
 

 YTTRANDE NT-RÅDET 
2016-05-03 

   
1 (2) 

    

    

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Org nr: 222000-0315, info@skl.se,  

  

NT- rådet  

 

Hälso- och sjukvårdsdirektörs-

nätverket 

NT-rådets yttrande till landstingen gällande Intuniv 

(guanfacin) vid  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder) hos barn och ungdomar. 

 

NT-rådet rekommenderar landstingen 

- Att använda Intuniv till barn och ungdomar i enlighet med TLV:s förmånsbeslut1, 

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer2 och det landstingsgemensamma 

införandeprotokollet3 

Det innebär att Intuniv rekommenderas endast när svar på tidigare behandling med 

centralstimulerande medel och atomoxetin bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när 

behandling med dessa är olämpligt. 

 

Bakgrund 

Intuniv (guanfacin) är Intuniv är avsett för behandling av ADHD (Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6-17 år för vilka stimulantia 

inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Intuniv måste användas som en 

del i ett omfattande ADHD-behandlingsprogram, som normalt omfattar psykologiska, 

pedagogiska och sociala åtgärder. 

TLV har beslutat att Intuniv omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning.  

I detta fall då läkemedlet genomgått en förmånsansökan och ett införandeprotokoll utvecklats, 

grundar sig NT-rådets rekommendation på TLVs förmånsbeslut samt kliniska experters 

bedömning av läkemedlets plats i terapin, vilken beskrivs i införandeprotokollet 

NT-rådets sammanvägda bedömning gällande Intuniv 

NT-rådet rekommenderar landstingen att använda Intuniv i enlighet med TLV:s 

förmånsbeslut.  

NT-rådet vill också uppmana landstingen att använda kvalitetsregistret BUSA för att öka 

tillgången till uppföljningsdata vid behandling av ADHD.  

 

 

För NT-rådet, 

 

Stefan Back, ordförande 

IN
AKTUELL

mailto:info@skl.se
http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Intuniv-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Uppdaterad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-adhd/
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Inf%c3%b6randeprotokoll%20f%c3%b6r%20Intuniv%20Version%202%200.pdf
http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Inf%c3%b6randeprotokoll%20f%c3%b6r%20Intuniv%20Version%202%200.pdf
http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Intuniv-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/
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Referenser: 

1. http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Intuniv-ingar-i-

hogkostnadsskyddet-med-begransning/ 

2. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Uppdaterad-

rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-adhd/  

3. http://www.janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Inf%c3

%b6randeprotokoll%20f%c3%b6r%20Intuniv%20Version%202%200.pdf 

 

Om NT-rådets beslut 

http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-

lakemedel/NT-radets-rekommendationer-grunder-till-beslut/ 

Närvarande vid beslut: Lars Lööf, Uppsala/Örebro sjukvårdsregion; Gerd Lärfars, sjukvårdsregion 

Stockholm/Gotland; Anna Lindhé, Västra Götalandsregionen; Mårten Lindström, Sydöstra 

sjukvårdsregionen; Anders Bergström, Norra sjukvårdsregionen; Maria Landgren, Södra 

sjukvårdsregionen; Stefan Back, ordförande NT-rådet 

 

Jäv: Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet. 
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