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Fler barn får amfetamin

Antalet barn med adhd som får centralstimulerande medel ökar snabbt i Sverige.
Läkare som vill skriva ut amfetamin eller liknande preparat måste ha ett särskilt
tillstånd från Läkemedelsverket. Fram till i slutet av åttiotalet fick bara något tiotal
svenska barn medicinerna. I fjol hade antalet ökat till närmare fyra tusen, enligt ny
statistik från Läkemedelsverket. 

Ända sedan 1937 har det varit känt att små doser av amfetamin på kort sikt hjälper
barn som inte kan sitta still och vara koncentrerade. De senaste årens utveckling beror
alltså inte på något nytt medicinskt genombrott. Däremot har en svensk undersökning
från 1997 visat att medicinen fungerar under minst femton månader. En större
amerikansk studie har senare gett snarlika resultat. 

- Det har bidragit till att användningen av medicinerna ha ökat, säger Lars-Olof
Janols, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Han är en av forskarna bakom den svenska undersökningen. Som konsult hjälper han
Läkemedelsverket att bedöma ansökningar från läkare som vill behandla barn med
centralstimulerande mediciner. 

Lars-Olof Janols tror att hårdare villkor i skolan, och större kunskaper om adhd bland
folk i gemen, också bidragit till utvecklingen. Norge, Danmark, England och flera
andra länder följder en liknande trend, medan till exempel Finland är något mer
restriktivt. 

Hur många som borde ha medicinen är en känslig fråga. Lars-Olof Janols räknar med
att mellan tre och fem procent av alla barn uppfyller diagnoskraven för adhd, men att
bara en procent av barnen har så stora problem att medicin kan komma i fråga. Det
motsvarar drygt tio tusen barn mellan fem och arton år. 

- Det är en rimlig uppskattning om antalet fall där mediciner kan vara aktuellt som en
del av behandlingen. Men skriv inte att jag vill droga tio tusen barn. Det här handlar
om mycket låga doser av mediciner som rätt använda har god effekt och små
biverkningar, säger Lars-Olof Janols.
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