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Vi startade ett behandlingsteam 
för OCD/Tourette i Uppsala 1995

En del fall var verkligen annorlunda.

De  började akut med en allvarlig mix av           
psykiatriska och neurologiska symtom                   



Susan Swedo Gunilla Gerland
2013
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Scharlakansfeber

Halsfluss

Scharlakansfeber

Bärare utan
symtom

Streptokocker



Scharlakansfeber



Scharlakansfeber

Isolering Karantän

Penicillin till patient och omgivning 

Uppföljning, äggvita i urin



Sydenhams korea (Danssjuka)
2-3 månader efter streptokockinfektion

Thomas Sydenham

Sydenham beskrev 
1676 patienter med 
korea, OCD, 
humörsvängningar, 
hjärtproblem och 
hudförändringar.  



Sydenhams korea



Ledbesvär

Hjärtproblem

Hudutslag

Korea

Penicillin under lång tid för att skydda mot hjärtfel

Reumatisk feber cirka 10 dagar 
efter streptokockinfektion



Acute rheumatic fever Lancet 2005;366:155-68

Reumatic
Heart 
Disease



Begrepp

PANS

Pediatric Acute Onset
Neropsychiatric Syndrom

PANDAS        

Pediatric Autoimmune 
Neuropsychiatric Disorder 
Associated with
Streptococcial Infection

PANDAS är en undergrupp till PANS



PANS (Swedo, et al 2012)

 I. Urakut insättande OCD och/eller restriktivt ätande

 II. Samtidig och plötslig debut av andra, svåra neuropsykiatriska 
symtom;  minst två från följande sju kategorier: 

(1) Påtagligt förhöjd ångestnivå 

(2) Emotionell labilitet och/eller depression 

(3) Irritabilitet, aggression och/eller svårt trotsbeteende 

(4) Tillbakagång i utvecklingsnivå/beteende 

(5) Försämring av skolprestationer 

(6) Sensoriska och motoriska avvikelser 

(7) Somatiska symtom inkluderande sömnstörning, enures eller 
täta trängningar III. 

 III. Symtomen kan inte förklaras av annat tillstånd som ex 
Sydenhams chorea, SLE, Tourettes syndrom.



Jenny Frankovich
PANS-kliniken Stanford



Symptom (Stanfords grupp 2017)

OCD  92%

Restriktivt ätande  53%

Ångest 97%

Humörstörning (svängningar) 92%

Irritation/aggression  90%

Beteendemässig regression  73%

Försämrade skolprestationer  72%

Sensoriska och motoriska avvikelser  94%

Somatiska symptom  97%



PANS Clinic Stanford

De första 52 patienterna:

80% återkommande/tillfrisknade

9%  kroniskt, konstant

11% progressiv utveckling

63% har infektion vid försämring



PANS Clinic Stanford

De första 52 patienterna:

Grupp A streptokocker 67%

Mycoplasma IgM 15%

Urinvägsinfektion av virus 55%

Bihåleinflammation 36%

Öroninflammation 15%

Övriga: Babesios, impetigo, klamydia,

lunginflammation, tandinfektion, vaccination,

allergisk reaktion



Sömn (93%)

Sömnlöshet

Mardrömmar

Rastlös sömn

Omvänd sömncykel

Apne

REM  beteendestörning



Restriktivt ätande

Tvångsmässig rädsla för 
smitta/förorening

Rädsla för att svälja, 
kvävning, kräkningar 

(ofta kopplad till 
Sensoriska fenomen 

(uppfattad konsistens 
eller utseende av maten)



Kraftig tillbakagång

Acute Illness Convalescence



 ”Mild” PANS/PANDAS
Tvångssymtom kan uppta 1–2 timmar per dag men skapar inte stort lidande eller påverkar den 

generella funktionen. Symtomen faller oftast inom ramen för ”besvärligt men uthärdligt”.

 Måttlig till allvarlig PANS/PANDAS
Barn med måttliga till allvarliga symtom på PANS/PANDAS har symtom som skapar lidande och nedsatt funktion 

men ändå upplevs hanterbart av barnet själv och familjen. Tvångssymtomen kan uppta 50–70% av barnets 

vakna tid. Ritualer och eller separationsångest kan hindra barnet från att lämna hemmet  täta toalettbesök för 

att kissa, sömnstörningar, och nedsatt kognitiv funktion som leder till svårigheter i skola (t ex skrivsvårigheter, 

förlust av matematik- och läsfärdigheter, och minnesproblem). För många barn i denna grupp är emotionell 

labilitet, irritabilitet och aggressivitet de mest problematiska symtomen. 

 Extrem eller livshotande PANS/PANDAS
Definition: Barn med extremt allvarliga symtom på PANS/PANDAS lider av tvångssymtom 90–100% av sin vakna 

tid och har ett omfattande lidande kopplat till separationsångest, generaliserad ångest, depression och 

emotionell labilitet. Barn som har ett begränsat vätske- och födointag (oftast på grund av rädsla för smitta, att 

kvävas, att kräkas eller liknande) kan utveckla uttorkning, signifikant viktförlust (mer än 10% av kroppsvikten) 

och fysiska tecken på att det är ett livshotande tillstånd. Extrem irritabilitet, minnessvårigheter, aggressivitet, 

emotionell labilitet, tankar på våld, hallucinationer och/eller vanföreställningar, förstärkta sinnesintryck, 

motoriska störningar (av koreatyp, dystoniska och stereotypa) och tics. Vissa barn har stora svårigheter att gå 

och/eller sitta utan stöd. Symtomen orsakar inte bara stort lidande för barnet och vårdnadshavare, utan kan 

också förhindra barnet från att lämna hemmet, gå i skolan och utföra ADL (t ex duscha, äta, gå på toaletten). 

En kombination av ökad impulsivitet, beteendemässig regression, humörsvängningar och irrationella rädslor 

kan leda till livshotande impulsiva handlingar.

Man delar in PANS i olika allvarlighetsgrader

Källa_ Neuropsychiatric Syndrome: .Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology (Volume 27, Number 7, 2017



Hur ställs diagnos?

Diagnosen ställs endast utifrån karakteristiska    
symtom med hastigt utvecklade neurologiska och 

psykiatriska symtom 

Leta ordentligt efter infektion och behandla med

antibiotika vid behov.

Behandla inflammationen i hjärnan. Resultat styrker  
ifall det handlar om en autoimmun process.

I forskningsfronten finns undersökningar med 
PET,MR och immunologiska prov 



PANS – inflammation i basala ganglierna

Basala ganglierna

dämpar och prioriterar

motorik, känslor och tankar

viktiga för överlevnaden



Med PET-teknik har man visat att det 

finns en autoimmun inflammation i 

basala ganglierna vid PANDAS

Kumar A, Williams MT, Chugani HT. Evaluation of basal ganglia and 

thalamic inflammation in children with pediatric autoimmune 

neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection

and Tourette syndrome: a positron emission tomographic (PET) 

study using 11C-[R]-PK11195.

J Child Neurol. 2015;30(6):749-756. 



Antikroppar kan inte ge
en definitiv PANDAS-
diagnos men antikroppar
mot dopamin D1 och D2, 
lysogangliosid, antitubulin
och CaM Kinas II 
avspeglar i många fall 
sjukdomsintensiteten och
kan bidra till diagnosen.’

Autoantibody 
Biomarkers for Basal 
Ganglia Encephalitis in 
Sydenham Chorea and 
Pediatric Autoimmune 
Neuropsychiatric Disorder 
Associated With 
Streptococcal Infections

Jennifer L. Chain et al

Front. Psychiatry, 24 June 
2020 



Med en speciellt känslig 
magnetkamerateknik (Diffusion Weighted
Imaging (DWI) har man kunnat påvisa 
svullnad i basala ganglierna, talamus och 
amygdala vid PANS som stämmer med den 
kliniska bilden med bland annat OCD, 
emotionell labilitet och sömnstörningar.

Association of Pediatric Acute-Onset 
Neuropsychiatric Syndrome

With Microstructural Differences in Brain Regions 
Detected

via Diffusion-Weighted Magnetic Resonance 
Imaging

JAMA Network Open. 2020;3(5)



IgG-antikroppar från barn med 

PANDAS binder sig specifikt till 

kolinerga interneuron i basala

ganglierna. Denna bindning

reduceras efter behandling med 

IVIG

Antibodies From Children With PANDAS Bind Specifically to 

Striatal Cholinergic Interneurons and Alter Their Activity

Jian Xu, Ph.D., Rong-Jian Liu, Ph.D., Shaylyn Fahey, B.S., 

Luciana Frick, Ph.D., James Leckman, M.D., Ph.D., Flora 

Vaccarino, M.D., Ronald S. Duman, Ph.D., Kyle Williams, 

M.D., Ph.D., Susan Swedo, M.D., Christopher Pittenger, M.D., 

Ph.D. The American Journal of Psychiatry Jun 2020



Behandling för att lugna 

immunsystemets felreaktion

Antiinflammatoriska 

värktabletter

Kortison

Intravenöst gammaglobulin



Behandla psykiatriska symtom

KBT

Låg dos psykofarmaka

Stöd till familjen

Stöd i skolan



Antibiotikabehandling

Modell från reumatisk feber och Sydenhams korea
där  antibiotikabehandling är standard

Skydda under längre tid för nya infektioner



Ett års studie med
penicillin                           azitromycin

Biol Psychiatry. 2005



Ett exempel på ett sådan uppmuntrande resultat är den IVIG-studien som presenterades på 
AAP:s konferens i oktober 2019.En större amerikansk IVIG-studie pågår.

Ett exempel på ett sådan uppmuntrande resultat är den 
IVIG-studien som presenterades på AAP:s konferens i 

oktober 2019.En större amerikansk IVIG-studie pågår.



Prova sådant som kan stärka immunförsvaret utan att skada. D-

vitamin, omega-3, melatonin, kost eller tillskott som motverkar 

brister och sådant som är bra för tarmbakterierna.



Psykiater ReumatologNeurolog

DSM-5 diagnos

Psykoterapi

Psykofarmaka

Neurologstatus

Lumbalpunktion

Magnetkamera

Hjärninflammation

Kroppsundersökning

Prover

Immunologiska

inflammationer



Psykiater Reumatolog

Neurolog



En rapport med referat 

från föreläsningarna som 

hölls vid Sanes 

internationella konferens 

om PANS och 

immunpsykiatri 2019.

Finns att beställa på:

www.sane.nu



 https://aspire.care/

https://www.pandasppn.org/

https://aspire.care/


Sammanfattning

 Efter 25 år är det enbart en samling symtom som ger 

diagnosen PANDAS/PANS

 En omfattande forskning gör att vi vet mer om 

hyperinflammationen  i basala delar av hjärnan. 

 Metoderna att bekräfta diagnosen genom 

hjärnavbildningar och immunologiska test går framåt 

men avgör inte diagnosen

 Kunskapen gör att allt fler upptäcks tidigt

 Erfarenheterna av vilka behandlingar som fungerar växer 

genom uppföljningar från olika kliniker, genom nätverk av 

behandlare och genom rapporter från patienter och 

anhöriga


