
 

Veiledning for leger om vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved  
forskrivning av atomoksetin 

 

Atomoksetin er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn, 6 
år og eldre, hos ungdom og hos voksne som del av et omfattende behandlingsprogram. 

Diagnosen bør stilles i henhold til gjeldene DSM kriterier eller ICD retningslinjene 
(http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf).  
Behandlingen skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i behandling av ADHD. 

Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.  
Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved symptomer 
som kan inkludere kroniske problemer med å beholde konsentrasjonen over tid, at man blir lett 
distrahert, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre 
nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. 

Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med dette syndromet, og beslutningen 
om å benytte legemidler må baseres på grundig vurdering av alvorlighetsgrad av den enkelte 
pasients symptomer og reduksjon i funksjon, i forhold til pasientens alder og varighet av 
symptomene. 

Full informasjon om sikkerhet og effekt av atomoksetin er inkludert i preparatomtalen som kan 
finnes på www.felleskatalogen.no. 

Denne veiledningen gir spesifikk informasjon til forskrivende leger om undersøkelse før behandling 
og kontinuerlig monitorering under behandling med hensyn til kardiovaskulær sikkerhet. 

Leger skal kjenne til at atomoksetin kan påvirke hjertefrekvens og blodtrykk. Pasienter som vurderes 
for atomoksetin -behandling bør gjennomgå grundig anamnese (inkludert vurdering av samtidig 
medisinering, tidligere og foreliggende komorbide medisinske tilstander eller symptomer samt 
eventuell familiehistorikk med plutselig hjertedød eller uforklarlig død eller malign arytmi) og fysisk 
undersøkelse for å vurdere om det foreligger hjertelidelse. Pasienten bør henvises til ytterligere 
undersøkelse hos hjertespesialist dersom de innledende undersøkelsene tyder på slik historikk eller 
sykdom. 

Det anbefales videre å registrere hjerterytmen og blodtrykket i et skjema før behandlingen startes, 
under behandling, etter hver dosejustering, og deretter minst hver 6. måned for å påvise potensielle 
økninger med klinisk signifikans. 

Atomoksetin bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med antihypertensive legemidler og med 
pressorstoffer eller legemidler som øker blodtrykket (f.eks. salbutamol).  

Sjekklistene i denne veiledningen skal bidra til hensiktsmessig screening og overvåking av pasientene. 

Atomoksetin skal brukes i henhold til norske kliniske retningslinjer for behandling av ADHD.  
Behovet for behandling utover 1 år skal revurderes, spesielt når pasienten har oppnådd en stabil og 
tilfredsstillende respons. 
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