industrin och tiger fullständigt om allt som kan
skada försäljningen. Man sänker sig så djupt att man placerar narkotikan i samma
klass som livsnödvändig diabetesmedicin.

Det är reklambild efter reklambild på burkar med ADHD-droger och en välansad
”patientberättelse”: "Jag kände för första gången ett lugn och kände att jaha det är så
här det ska kännas.”

Och till det låter man en extrem förespråkare för amfetamin, föreningen Attentions
lokala ordförande få beklaga katastrofen att det i Örebro skrivs ut mindre amfetamin
än riksgenomsnittet. TV4 berättar: ”Landstinget i Örebro ligger i botten i Sverige när
det gäller att skriva ut medicin till vuxna ADHD-patienter.” Ingenstans får tittarna veta
att de här pillren inte i något fall ens är godkända för vuxna! Och sedan tar TV4redaktionen till greppet att låta den regionala psykiatrichefen få stå till svars för den
enligt reportern och föreningen Attention alldeles för låga försäljningen, där man
misstänker att ”orsaken är personliga värderingar hos läkarna”.
Den regionala psykiatrichefen Birgitta Johansson framför följande i sammanhanget
väldigt förnuftiga ord: "Om man tittar på hela landet så är det ju en extrem ökning av
förskrivningarna inom det här området. Och jag kan väl bli lite oroad av det. Jag
tycker man bör studera det. Är det här verkligen befogat eller är det här en
överförskrivning. Och att vi då ligger näst sist, det kanske hör ihop med att vi är lite
försiktiga och håller fast vid att vi vill ha saker och ting evidensbaserade innan vi går
vidare."
Men det här föll inte TV4-redaktionen på läppen. Man lät återigen Attentions
drogförespråkare få ordet och lät honom avsluta med följande bedrägliga ord: "Jag
tror inte man skulle resonera så att man är glad inom landstinget att man skriver ut

mindre blodtrycksmedicin eller mindre diabetesmedicin än vad man gör i
riksgenomsnitt. Så tror jag inte man skulle resonera."
Se spektaklet på:
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/orebro?videoId=1.1533704&selId=1.10
62710&currPage=0

Men i Uppsala skriver man ut mycket mer ADHD-droger, så där är TV4redaktionen nöjd. Där är det ingen som får stå till svars. Vi får veta att drogerna ”gör
en väldig skillnad för oss”, och vi får veta att försäjningen av ”mediciner som används
för att behandla ADHD fördubblats”.

Och det är mycket positivt låter reportern tittarna veta. Till bilden av en Ritalinaburk
framförs orden: ”De senaste två åren har försäljningen av amfetaminpreparat som
används för att mildra ADHD fördubblats. Socialstyrelsen menar att det tyder på en
mera utbredd kunskap om medicinernas positiva verkan.”

Inte heller i Stockholm finns det någon anledning för TV4 att klaga på
försäljningen.

Här är det återigen enbart guld och gröna skogar – det är historier om att kunna läsa
och klara skolan, och amfetaminet är det som gör detta möjligt (vilket naturligtvis
massor av vetenskapliga studier, nu senast den australiska längsta studien, visat är
rent vilseledande försäljningssnack).

Och vi får än fler bilder på fina burkar med ADHD-droger – den här gången till och
med på rent dexamfetamin (Metamina).
Föreställningen kan avnjutas på:
http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/stockholm?videoId=1.1533547

Tänk att ingen av dessa TV4-redaktioner kunde hitta något annat än mirakelhistorier
runt amfetaminförskrivningen. Det är ju annars inte speciellt svårt att hitta rubriken
”Varningar och försiktighet” i FASS-texten för pillren och läsa vad som står i avsnittet.
Tänk att de inte hittade någon enda livs levande person som kunde berätta om
spridningen, förnedringen och missbruket runt pillren, som i de 111 sidorna
”brukarhistorier” http://jannel.se/conc_rita_meta_missbruk.pdf
Och tänk att de inte hörde av sig till Läkemedelsverket där man kunnat berätta att
psykiatriker förra året begärde tillstånd att skriva ut de starkaste
amfetaminpreparaten, dexamfetamin (Metamina), och amfetamin (Amfetamin) till
1632 personer (!!) som fått usel drogeffekt eller skadeverkningar av Ritalina,
Concerta och Strattera. 170 av dessa historier finns inklippta nedan.
Janne Larsson
Ritalin & Zoloft ”otillräcklig effekt”
”Ritalin/Concerta utan tillfredsställande effekt”
Concerta och Ritalina. ”kvarstående biverkningar i form av mycket kraftfull, närmast fysisk ångest.
Hjärtklappning, domningar och skakningar. Tid. provat Strattera utan effekt.”
”Patient har beh med Metylfendydat (!) i ökade doser, utan signifikant klinisk effekt i lägre doser och svåra
biverkningar såsom ökad agitation, sömnstörning, muskelvärk och tacycardi i högre doser än 30 mg.”
”Concerta upp till 72mg. Är förbättrad men har gått ner mkt i vikt och har sömnsvårigheter.”

”Provat Ritalin, Concerta o Strattera utan framgång.”
”Tidigare beh-försök således med Concerta och Ritalin i flera år visat sig otillräcklig effekt.”
”Prövat metylfenidat men pg av otillräcklig effekt och biverkan nu stått på Metamina drygt ½ år”
”Concerta har prövats i upptrappande dos till 54mg/d med viss effekt men tilltagande ångest. Byte till Strattera
som redan vid låg dos gav kraftigt illamående, yrsel och aptitlöshet.”
”prövat både Concerta och Strattera men avbrutit båda behandlingarna pga biverkningar trots god effekt på
ADHD-symtomen. ” Concerta dysfori och ångest. Strattera sexuella problem.
Concerta. ”flerårig anamnes med depressionssjukdom…Concerta, som dock gett biverkningar i form av oro,
ångest och sömnsvårigheter, stresskänsla. Fått dessa biverkningar även vid låg dosering”
Ritalin, Equasym, Strattera. ”Viss men ej tillräcklig effekt.”…bieffekter av både Strattera och CS.”
”Effekten av Ritalin har varit begränsad och patienten har dessutom blivit mer nerstämd.”
Concerta…”besvärande rethosta som är klart relaterad till denna medicinering”.
”Man har provat med olika centralstimulantia såsom Concerta och annat. Resultatet var väldigt torftigt.”
Strattera och Ritalin. (Ritalin) ”får han pulshöjning som är besvärande och han får också en ökad ticsproblematik
vilket också är besvärande”…Pulshöjningen har legat kring 100 slag/min i stället för normal vilopuls kring 70
vid både sköterskekontroller och läkarkontroller.”
”De alltjämt påfrestande yttre omständigheterna medför svårigheter att göra en rättvisande utvärdering av
behandlingen.”…ansöker om licens för fortsatt behandling med Metamina, då fördelarna jämfört med de tidigare
behandlingsförsöken med metylfenidat är uppenbara.”
Samtidig behandling med Sertralin, Stilnoct.
”prövat Ritalin som gjorde henne nedstämd”.
Metylfenidat.”fick av det besvärande biverkningar”.
Concerta, Ritalin. ”allergiska biverkningar i form av andnöd”.
Behandling för depression ”ej förbättrats av omfattande behandling…metylfenidat i försiktigt ökad dos men
reagerat med illamående, yrsel, stresskänsla, som lätt stegras till svår ångest, vilket gjort dosökning över 45mg
Concerta omöjlig.”…försök med tillägg av Strattera har även gjorts utan positiv effekt.”
Metylfenidat. ”Efter utredning har patienten behandlats med metylfenidat, dos ca 60mg m positiv verkan.
Patienten tycker att effekten är otillräcklig och vill därför pröva Metamina i stället.”
Concerta, Ritalin. ”avbröts alltså pga en misstänkt allergisk reaktion.”
Ritalin, Strattera. ”Ritalin…uppkom reaktion (utslag, klåda) Strattera ej framgångsrikt:sömnproblem,
känslomässig avtrubbning”
”inte tidigare tålt Concerta.”
”Maximala dosen på Concerta har varit 72 mg och maximala dosen på Ritalin har varit 40mg 2 på morgonen…I
högre doser har han snarare blivit överstimulerad utan att man nått symtomlindring fullt ut”.
”Ritalina och Concerta som fått avbrytas pga biverkningar.”
Metylfenidat. ”successivt ökande dos [Metamina] till 12 tabl/d”

”Insätts på Ritalin… fick sluta medicinera pga alltmer uttalade tics. Man provar Strattera, fungerar inte heller på
denna medicin pga illamående och även nu ökade tics…För närvarande medicinfri, men tendenser till
stämningssvängningar, kraftiga tics och svårt med koncentrationen”…prova med Metamina”.
”Allteftersom vi lär känna patienten bättre märker vi att effekten av Concerta 2 tabl. 36 mg dagligen är
otillräcklig…Vi har fått öka dosen Concerta, varit uppe i 126mg dagligen och hon har också fått tillägg av
Ritalin i tablettform men fortsätter att uppleva f f alt enorm trötthet och svårigheter att komma igång. Vid det här
laget undrar ut (undertecknad) om Metamina kan vara ett alternativ…Pga otillräcklig effekt av metylfenidat
önskar få testa Metamina för att optimera (!!) behandlingen då pat upplever hopplöshet avseende förbättringen
av sitt tillstånd.”
”Pat har nu provat tabl Metamina 5 mg i tre månader. Blev akut sjuk i tre månader. Blev akut sjuk vid läkarbesök
inflr förnyad licensprövning men kunde idag komma på läkarbesök.”
Concerta, Ritalin, Strattera. ”Patienten har inte varit kapabel att fortsätta med dessa mediciner påga biverkningar
av preparaten och ibland för att han inte haft någon nytta av dem…man får ge patienten en chans att prova
Metamina också.”
”Strattera, Concerta och Ritalin inte givit effekt…prövat Ergenyl för att dämpa ilskeutbrott utan effekt…fick
därefter Lithionit mot samma problematik”.
”…behandlingsförsök med metylfenidat upp till 90mg dagligen, en relativt hög dos med tanke på att pat väger ca
60 kg. Medicineringen hade dock ingen påtaglig effekt, varför försöket avbröts efter några månader…inre stress
och påtagliga svårigheter att komma igång med uppgifter och slutföra påbörjade projekt omöjliggör såväl arbete
som …sociala kontakter…göra behandlingsförsök med Metamina.”
Samtidig: Mirtazapin, Imovan, Circadin, Oxascand. ”men effekten av 5mg 2+2+1 [25mg], är otillräcklig, så
dosen planeras höjas.”
Concerta och Strattera. ”fått lov att avslutas pga nedstämdhet, sömnlöshet och en känsla av att inte känna igen
sig själv.”
Metylfenidat. ”svårt att utvärdera behandlingen…Det han framförallt tycker sig ha uppnått är dock en förbättrad
förmåga att hantera kontakten med ’besvärliga människor’. Pat har upplevt en påtaglig trötthet som eventuellt
kan avspegla att han har en mer avspänd situation.”…Biverkningar förekommer i form av huvudvärk,
åksjukeliknande illamående, som dock vid behandlingen med metylfenidat var mer uttalade, samt då och då
diarré. Vidare har patienten ticsliknande blinkningar i ungefär samma omfattning.”
Concerta och Ritalin. ”undertecknad vore tacksam om denna byråkrati [licensansökningen] handläggs
omedelbart…Överläkare, specialist i psykiatri”
Ritalin. ”hans motoriska tics försämrades och han fick även biverkningar i form av dubbelseende…”
Metylfenidat. ”provat alla centralstimulerande preparat på marknaden i Sverige, men utan önskad effekt och med
biverkan svår huvudvärk.”
”Endast ringa effekt av Ritalin”
Metylfenidat och antidepressiva. ”i adekvat dos har haft otillräcklig effekt.”
Metylfenidat. ”fick av detta intolerabla biverkningar.”
Concerta ”inte märkbart positivt resultat”
Concerta och Ritalin. ”av båda preparaten intolerabla biverkningar i form av ångest, illamående, ökad värk och
trötthet.” med Metamina ”förbättring vad gäller uthållighet”
Metylfenidat ”utan att uppleva en tillfredsställande effekt”
Concerta ”effekt..klingade av…i samband med depression”

Concerta och Ritalin. ”Fått biverkningar”
Metylfenidat ”utan tillräckligt bra effekt”
Concerta, Ritalin. ”fick avsluta denna efter ett par månader pga svåra biverkningar i form av muskel- och
ledvärk, inbundenhet och självmordstankar…fick pröva Ritalin…samma biverkningar men i mindre omfattning”
Concerta ”utan någon nämnvärd effekt”
Ritalin ”utsatt pga biverkningar”
Concerta ”som i stort sett saknade verkan”
Concerta, Ritalin ”besvärats av muskelära biverkningar som han tydligt sätter i samband med medicinering”
Ritalin ”med biverkningar…ökad muskulär tonus, magsmärtor”
Aktuell Ritalin 40 mg på morgonen, T Metamina 0+3+3
”nödvändig för att få dagen att fungera”
Metylfenidat ”gav…dermatit”
Metylfenidat ”blev hyperfokuserad på något sätt”
Ritalin ”hjärtklappning och muskelvärk”
Ritalin, Strattera. (Ritalin) ”effekt helt avklingat. Ger ytterligare sänkning av sinnesstämningen.”
Metylfenidat ”effekten mycket ojämn” ”vid 3,5-4 tabletter mkt god effekt, men samtidigt grandios känsla.”
Metylfenidat ”utan gynnsam effekt”
Metylfenidat ”ej gett adekvat effekt, utan biverkan i form av feber, dimsyn”
”prövat likvärdiga produkter till Metamina men ej haft tillräckligt god effekt”
Ritalin ”otillräcklig behandlingseffekt gav mer biverkningar, palpationer, trötthet, klart sämre
koncentrationsförmåga med Ritalin.”
”Strattera har inte fungerat. Concerta, Ritalin..fungerar…men får samtidigt biverkningar i form av framförallt
ångest varför ha har svårt att ta medicinen i den dos han skulle behöva.”
”Har en ständig förfrågan om högre doser även om han accepterar den nuvarande doseringen, som åtminstone en
längre tid satts som maxdos…Huvuddiagnos är fortsatt ADHD (F900) samt Beroendesyndrom (F 192).”
”frånvarande effekt av både Ritalin och Concerta (dos upp till 100mg vid tidigare behandling)
”behandling med Metamina avslutats pga uppenbara svårigheter med compliance…även begått brott…vårdas
inneligande på obestämd tid…önskar man nu, under mer kontrollerade former återuppta behandling med
Metamina.”
”Concerta däremot gav en hel del biverkningar.”
”Concerta och Ritalin utan effekt.”
”emotionell instabil personlighetsstörning, recidiverande depression och ADHD…provad Concerta, Ritalin och
även Strattera utan framsteg. Fick framförallt biverkningar.”

”metylfenidat…utvecklat relativt besvärliga biverkningar i form av främst magbesvär, illamående och
kräkningar.”
”prövat medicinera med registrerade preparat utan större effekt.”
”Concerta/Ritalin givit mängder av okarakteristiska biverkningar.”
”åt Ritalin som inte fungerade och har haft biverkningar.”
”Metylfenidat tidigare provat med avsevärt sämre effekt.”
”metylfenidat…effekten varit otillräcklig. Biverkningar, irritabilitet, oro, nedsatt verbalt flöde.”
”metylfenidat…många biverkningar i form av gastrointestinala besvär, olustkänsla, likgiltighet, muskelkramper
och slemhinnesvullnad. I anamnesen mångårigt missbruk av amfetamin, i små doser.” Dos: 100 mg/dag
”…72mg Concerta utan påtaglig effekt och med en ökad ångest, även panikattacker…Med tanke på patientens
mycket höga ambitionsnivå och återkommande upplevelser av misslyckanden och oavslutade projekt, bedöms
det vara av stort värde för henne att få göra ett behandlingsförsök med Metamina.”
”Concerta och Ritalin har fått stoppas pga biverkningar i form av bla depressivitet och tilltagande ångest samt
otillfredsställande effekt.
”Concerta …yrsel och lågt blodtryck.”
”tidigare med Concerta, Ritalin och Strattera utan effekt.”
”avsevärt mer biverkningar av metylfenidat och mycket sämre effekt.” Dos: 50mg
”Ritalin…förhöjd puls som var oacceptabelt hög.”
”under en kort period självmedicinerat med små doser amfetamin och på det mådde hon bättre.” Dos 75mg/dag
”Ritalin och Concerta…ofördragbara biverkningar…hastiga känslosvängningar från rusartad lycka till sorg och
gråt. Strattera prövades vilket gav stark oro och ångest.”
”Concerta och sen Ritalin…antydd positiv effekt i form av minskning av oron. Vid höjning av
dosen…huvudvärk, ökad svettning, magbesvär samt viss ökning av oron.”
”Concerta…kraftig biverkan i form av illamående och tilltagande magbesvär. Bytte sedan till Ritalin upp till dos
140mg dagligen. Har dock kvar mycket av koncentrationssvårigheter, trots denna dos …vill därför pröva
Metaminabehandling…utredning…konstaterades också recidiverande depression, emotionell instabli
personlighetsstörning…också ett blandmissbruk.”
”prövat Ritalin och Concerta men hade inte någon bra effekt, däremot en hel del besvärliga biverkningar, med
huvudvärk, ökad ångest och minnesstörningar.”
”Concerta…dålig effekt och huvudvärk.”
”Ritalin…110mg…ej haft fullständig effekt…Upplever vissa kvarstående koncentrationssvårigheter.”
”metylfenidat…sensitiv, otrygg, antydd paranoida känslor vid högre dos.”
”provat såväl Ritalin och Concerta och behövt mycket höga doser, dock inte känt sig helt hjälpt och har nu blivit
inställd på Metamina i ovanstående dosering…frågan är om hon nu behöver höja dosen.”
”provat såväl Strattera som Ritalin och Concerta utan någon som helst effekt. Däremot…en hel del
biverkningar.”
”provat Concerta, Ritalin och Strattera och allt med ganska dåligt resultat.”

”Concerta…biverkan i form av huvudvärk där pat även vid ett par tillfällen fick inta sängläge.”
”provat både Ritalin, Concerta och Strattera…allergisk reaktion både på Concerta och Ritalin. Strattera hade inte
någon effekt förutom att öka patientens ångest.”
”Concerta sedan Strattera…utan tydlig effekt dock med besvärliga biverkningar (agitation, irritablititet,
sömnstörning). Därefter insatt på Amfetamin…trots dosjusteringar haft tilltagande besvär i samband med
avtändning vid varje dostillfälle, speciellt efter sista dosen (snabba kraftiga humörsvängningar, tilltagande psykis
trötthet, sämre koncentrationsförmåga…I och med att dexamfetamin har något längre halveringstid och bättre
halveringstid än amfetamin kan avtändningsperioden tolereras bättre bedömer ut. Att pat borde få möjlighet att
testa dexamfetamin.”
”Ritalin…avbröts efter ca en vecka pga ökad aggressivitet…Försök har även gjorts med Concerta men även då
ökade aggressiviteten på liknande sätt som med Ritalin.”
”prövat alla på marknaden tillgängliga läkemedel mot sina funktionsnedsättningar…Ritalintabletter, därefter
Concerta…prövat långverkande Ritalin, liksom Equsaysm Depot, med biverkningar i form av aptitnedsättning
och sömnsvårigheter. Även känt sig orolig och nedstämd…prövat Strattera…högst måttlig effekt…prövat
kombinera Strattera 60mg (kvällstid) med 36mg Concerta på morgonen…finns erfarenheter bland praktiserande
kollegor (i både barn och vuxenpsykiatri) att Metamina kan fungera något bättre i denna patientgrupp.”
”sedan många år i underhållsbehandling för opiatberoende…medicinerar för närvarande med Metadon…också
diagnosen ADHD…medicinerat med Strattera…Mådde inte bra av detta och har blivit insatt på Concerta…
fungerar bra under dagtiden men gör honom orolig på sen eftermiddagen….har själv provat såväl amfetamin
som Metamina och beskriver att effekten av detta har fördelen attt den försvinner under eftermiddagen och gör
att han sover bra på nätterna…behandlingsförsök med metamina.” Dos: ”upptrappande till lämplig nivå”
”Concerta upptrappande utan påtaglig effekt, sedan Ritalin upptrappande till 50mgx4!, med viss effekt, men ej
optimal…Även försök med Strattera som patienten ej tolererat och ej heller kunnat invänta effekt pga tidigare
irritablitet återkommit. Önskar nu försöka med Metamina, då jag inte kunnat få full effekt av Metylfenidat, trots
extrema doser.”
”behandlats med kortverkande Ritalin, med Concerta och med de bägge preparaten i kombination och besväras
av en känsla av medicinpåverkan varför han önskar pröva Metamina.”
”Pat har tidigare haft utmattningsdepressioner sannolikt till följd av hennes ADHD-problematik.”
”Både Concerta och Ritalin har orsakat svåra biverkningar i form av illamående, kräkningar, viktnedgång, oro
och nedstämdhet.”
”Tidigare ett flerårigt beroende av amfetamin…medicinerat med metylfenidat, tidigare Concerta, nu Ritalin…ej
mått bra, är irritabel, depressiv. Har prövat tillägg av antidepressiva, Sertalin, Cymbalta, även prövat Lamictal
utan någon förbättring av måendet.” Dos 60-90mg.
”Concerta med otillräcklig effekt samt fått ökad ångest…Ansöker nu om licens för Metamina för att optimera
effekten av CS.”
”under våren har Metaminadosen ökats till 11-13 [55-65mg] tabletter dagligen.”
”Diagnos Uttalat trötthetssyndrom, generaliserat ångestsyndrom…behandlats med Metamina då Ritalina ej givit
effekt och medfört biverkningar.”
”prövat Conerta och Strattera men reagerat med kraftiga biverkningar.”
”Medicinering med metylfenidat …fått avbrytas på en förhållandevis låg nivå pga ångestattacker…även ett
försök med Strattera…avbrutits av samma skäl som tidigare.”
”Concerta gav sömnsvårigheter och oro och byte till Strattera gav ökad ångest.”

”prövat Concerta resp Ritalin och förbättrades påtagligt gällande koncentrationen. Fått avbryta båda
behandlingarna pga mkt besvärliga biverkningar.”
”nu på Concerta, men kan inte ta mer än 18-36mg/dag, vilket ger otillräcklig effekt. Om hon tar mer får hon
hjärtklappning och blir illamående.”
”Behandlad m metylfenidat, upp till 70mg/d m pos resultat men klart otillräcklig eff. Varför byte till Metamina
rek.”
”Behandlad m metylfenidat…Effekten har varit dålig, enda pos effekten har varit att hon inte varit så irritabel.”
”metylfenidat utan effekt.”
”Beh med metylfenidat i relativ höga doser. 70mg/dag utan adekvat effekt samt biverkningar i form av takycardi
och tremor.”
”utretts vid vår specialistklinik för missbrukssjukdomar och han har satts in på Ritalin varpå han utvecklade en
psykos vilket medförde vård på vår vårdkrävande avdelning…övergång till Concerta förbättrades..kunde skötas i
öppenvården. Han har upplevt en icke fullgod effekt av Concerta varför vi nu ansökt om Metamina…tidigare
behandlats med höga doser Ritalin och Concerta (216mg per dag) utan riktig effekt.”
”provat behandling med alla alternativ som står till förfogande: Concerta, Equasysm, Ritalin, men effekten har
inte funnits och pat har haft väldigt mycket biverkningar.”
”Dosering 8+8+8 DAGLIGEN” ger 120mg/dag.
”prövat Ritalin och Concerta men var inte glad då han åt dessa preparat…Strattera god effekt på ADHD…ont i
magen…Det magonda har tilltagit.”
”vill höja dosen till 6+4+2+2.” 70mg/dag.
”provat metylfenidat, som dels inte hjälpt och dels givit biverkningar vid måttlig dosnivå.”
”Diagnos: Långdragen svår depression…bipolär sjukdom med framför allt mycket långdragna och
svårbehandlade depressioner…kronisk suicidrisk…Behandlats med en stor mängd psykofarmaka utan nämnvärt
positivt resultat. Tidigare ev viss effekt av ECT…ordinerad tvångsmedicinering med ECT. Sedan nov
Metylfenidat med svag till ev liten effekt. Till denna svårbehandlade pat tycker jag det är värt att göra ett försök
med Metamina då vi hittills inte lyckats hjälpa henne med någon annan medicin.”
”ej haft fullgod effekt av antidepressiva…prövar concerta och ritalin och han kände effekt på koncentration och
arbete. Ganska snart får han ångest nedstämdhet och livsleda…Pat kan troligen vara hjälpt av att pröva
metamina.”
”Concerta 18mg. Ökad handikappande ångest…Vissa nätter kunde…inte somna alls.”
”ofullständigt svar på Ritalin i hög dos.”
”metylfenidat…ej optimal effekt…besvärades av upprepade ångestattacker…Ej haft stöd i
medicinering…återfall i amfetaminbruk…avgiftats…angeläget att han ges möjlighet att pröva Metamin.
Metylfenidat har gett biverkan i form av depressivitet med djup håglöshet, bristande framtidstro.” ”Dosering
[Metamina] 15-18 tabletter per dag” 75-90mg
”prövat såväl Ritalin, som Concerta…måttlig effekt, biverkan i form av depressivitet, obehagskänsla.” Metamina
”18-20 tabletter dagligen” 90-100mg
”konstant tendens att skjuta fram olika projekt…hög begåvad och sannolikheten är att han med adekvat
behandling med centralstimulantia skulle ha större chans att klara av dessa…testat metylfenidat och fått påslag
av ångest och oro.”
”Ritalin…svåra biverkningar i form av hjärtklappning, huvudvärk, ökad oro, aptitlöshet och sömnsvårigheter.”

”prövat både Strattera och Ritalin men fått intolerabla biverkningar.”
”provat Ritalin med dålig effekt.”
”Concerta…gav svår ångest…Ritalin…som ej gav någon effekt. När dosen ökades fick pat ångest och
förstärkning av aggressiva känslor. Planerar för insättning av dexamfetaminsulfat [Metamina].”
”medicinerat med Concerta med dåligt behandlingsresultat.”
”komplicerad psykiatrisk problematik med både en emotionellt instabil personlighet, tidigare alkohol- och
drogmissbruk i kombination med ADHD…Under senaste tiden…haft en del återfall, druckit alkohol och rökt
hasch. Trots detta upplever patienten ett minskat drogsug då hon tar centralstimulantia…stor vikt att patienten
får fortsätta med Metamina.”
”hereditet för ADHD…behandling med Ritalina. Det visade sig att pat var lätt deprimerad, vilket lett till att pat
genomgått behandling med antidepressiva läkemedel. Det visade sig i slutändan att pat inte är särskilt
deprimerad och att hennes symtom helt och hållet kan förklaras av grunddiagnosen ADHD…provat utan
framgång behandling med T Concerta 36mg/dygn…inte heller tolerera T Strattera.”
”prövat metylfenidat men utvecklat biverkningar med ökad oro, känsla av att vara drogpåverkad och stark
klåda.”
”Concerta i dosen upp till 54 mg/dygn…nedstämdhet och känsla av att vara avskärmad…Ritalina…haft
återkommande besvär med suddig syn och dubbelseende…ögonläkare…’viss accomodationspåverkan kan vara
orsakad av Ritalin”
”provat adekvata doser av Concerta och Ritalin och fått biverkningar i form av ångest när medicineffekten
avtagit. Även provat Strattera, men fått stora biverkningar.”
”behandlad med Ritalin i hög dos (160mg/d)…Mkt gott behandlingsresultat men krafig anorexi…gått ner i vikt
fr 64 till 54 kg. Lägre dos har prövats hela tiden med då uteblir den positiva verkan av metylfenidat.”
”Concerta och Ritalin vilka båda gav mycket biverkningar i form av ångest och hjärtklappning.”
”ADHD och drogberoende i remission (blandberoende)…Tidigare har behandlingsförsök gjort med Concerta,
Ritalin och Strattera. Patienten har uppvisat häftiga och oväntade biverkningar vid samtliga
behandlingar(alltifrån allergi till hallucinationer). Ett sista försök att behandla patientens rastlöshet planeras med
Metamina.”
”Concerta…fick beteendestörningar. Bytte till Ritalin men fick deprimerade tankar, blev mer impulsiv,
intoxikerade sig med Ritalin 5 st tabletter…Vid ett annat tillfälle fasadklättrat upp på et högt hus på taket.
Hämningarna var helt försvunna och han hade en slags ruskänsla i kroppen…prövade med Stratterabehandling
och var uppe i 40 mg då han fick somatiska biverkningar i form av svår trötthet, sömninghet, svår buksmärta,
influensakänsla, växlande aktivitetsnivå m.m.”
”provat både T Ritalin och T Concerta utan effekt, samt svåra biverkningar kunde noteras.”
”en rejäl ADHD samt därtill kopplat amfetaminmissbruk…provat såväl Concerta som Ritalin. Concerta
fungerade inte alls då han fick psykotiska upplevelser. Ritalin prövat även upp i rimliga rejäla doser utan fullgod
effekt. Två allvarliga självmordsförsök senaste månaden och jag har svårt att se att vi kan avstå från att prova
Metamina också då detta nu nästan känns som sista möjligheten för att rädda livet på honom.”
”mångårigt blandmissbruk med övervägande amfetamin…Concerta och Ritalin i höga doser med viss effekt. I
högre doser blivit överstimulerad utan att man nått symtomlindring fullt ut, främst avseende koncentration och
rastlöshet.”
”Concerta med någon effekt dock med mycket starka bieffekter.”

”Försök med Concerta har gjors med efter att ha tarppats upp till 36 mg utan effekt fick pat domningar, yrsel och
huvudvärk som föranledde inläggning inom somatiken.”
”Concertabehandling…får besvärande biverkningar av yrsel.”
”medicinerar även med Subutex 12 mg.” ”Dosering 12 tabletter 3 gånger dagligen” (180mg)
”försökt med Ritalina och Concerta men upplevt svåra biverkningar.”
”Concerta…dos 54 mg på morgonen och 18 mg på dagen…inte fått speciellt god effekt på sitt mående och sin
koncentrationsförmåga. Vill själv pröva Amfetaminpreparat.”
”metylfenidat har haft måttlig, klart otillräcklig effekt varför behandling m dexamfetamin rek.”
”Concerta långsam dosupptrappning upp till 54 mg. Inititalt upplevde patienten ett gott humör, han blev lugnare,
han kunde sitta stilla och mindre impulsgenombrott. Då dosen inte räckte till eftermiddagen gjordes en
doshöjning till 54 mg på morgonen och 54 mg på eftermiddagen…fortfarande hade det svårt på
eftermiddagen/kvällen höjde vi dosen till 162 mg…fortfarande inte hade någon påtaglig förbättring eller effekt
överförde vi honom till kapsel Ritalin 160 mg med successiv dosupptrappning till 160 mg…återföll dock i ett
alkoholmissbruk…Förnyad misshandel och berusning…satte man in Medikinet i dos 160 mg med en förbättring
på koncentration och rastlöshet men patienten upplevde huvudvärk som försvann när man satte ut medicinen
vilket medförde att den kognitiva försämringen kom tillbaka.” Dosering 14 tabletter, 70 mg.
”provat på marknaden tillgängliga samtliga metylfenidat-preparat såsom Medikinet, Ritalin, Concerta och även
Atomoxetin – Strattera. Samtliga preparat har gett honom biverkningar och han har inte upplevt någon god effekt
av någon av dessa.”
”Concertabehandling med dåligt resultat.”
”Tidigare missbruksanamnes finns…iatrogent bensodiazepinberoende…provat Concerta upp till 36 mg med så
svåra biverkningar i form av irritabilitet, sänkning av stämningsläget och trötthet i kombination med
sömnstörning att han själv avbröt.”
”Concerta inte haft tillräcklig effekt.”
”provat Concerta och Ritalin (metylfenidat) men har fått utslag och ingen effekt. Är lika rastlös som tidigare.”
”Ritalin, Concerta och Strattera haft otillräcklig effekt och oacceptabla biverkningar.”
”står på medicinering med Concerta 7 x 36 mg + 18 mg som verkar vara otillräckligt i effekt.” (270 mg Concerta
om dagen, beroendemottagning)
”Ritalin…Effekten varit otillräcklig, dessutom besvärande biverkningar.”
”prövat behandling med Ritalin men ej tolererat denna, blivit mer uppvarvad, aggressiv etc.”

