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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- 

och ungdomspsykiatri bl.a., se Övrig information.

Viktigt med individuell dostitrering och kontinuerlig utvärdering av effekt och 

biverkningar.

ADHD, monoterapi eller tilläggsbehandling

Barn 6 - 18 år: Startdos 1 mg x 1

Upptitrering

Dosen kan ökas med högst 1 mg per vecka. Symtom på somnolens och sedering, 

HYPOtoni och bradykardi bör monitoreras i samband med dostitrering. 

Vid gravt nedsatt njurfunktion och nedsatt leverfunktion kan dosreduktion vara 

aktuellt.

Maxdos

Barn från 6 år och 25 - 41,4 kg: 4 mg x 1 

Barn 13 - 18 år och 41,5 - 49,4 kg: 5 mg x 1

Barn 13 - 18 år och 49,5 - 58,4 kg: 6 mg x 1

Barn 13 - 18 år och över 58,5 kg: 7 mg x 1

Utsättning

Ska trappas ut under 2 veckor med högst 1 mg var 3:e - 7:e dag.

Blodtryck och puls ska följas under uttrappning, pga risk för HYPERtoni vid för snabb 

utsättning.

Guanfacin rekommenderas vid ADHD när centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras 

eller har visats vara ineffektiva. Kan vara ett alternativ vid svår hyperaktivitet/impulsivitet.

Guanfacin interagerar med grapefruktjuice och andra läkemedel som påverkar CYP3A4 och 

CYP3A5 vilket kan resultera i ändrad plasmakoncentration av guanfacin.

Behandling ska inledas och övervakas av läkare med specialistkompetens i barn- och 

ungdomspsykiatri, psykiatri, rättpsykiatri, neurologi eller barn- och ungdomsneurologi med 

habilitering eller för läkare med specialistkompetens som fått beviljad dispens från 

läkemedelsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Depottabletter 1, 2, 3 och 4 mg.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

ADMINISTRERINGSSÄTT

Oralt: Guanfacin kan tas på morgonen eller till kvällen. 

Tabletten ska inte krossas, tuggas eller brytas innan den sväljs då detta kan öka guanfacins 

frisättningshastighet.

Ska inte ges tillsammans med fettrika måltider, pga ökat upptag av läkemedlet.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Intuniv (registrerad produkt)

1 mg, Depottablett

HÅLLBAR: Förvaras i rumstemperatur. Gäller även styrkorna 2, 3 och 4 mg. 

Versionshantering: http://eped.sll.sjunet.org/eped/instructions/show_instruction_4793.html
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REFERENS/LÄNK

BNF-C 

http://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/

FASS 

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=0

Internetadress Svenska Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, SFBUP - Riktlinje ADHD, 
2016

http://www.sfbup.se/vardprogram/riktlinje-adhd/

Micromedex 

Pediatric Dosage Handbook 
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