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OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 
 
 
VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning  
 
VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst 
 
ADHD 
Ritalin används för behandling av ADHD (aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD är en av de vanligaste sjukdomarna i barndomen och 
tillståndet kan fortsätta livet ut. Tillståndet uppkommer i genomsnitt vid 7 års ålder. Symtom 
omfattar svårigheter att koncentrera sig och vara uppmärksam, svårigheter att kontrollera 
beteendet och överaktivitet. Globalt uppskattas ungefär 6–12 % av alla barn ha ADHD. Cirka 40–
80 % av alla barn som fått diagnosen ADHD fortsätter uppvisa symtom i tonåren. I USA har 
cirka 16 % av alla 19-åringar en sannolik eller bekräftad ADHD-diagnos. Detta motsvarar 4 av 25 
19-åringar. ADHD är tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. 
Narkolepsi 
Ritalin används också för behandling av en sömnstörning som kallas narkolepsi. Narkolepsi är en 
störning som orsakar plötsliga sömnattacker. Personer med narkolepsi upplever perioder av 
extrem trötthet under dagtid och plötslig, okontrollerad insomning när som helst under dagen 
trots tillräcklig sömn under natten. Dessa ”sömnattacker” varar vanligtvis från några sekunder till 
flera minuter. Symtomen börjar ofta i barndomen eller ungdomen men kan också förekomma 
senare i livet. Tillståndet varar hela livet ut. Narkolepsi är inte sällsynt, men det är ett 
underidentifierat och underdiagnostiserat tillstånd. Cirka 1 av 3 500 personer har narkolepsi, och 
tillståndet är vanligare hos män än hos kvinnor. Narkolepsi börjar mest sannolikt under 
individens andra levnadsårtionde. En av tre personer som får narkolepsi under sin livstid börjar 
uppleva symtom före 15 års ålder. 
 
VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen 
 
ADHD 
Ritalin, Ritalin SR och Ritalin LA är indicerade för användning hos patienter i åldern 6 år och 
äldre med en ADHD-diagnos.  
Metylfenidat förbättrar kärnsymtomen på ADHD men också beteende som associeras med 
ADHD, t.ex. nedsatt akademisk prestationsförmåga och social funktionsförmåga. För tillfället 
baseras behandling av ADHD på ett mångsidigt program som omfattar psykologiska, 
pedagogiska och sociala åtgärder samt läkemedelsbehandling. För tillfället är den oftast använda 
läkemedelsbehandlingen metylfenidat. 
I den ursprungliga ansökan om försäljningstillstånd för Ritalin LA har formuleringen visats vara 
effektiv vid behandling av pediatrisk ADHD i två adekvata och väl kontrollerade kliniska studier 
med 195 barn i åldern 6–12 med ADHD.  
Resultaten av dessa studier bevisade att Ritalin LA var signifikant mera effektivt jämfört med 
placebo. Effekten av Ritalin LA reflekterades konsistent i lärares, föräldrars och forskares 
bedömningar. 
Sedan år 2000 har Ritalin LA konsistent visat sig vara effektivt och säkert vid behandling av 
ADHD hos patienter i åldern 6 år och äldre hos fler än 800 barn och 725 vuxna med ADHD-
diagnos i flera kort- och långtidsstudier på 2–66 veckor jämfört med Concerta, Medikinet och 
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placebo. Data från en pivotal studie hos vuxna (RIT124D2302) är konsistent med effekten och 
säkerheten som setts vid behandling av barn med ADHD. 
 
Narkolepsi 
Vid narkolepsi är första linjens behandling ändringar av beteendet, t.ex. planerade tupplurar 
under dagtid and undvikande av stressande situationer som kan utlösa attacker åtföljt av 
läkemedelsbehandling såsom Ritalin (metylfenidat). 

 
VI.2.3 Okända faktorer för nyttan av behandlingen 
 
Ritalin har varit väletablerat inom behandling av ADHD under de senaste 40 åren. Metylfenidat 
förbättrar kärnsymtomen på ADHD men också beteende som associeras med ADHD. Publicerad 
forskning visar också att Ritalin signifikant förbättrar trötthet dagtid och kataplexi. 
 
VI.2.4 Sammanfattning av säkerhetsfrågor 
 
Viktiga kända risker 
 
Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Högt blodtryck 
(hypertension) 

Cirka 1 av 500 personer som 
behandlades med Ritalin i 
kliniska studier fick högt 
blodtryck. Antalet är något högre 
för personer som behandlades 
med Focalin, cirka 6 av 
500 personer. Allvarlighetsgraden 
varierar från icke-allvarligt till 
allvarligt högt blodtryck. Hos 
patienter som tog Ritalin och 
rapporterade högt blodtryck var 
något färre än hälften av fallen 
allvarliga och cirka 15 % av 
dessa patienter blev intagna på 
sjukhus. Hos patienter som tog 
Focalin och rapporterade högt 
blodtryck var något fler än hälften 
av fallen allvarliga och cirka 6 % 
av dessa patienter blev intagna 
på sjukhus. Ritalin bör inte 
användas hos personer som 
redan har kraftigt förhöjt 
blodtryck. 

Utbildning av förskrivare och 
patienter/vårdnadshavare; tidig 
upptäckt, uppföljning och 
behandling, inklusive 
läkemedelsbehandling, ändringar 
i kosten och levnadsvanorna. 

Snabb puls 
(takykardi) 

Cirka 2 av 500 personer som 
behandlas med Ritalin får snabb 
puls. Antalet är högre för 
personer som behandlades med 
Focalin, cirka 14 av 
500 personer. Allvarlighetsgraden 
varierar från icke-allvarlig, där 
patienten inte upplever några 
symtom eller komplikationer, till 
mycket allvarlig, där patienten får 
en hjärtinfarkt eller t.o.m. dör. Av 
fallen där patienter som tog 
Ritalin rapporterade snabb puls 
var 5 av 11 fall allvarliga. Av 
fallen där patienter som tog 

Utbildning av patienter, 
vårdnadshavare och förskrivare. 
Tidig upptäckt, uppföljning och 
behandling, inklusive 
läkemedelsbehandling (t.ex. 
antiarytmika), ändringar i kosten 
(låg fetthalt, kontrollerad diet) och 
levnadsvanorna (undvikande av 
stimulantia, t.ex. kaffe, nikotin, 
vissa avsvällande medel och 
droger). 
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Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

Focalin rapporterade snabb puls 
var 4 av 11 fall allvarliga. 

Blockerat blodflöde till fingrar 
eller tår (Reynauds fenomen) 

I studier utvecklade inga patienter 
som tog Ritalin detta, och endast 
1 av över 1 600 patienter som tog 
Focalin utvecklade detta. 
Svårighetsgraden av 
blockeringen av blodflödet kan 
variera från icke-svår, där 
patienten inte upplever smärta 
men fingrarna eller tårna blir 
blåaktiga, till allvarligare fall, där 
patienten kan uppleva smärta 
och få sårnader på huden. Av 
patienterna som rapporterade 
blockerat blodflöde efter intag av 
Ritalin efter att läkemedlet 
kommit ut på marknaden var 
något färre än hälften av fallen 
allvarliga. Av patienterna som 
rapporterade blockerat blodflöde 
efter intag av Focalin var något 
fler än hälften av fallen allvarliga. 
Det blockerade blodflödet 
förvärras av vistelse i köld eller 
av starka känslor. 

Skydd mot köld. 

Humörförändring/ 
humörsvängningar 
(Psykos/mani) 

Humörförändring: Cirka 3 av 
500 patienter som tog Ritalin 
upplevde detta. Med Focalin 
upplevde 21 av 500 patienter 
detta. Allvarlighetsgraden av 
tillståndet varierar. Hos patienter 
som tog Ritalin var 47,5 % av de 
rapporterade fallen allvarliga. För 
Focalin var 35 % allvarliga. 
Humörsvängningar: Cirka 1 av 
500 patienter som tog Ritalin 
upplevde detta, och cirka 12 av 
500 patienter som tog Focalin 
upplevde detta. Hos patienter 
som tog Ritalin var 90 % av de 
rapporterade fallen allvarliga. För 
Focalin var 75 % allvarliga. 

Utbildning av förskrivare, 
patienter och vårdnadshavare. 
Tidig upptäckt och psykiatrisk 
symtomkontroll. 

Se, höra eller känna något som 
inte existerar p.g.a. en störning i 
hjärnan (hallucinationer) 

I studier upplevde inga patienter 
som tog Ritalin hallucinationer. 
Cirka 1 av 800 patienter som tog 
Focalin upplevde hallucinationer. 
Hos patienter som tog Ritalin och 
var 72 % av de rapporterade 
hallucinationsfallen allvarliga. För 
Focalin var 92 % av fallen 
allvarliga. 

Utbildning av förskrivare, 
patienter och vårdnadshavare. 
Tidig upptäckt och 
symtomkontroll. 

Aptitlöshet Cirka 50 av 500 personer som 
behandlas med Ritalin upplever 
någon form av aptitlöshet. För 
Focalin upplever cirka 70 av 
500 personer detta. 
Allvarlighetsgraden av 

Utbildning av förskrivare, 
patienter och vårdnadshavare. 
Tidig upptäckt och 
symtomkontroll (rådgivning, 
uppmuntran till en hälsosam 
inställning till ätande och vikt). 
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Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter 

aptitminskningen varierar från 
liten viktminskning till dödsfall. 
Hos patienter som tog Ritalin var 
19 % av de rapporterade fallen 
av aptitlöshet allvarliga. För 
Focalin var 11 % av fallen 
allvarliga. 

Långsammare tillväxt Det är svårt att bedöma 
sannolikheten för långsammare 
tillväxt efter intag av Ritalin eller 
Focalin, eftersom inga sådana fall 
förekom i studierna. 
Allvarlighetsgraden varierar i 
rapporterna efter introduktionen 
på marknaden. Hos patienter 
som tog Ritalin och var 40 % av 
de rapporterade fallen av 
långsammare tillväxt allvarliga. 
För Focalin var 20 % av fallen 
allvarliga. 

Patienter, vårdnadshavare och 
förskrivare bör vara medvetna om 
att långtidsbehandling med 
Ritalin kan påverka tillväxten. 

Aggression Cirka 19 av 500 personer som 
behandlas med Ritalin upplever 
någon form aggressivt beteende. 
För Focalin upplever cirka 38 av 
500 personer detta. 
Aggressionens allvarlighetsgrad 
varierar från aggressiva 
kommentarer till 
aggressionsrelaterat dödsfall. 
Hos patienter som tog Ritalin var 
cirka 40 % av de rapporterade 
fallen allvarliga. Hos patienter 
som tog Focalin var cirka 27 % 
av fallen allvarliga. 

Utbildning av vårdnadshavare 
och förskrivare, tidig upptäckt och 
symtomkontroll och kontroll av 
sådant som kunde öka risken för 
aggression. 

Depression Cirka 21 av 500 personer som 
behandlas med Ritalin upplever 
någon form av depression. Cirka 
50 av 500 personer som 
behandlas med Focalin upplever 
någon form av depression. 
Depressionens svårighetsgrad 
varierar från periodisk 
nedstämdhet till självmordstankar 
som leder till dödsfall. Hos 
patienter som tog Ritalin var cirka 
56 % av de rapporterade 
depressionsfallen allvarliga. Hos 
patienter som tog Focalin var 
cirka 81 % av fallen allvarliga. 

Tidig upptäckt, korrekt diagnos 
och behandling, inklusive 
läkemedelsbehandling och 
psykologisk terapi, för att 
förebygga återfall; utbildning av 
förskrivare, patienter och 
vårdnadshavare. 

 
Viktiga eventuella risker 
 
Risk Vad är känt 

Förlängd tid mellan hjärtslag (QT-
förlängning) 

Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
upplevt förlängd tid mellan hjärtslag, men inget starkt samband med 
användningen av metylfenidat har observerats. 

Rytmrubbning i hjärtat Detta anses vara en eventuell risk, eftersom andra läkemedel i 
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Risk Vad är känt 

samma läkemedelsgrupp förknippas med denna risk. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt 
rytmrubbning i hjärtat. 

Hjärtsjukdom som beror på 
nedsatt blodflöde (ischemisk 
hjärthändelse) 

Bakom detta finns en teoretisk mekanism som omfattar möjligheten 
att läkemedlet orsakar förträngning av blodkärl. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt 
hjärtsjukdom som beror på nedsatt blodflöde. 

Blåfärgning av huden p.g.a. 
nedsatt syresättning av blodet 
(cyanos) 

En medicinsk tidskrift innehåller en rapport om att metylfenidat kan 
orsaka avvikelser i blodkärleni extremiteterna och cyanos. Rapporter 
har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt 
blåfärgning av huden p.g.a. minskad syrehalt i blodet. 

Plötslig död vanligen orsakat av 
hjärtsjukdom 

Orsaken är inte känd, men experter tror att detta kan stå i samband 
med hjärtsjukdom sedan tidigare. Rapporter har inkommit om 
patienter som tagit metylfenidat och dött plötsligt. 

Cirkulationsstörning i hjärnan Detta anses vara en eventuell risk, eftersom andra läkemedel i 
samma läkemedelsgrupp förknippas med denna risk. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt minskat 
blodflöde till hjärnan.  

Fientlighet Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
börjat känna fientlighet. 

Självmordsbeteende Detta är teoretiskt möjligt, men inga fall sågs i kliniska studier med 
Ritalin eller med andra läkemedel i samma läkemedelsgrupp. 
Självmordstankar eller -försök har förekommit hos patienter som tagit 
andra läkemedel i samma läkemedelsgrupp. Rapporter har inkommit 
om patienter som tagit metylfenidat och upplevt självmordsbeteende. 

Repetitiva beteende Detta anses vara en eventuell risk, eftersom andra läkemedel i 
samma läkemedelsgrupp förknippas med denna risk. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt repetitiva 
beteende. 

Medelsvår till svår huvudvärk 
som vanligen påverkar ena 
halvan av huvudet och förknippas 
med andra symtom såsom 
illamående, kräkning, känslighet 
för ljud, ljus eller lukt (migrän) 

Det finns en teoretisk mekanism bakom detta, och andra läkemedel i 
samma läkemedelsgrupp förknippas med denna risk. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt migrän. 

Upprepade, ofrivilliga rörelser 
(tics/Tourettes syndrom/dystoni) 

Denna risk är teoretisk möjlig, och detta fenomen har setts med andra 
läkemedel i samma läkemedelsgrupp. Rapporter har inkommit om 
patienter som tagit metylfenidat och upplevt ofrivilliga rörelser. 

Effekt på den slutliga längden Det är inte känt varför detta kan förekomma, men experter tror att det 
eventuellt kan bero på att läkemedel som innehåller metylfenidat 
minskar aptiten, vilket leder till viktförändringar som kan påverka 
tillväxten och den slutliga längden. Också andra läkemedel i samma 
läkemedelsgrupp förknippas med denna risk. Rapporter har inkommit 
om patienter som tagit metylfenidat och upplevt en effekt på den 
slutliga längden. 

Fördröjd könsmognad En djurstudie visade fördröjd könsmognad, men en annan liknande 
djurstudie visade inte fördröjd könsmognad. Det finns inga data från 
människor som skulle visa fördröjd könsmognad. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och upplevt fördröjd 
könsmognad. 

Läkemedelsmissbruk och 
läkemedelsberoende 

Andra läkemedel i samma läkemedelsgrupp förknippas med denna 
risk. Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
upplevt läkemedelsmissbruk och läkemedelsberoende. 

Abstinenssymtom Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
upplevt abstinenssymtom efter avslutat medicinering. 

Användning av läkemedlet som 
rusmedel 

Det är teoretiskt möjligt att missbruka läkemedlet. Rapporter har 
inkommit om patienter som tagit metylfenidat och ändrat ordinationen. 

Användning av läkemedlet för Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
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Risk Vad är känt 

något annat än vad det är avsett 
för (off label-användning) 

använt läkemedlet för något annat än vad det är avsett för. 

Cancer (karcinogenicitet) I djurstudier upptkom cancer, men djuren fick betydligt högre doser 
än vad som rekommenderas för människor. En studie genomfördes 
hos människor för att utreda om samma observation som hos djur 
förekom. Hos människor sågs ingen ökad risk för ny cancer. 
Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
utvecklat cancer, men inget starkt samband med användningen av 
metylfenidat har observerats. 

Blodcancer (lymfocytisk leukemi) Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
utvecklat cancer i blodomloppet, men inget starkt samband med 
användningen av metylfenidat har observerats. 

Hjärt- eller lungsjukdom hos 
nyfödda (neonatal 
kardiorespiratorisk toxicitet) 

Det är inte känt om exponering av fostret för metylfenidat kan ha 
effekter på hjärtat och lungorna, men det är känt att läkemedel i 
samma läkemedelsgrupp orsakar problem. Rapporter har inkommit 
om metylfenidat och hjärt- eller lungsjukdom hos nyfödda. 

Effekt på nyföddas tillväxt Inga fall av detta har förekommit, men det är känt att Ritalin kan 
orsaka långsammare tillväxt. Det är inte känt om exponering av 
fostret kan ha en liknande effekt. Inga rapporter om effekt på 
nyföddas tillväxt har inkommit. 

Hjärtmuskelsjukdom 
(kardiomyopati) 

Rapporter har inkommit om patienter som tagit metylfenidat och 
upplevt hjärtmuskelsjukdom, men inget starkt samband med 
användningen av metylfenidat har observerats. 

 
Återstående information 
 
Risk Vad är känt 

Inga. Ej relevant 
 

VI.2.5 Sammanfattning av riskminimeringsåtgärder 
 
För alla läkemedel finns det en produktresumé som ger läkare, apotekspersonal och annan hälso- 
och sjukvårdspersonal information om hur läkemedlet används, risker gällande användning och 
rekommendationer för minimering av dem. En allmänspråklig kortversion av produktresumén 
finns i form av bipacksedel. Åtgärderna som anges i produktresumén och bipacksedeln är 
rutinmässiga riskminimeringsåtgärder.    
 
Produktresumén och bipacksedeln kan hittas på Fimeas webbplats www.fimea.fi. 
 
Detta läkemedel har speciella villkor eller begränsningar (ytterligare riskminimeringsåtgärder) för 
en säker och effektiv användning. Fullständig information av dessa villkor och nyckelbudskap av 
utbildningsmaterial har publicerats av Europeiska läkemedelsverket. I Fimeas webbtjänst finns 
länkar till dessa läkemedelshandlingar. Implementering av ytterligare riskminimeringsåtgärder 
beror ändå på överenskommelsen mellan tillverkaren och den nationella läkemedelsmyndigheten 
i medlemslandet. 
 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder finns för följande risker: 
• Högt blodtryck (hypertension) 
• Snabb puls (takykardi) 
• Psykos/mani 
• Se, höra eller känna något som inte existerar p.g.a. en störning i hjärnan (hallucinationer) 
• Aptitlöshet 

http://www.fimea.fi/
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• Långsammare tillväxt 
• Aggression 
• Depression 
• Rytmrubbning i hjärtat 
• Hjärtsjukdom som beror på nedsatt blodflöde (ischemisk hjärthändelse) 
• Plötsligt död vanligen orsakat av hjärtsjukdom 
• Cirkulationsstörning i hjärnan 
• Fientlighet 
• Självmordsbeteende 
• Upprepade, ofrivilliga rörelser (tics/Tourettes syndrom/dystoni) 
• Läkemedelsmissbruk 
• Läkemedelsberoende 
• Abstinenssymtom 
• Användning av läkemedlet som rusmedel 
• Användning av läkemedlet för något annat än vad det är avsett för (off label-användning) 

 
Ytterligare riskminimeringsåtgärder för de ovan nämnda säkerhetsriskerna: 
 
Riskminimeringsåtgärd(er): Informationswebbsida om metylfenidat som ger tillgång till 
följande utbildningsmaterial: 
1) Läkarguide för förskrivning, och 
2) Minneslistor på åtgärder före förskrivning och för kontinuerlig uppföljning för förskrivare och, 
om möjligt, för vårdnadshavare. 
Detta material ger anvisningar om säker användning av metylfenidat. Webbsidans innehåll finns 
tillgängligt på de 23 officiella EU-språken. 
Mål och motivering 
Att informera läkare om säker användning av metylfenidat. 
Detta uppnås genom att erbjuda utbildningsverktyg på en webbsida för att hjälpa läkare vara väl 
informerade och använda metylfenidat enligt den senaste säkerhetsinformationen. 
Föreslagna åtgärder 
Projektet är endast avsett för medicinsk utbildning. Det är inte avsett för marknadsföring av 
produkter. För att garantera detta utvecklades webbsidan av ett utomstående företag. 
Utbildningsverktygets viktigaste uppgifter är: 
1) Ge information om diagnos, sjukdomshistoria och bedömning av andra samtidiga sjukdomar 
en patient har. Webbsidan informerar läkare om vilka laboratorievärden behöver uppföljas och 
tillhandahåller ett verktyg för dokumentation. Syftet är att informera läkare om vilken 
information de måste insamla från sina patienter för att garantera att endast lämpliga patienter får 
läkemedlet. 
2) Uppföljning under behandlingen med avseende på säkerhetsaspekter, bl.a. blodtryck, puls, 
längd och kroppsvikt samt uppkomst eller förvärrande av psykiska symtom, tics eller krampanfall. 
Utbildningsverktyget kommer också att ta upp rekommenderade behandlingslängder. 
 
VI.2.6 Utvecklingsplan efter godkännande för försäljning 
 
Förteckning över studier i utvecklingsplan 
 
Ej relevant 
 
Studier som är ett villkor för godkännandet av försäljning 
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Inga 
 
VI.2.7 Sammanfattning av uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Avsevärda uppdateringar i riskhanteringsplan 
 
Versionnummer Datum Säkerhetsfrågor Anmärkning 
3 15.10.2008 Kända risker 

Hypertension 
Takykardi 
Raynauds fenomen 
Psykos/mani 
Hallucinationer (se, höra eller 
känna något som inte existerar) 
Aptitlöshet 
Långsammare tillväxt 
Eventuella risker 
QT-förlängning 
Rytmrubbning 
Ischemiska hjärthändelser 
Cyanos 
Plötsligt död 
Cirkulationsstörningar i hjärnan 
Aggressivitet 
Fientlighet 
Depression 
Självmordsbeteende 
Tvångsbeteende 
Migrän 
Tics/Tourettes syndrom/dystoni 
Effekt på den slutliga längden 
Fördröjd könsmognad 
Läkemedelsmissbruk och 
läkemedelsberoende 
Abstinenssymtom 
Användning som rusmedel 
Off label-användning 
Karcinogenicitet 
Cytogenicitet 
Återstående information 
Inga. 

V3 var den första 
riskhanteringsplanen som 
trädde i kraft (V1 och V2 var 
förslag). Studien 
CRIT124D2201 pågår. En 
läkemedelsanvändningsstudie 
planeras. Genomgång av 
FDA/AHRQ-sponsorerade 
farmakoepidemiologiska 
initiativ för evaluering av 
kardiovaskulära biverkningar 
pågår. Utbildningsmaterial på 
en webbsida planeras. 

4 18.1.2010 Lymfocytisk leukemi tillagd som 
eventuell risk.  
Neonatal kardiorespiratorisk 
toxicitet (neonatal/fetal takykardi, 
andningssvikt/andningsstillestånd) 
tillagd som eventuell risk.  
Effekter på neonatal 
tillväxtpotential tillades som 
eventuell risk.  
Ischemisk hjärtsjukdom 
avlägsnades som eventuell risk. 
Cytogenicitet avlägsnades som 
eventuell risk. 

Studien CRIT124D2201 har 
slutförts och därför har den 
avlägsnats från 
riskhanteringsplanens 
farmakovigilansplan. 
Studien CRIT124D2402 (DUS) 
pågår nu. 

5 24.1.2011 Aggression flyttades från 
eventuell risk till känd risk.  
Depression flyttades från 
eventuell risk till känd risk. 
Ischemiska hjärthändelser 
återinfördes som eventuell risk. 

Risken effekter på nyföddas 
tillväxtpotential i den 
föregående 
riskhanteringsplanen har 
namngetts på nytt som effekter 
på nyföddas tillväxt. Studien 
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CRIT124D2402 (DUS) 
genomfördes. Meta-analys av 
innehavaren av godkännandet 
för försäljnings data om 
självmordsbenägenhet tillades. 
Genomgång av FDA/AHRQ-
sponsorerade 
farmakoepidemiologiska 
initiativ för evaluering av 
kardiovaskulära biverkningar 
slutfördes. Prövarinitierad 
rökstoppstudie hos ungdomar 
tillades. Uppföljningsstudien om 
multimodal behandling av 
ADHD pågår. 

6 7.12.2012 Inga ändringar av nya 
säkerhetsrisker. 

Uppdaterades med föreslagen 
indikation – ADHD hos vuxna 
(Ritalin LA) och inlämnades 
med ansökan för den nya 
indikationen ADHD hos vuxna 
för Ritalin LA i EU. 

6.1 29.5.2014 Kardiomyopati tillades som viktig 
känd risk 

Under EU:s work-sharing-
utvärdering samtycket NVS till 
att åta sig följande åtaganden 
som omfattar modifiering av 
riskhanteringsplanen som 
Tysklands 
läkemedelsmyndighet BfArM 
begärde i den slutliga 
variationsutvärderingsrapporten 
[FVAR] (ingen tidtabell 
föreslagen av NVS/BfArM). 
Målinriktade 
uppföljningsenkäter för de 
viktiga kardiovaskulära riskerna 
hypertension, takykardi, QT-
förlängning och kardiomyopati 
tillades som verktyg för ökad 
farmakovigilans. 
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