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Intuniv (guanfacin) är en selektiv α2A-adrenerg receptoragonist avsedd för behandling av adhd hos barn
och ungdomar i åldern 6-17 år för vilka centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats
vara ineffektiva. Intuniv ska användas som en del av ett adhd-behandlingsprogram, som normalt
omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder.
Intuniv är föremål för nationellt ordnat införande och aktuella rekommendationer för behandling finns i
version 2.0 av införande- och uppföljningsprotokollet. Guanfacin har tidigare funnits tillgängligt för förskrivning
på licens, men fick i september 2015 marknadsföringsgodkännande. Från och med 29 april 2016 ingår Intuniv i
läkemedelsförmånen när svar på tidigare behandling med centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms
vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med dessa är olämpligt.
Monoterapi med Intuniv är aktuellt vid biverkningar av andra läkemedel mot adhd som blodtrycksstegring,
pulsökning, sömnstörning eller nedsatt aptit och vid samsjuklighet som tics. Kombinationsbehandling med
centralstimulantia är aktuellt när centralstimulantia ger viss, men inte tillräcklig, effekt.

Användarstatistik
Nedan redovisas aktuella försäljningsdata för Intuniv (Källa: eHälsomyndigheten – Insikt). Genomgående
används kronor/1000 barn i åldern 0-17 år som jämförande mått. När guanfacin förskrevs på licens, innan
Intuniv inkluderades i förmånen i maj 2016, hade läkemedlet högre pris. Därför visas statistik i figur 2 från maj
2016.

Kommentarer
Alla landsting har börjat behandla med Intuniv, men i olika stor utsträckning. Störst användning finns i
Halland och Blekinge (figur 1) som har betydligt större användning än övriga riket. I Värmland och
Jämtland är användningen liten.
Det är inte bara för Intuniv som användningen varierar regionalt. Socialstyrelsen konstaterar i sin
rapport ”Förskrivning av adhd-läkemedel 2016” att det finns stora regionala skillnader i förskrivningen
av adhd-läkemedel generellt. I vissa kommuner förskrevs adhd-läkemedel 2016 till omkring två
procent av pojkarna medan andelen i andra kommuner var omkring 14 procent. Motsvarande siffror
för flickorna varierade mellan 0,5 och drygt åtta procent.

Figur 1. Intuniv, försäljning kvartal 2 2017 per landsting/region på recept
Kronor/1000 barn 0-17 år

Figur 2. Intuniv, försäljning per månad i riket på recept
Kronor/1000 barn 0-17 år

