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Monoaminer
• Serotonin, dopamin, noradrenalin, adrenalin och histamin är alla signalsubstanser
syntetiserade från enkla aminosyror.
• Nervceller som innehåller monoaminer är anatomiskt lokaliserade till hjärnstammen och
förlängda märgen. Härifrån försörjer de resten av storhjärnan samt ryggmärgen och
påverkar härifrån en rad olika system. Brist på monoaminer ger upphov till ett brett
spektrum av symtom
• DAT: Är ett protein som reglerar nivån av dopamin i hjärnan och fungerar som biomarkör
för antalet dopaminceller. Genom att mäta lokalisationen av DAT-proteinet är det möjligt
att kartlägga utbredningen av dopamincellerna, dess nervbanor och nervändslut
• NET: Är ett protein som återupptar noradrenalin från synapsen och som därigenom
reglerar hur mycket noradrenalin som finns i synapsen.
• SET: Är ett protein som återupptar serotonin från synapsen

Verkningsmekanismer för mediciner för ADHDbehandling
• De flesta mediciner för ADHD tros främst verka via katekolaminvägar.
• På synaptisk nivå verkar dessa läkemedel vara katekolaminagonister,
vilket ökar tillgängligheten av dopamin eller noradrenalin (t.ex. genom
att blockera återupptaget).
• Det finns dock kontroverser om tätheten av dopamintransportörer
hos individer med ADHD och effekten av detta på katekolamin-nivå.
• Vissa studier.

• tyder på ökad transportörtäthet med snabb återvinning av synaptisk dopamin vilket
resulterar i ett dopaminunderskott.
• Andra [föreslår ett dopaminbrist associerat med låg dopaminfrisättning, vilket i
obehandlade fall är associerat med låg transportördensitet.

• Nyligen genomförda PET-avbildningsstudier indikerar att
transportördensiteten ökar och blir hög efter kronisk behandling med
stimulantia

Verkningsmekanismer för ADHD mediciner
• Metylfenidat binder till NET och DAT, vilket hämmar återupptaget av noradrenalin och dopamin
• Amfetamin har minst tre verkningsmekanismer
1. De transporteras av monoamintransportörerna DAT och NET, vilket konkurrerar med dessa signalsubstanser
och minskar deras återupptag i synapsen;
2. De orsakar också spåraminassocierad receptor 1 (TAAR1) att fosforylera DAT. Den fosforylerade DAT är antingen
internaliserad i den presynaptiska neuronen och upphör att transportera eller inverserar utflödet av dopamin;
3. De går in i den presynaptiska monoaminvesikeln och orsakar utflöde av neurotransmittorer från vesikeln, vilket
i sin tur ökar utflödet mot synapsen. Dessa mekanismer är mer studerade och etablerade för
dopaminneurotransmission, men tros förekomma på liknande sätt för noradrenalin
• Atomoxetin binder till NET, vilket hämmar återupptaget av noradrenalin. I den prefrontala cortex, där det finns mycket
mindre uttryck av DAT, hämmas dopaminåterupptaget av NET också av atomoxetins verkan.
• Guanfacin binder till och aktiverar specifikt alfa-2A adrenerga receptorer.
• Klonidin binder till och aktiverar alfa-2 adrenerga receptorer.

Verkningsmekanismer för ADHD mediciner
• Bupropion hämmar DAT och NET svagt.
• Imipramin hämmar NET och SET.
• Modafinil hämmar DAT i svagare utsträckning än andra
psykostimulerande medel.

The Mechanisms of Action of Stimulants
(Wilens and Spencer. Handbook of Substance Abuse: Neurobehavioral Pharmacology. 1998;501-513

Wilens TE. Mechanism of action of agents used in attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry. 2006. 67, (suppl 8)
32-37.)
.
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Farmakologisk behandling ADHD i USA
Pharmacological Treatment

Stimulants
Methylphenidate
Amphetamines

FDA Approved

Atomoxetine

FDA Approved

Alpha Agonists

FDA Approved

Guanfacine (XR)
Clonidine (XR)
Guan XR or Clon XR + stimulants

FDA Approved

Antidepressants
Bupropion
Tricyclics

Combination/others
Modafinil
Memantine
Research

ADHD in Children & Adults. Adler, Spencer, Wilens (eds), Cambridge Press; 2015

Non-FDA Approved, Non-Stimulants in ADHD
• Bupropion

• RCTs hos barn och vuxna)
• Generellt mindre effect size (ES) jämfört med stimulantia

• Modafinil

• Multipla RCTs positiva hos barn (föriktighet Stevens-Johnson Syndrome)
• Negativa RCTs in adults

• Tricycliska TCA

• Flera RCTs hos barn / ungdomar och vuxna
• Långvarig ihållande effekt utan tolerans
• Serumnivåer, EKG-övervakning rekommenderas
Adler, Spencer, Wilens (ed); ADHD in Children and Adults, Cambridge Press, 2015

Farmakologisk behandling ADHD Sverige
• Fem godkända läkemedelssubstanser
• För barn, ungdomar och vuxna

• metylfenidat, lisdexamfetamin och atomoxetin

• För barn och ungdomar

• dexamfetamin och guanfacin

• Metylfenidat, lisdexamfetamin och dexamfetamin är
centralstimulerande läkemedel (CS-läkemedel)

Läkemedelsverket rekommendation Farmakologisk behandling adhd 2016

Farmakologisk behandling ADHD – barn och unga
• Metylfenidat förstahandsval

• störst erfarenhet och bättre studerat
• större effektstorlek på gruppnivå än atomoxetin
• nyttan vid längre tids behandling (> 6 månader) kan ej bedömas

• Optimal dos individuell

• låg startdos: långverkande 18 mg/dag, medellångverkande
• 5 10 mg/dag

• justeras upp stegvis
• högsta rekommenderade dos: långverkande 54 mg/dag,
medellångverkande 60 mg/dag

• Avbryt inte upptrappning för tidigt
Läkemedelsverket rekommendation Farmakologisk behandling adhd 2016

Farmakologisk behandling ADHD – barn och unga
• Metylfenidat förstahandsval

• störst erfarenhet och bättre studerat
• större effektstorlek på gruppnivå än atomoxetin
• nyttan vid längre tids behandling (> 6 månader) kan ej bedömas

• Optimal dos individuell

• låg startdos: långverkande 18 mg/dag, medellångverkande
10 mg/dag
• justeras upp stegvis
• högsta rekommenderade dos: långverkande 54 mg/dag,
medellångverkande 60 mg/dag
• Trappa upp till optimal

5–

• Avbryt inte upptrappning för tidigt
Läkemedelsverket rekommendation Farmakologisk behandling adhd 2016

Farmakologisk behandling ADHD – barn och unga
• Lisdexamfetamin eller atomoxetin andrahandsval
• lisdexamfetamin
•
•
•
•

startdos 20–30 mg/dag
höjs med 10–20 mg/vecka
högsta rekommenderade dos 70 mg/dag
TLV Ej subventionerad som förstahandsval skall prövas efter mph

• atomoxetin
•
•
•
•
•

startdos 0,5 mg/kg/dag
justeras varje vecka
rekommenderad underhållsdos cirka 1,2 – 1,8 mg/kg/dag
Kan vara förstahandsval
TLV: Subventioneras endast där tidigare behandling med
metylfenidat bedömts vara kliniskt otillräckligt eller när behandling med cs
är olämpligt

• Guanfacin med fördröjd frisättning tredjehandsval
Läkemedelsverkets behandlingsrekomendationer ADHD 2016
TLV

Olika beredningsformer av metylfenidat
Preparat

Frisättning mph

Duration timmar

Concerta®

22/78 %

12

Ritalin modifierad frisättning®

50/50 %

8

Medikinet modifierad frisättning®

50/50 %

8

Equasym Depot®

30/70 %

8

100 %

4

T. Ritalin®

Dose of OROS® MPH Increases over Two-Year Study
MTA: 26% increase in MPH dose by 14 months
MG

MG/KG

50

Mean Daily Dose (MG)

1,30

LEFT SCALE
45

1,25

Mean Daily Dose / Body Weight (MG/KG)

40

RIGHT SCALE

1,20

35

1,15

30

1,10

25

1,05

20

1,00
1

3

12

21

24

Month

Wilens et al. JAACAP: 2005

Kan fler behandlingsalternativ göra att fler patienter blir hjälpta?
ADHD population
Ca: 70% får respons på metylfenidat
Ca: 70% får respons på dexamfetamin
Dexamfetamin
Metylfenidat

Andelen patienter med respons kan ökas till
> 90% då dexamfetamin ges till patienter
med kliniskt inadekvat respons på
metylfenidat (eller viceversa)

Anpassad från Hodgkins et al. Eur Child Adolesc Psychiatry (2012) 21:477–492

ADHD och komorbiditet

Predictors of persistent ADHD:
An 11-year follow-up study
Comorbid disorders at baseline.

Joseph Biederman, et al

Journal of Psychiatric Research, Volume 45, Issue 2, 2011, 150–155

Behandling av ADHD lätt kontra svårt
• Med samsjuklighet
•
•
•
•

Adhd och depression
Adhd och Generaliserat ångestsyndrom
Adhd och tic sjukdomar
Adhd och OCD

• Behandla både Adhd och samsjuklighet
• Kan behandlas samtidig
• En konservativ approach behandla det svårast tillståndet först

Behandling av ADHD lätt kontra svårt
• Vad är svårt med en genomgripande diagnostik
•
•
•
•
•

Aggressionsutbrott
Nedstämdhet
Självskadebeteende
Dysfori som inte uppfyller DSM-5 kriterier för depression (MDD)
Autism

• Skyller på centralstimulantia

Adhd och depression
• Lätt Depression/Ångest
• Är inte kontraindikation för behandling med centralstimulantia
• Kan bli bättre med behandling med centralstimulantia

• Tänka på vid samtidig depression/ångest
•
•
•
•

Hur ofta händer det
Hur länge sitter det i
Vad pratar patienten om
Självstimulering

More disorders

Läkemedelsbehandling har en skyddande effekt på att senare
utveckla samsjuklighet

Biederman J et al. Pediatrics. 2009;124(1):71-78.

ODD Ratio behandlade mot obehandlade

Hazard Ratio behandlade mot obehandlade

Journal of Psychiatry Research April 2020,

Tidig ADHD medicinering minskar risken för att använda Marijuana
McCabe et al JAACAP 2016

Kohort 2005 – 2014 N= 40358 därav 10 % med ADHD
Populationsrisk

20%

Stimulantiabehandling före 9 års ålder*

25 %

Stimulantiabehandling mellan 10 – 14 års
ålder*

40 %
P<0.001 vs kontroller

Stimulantiabehandling efter 15 års ålder**

50 %
P< 0.001 vs kontroller

*> 6 års behandling
**> 3 års behandling

När starta medicinering av förskolebarn
• Svårigheter inom två områden
•
•
•
•

problem från förskola
risk för skada
dåligt svar på adekvata terapier
uttalad föräldra- och familjekris

• Inget svar på föräldraträning
• Lämpligt att starta med medicinering när
•
•
•
•

Symptomen finns i flera i flera situationer
Svårigheterna är moderata – svåra
Beteendeintervention inte möjlig
Behandling bedöms vara bättre än att avstå behandling

• Starta med mph, förskolebarn kan behöva ngt lägre dos än skolbarn
• MTA 0,75mg/kg förskolebarn

Preschool ADHD Treatment Study (PATS)

• I en sökning på PubMed med nyckelorden ”guanfacine extended release and ADHD”
• 121 artiklar och abstrakt lästes och relevanta artiklar inkluderades
• Guanfacin extend realease (GXR) som monoterapi är effektiv vid behandling av ADHD hos barn och
ungdomar i doser på 1 mg till 7 mg dagligen
• GXR är effektivt för att minska ADHD-symtom hos barn och ungdomar som tilläggsbehandling hos
patienter som har partiellt svar på stimulantia i doser på 1 mg till 4 mg dagligen
• GXR kan doseras när som helst på dygnet för ADHD symtomen
• Effect sizes 0.64 - 0.86
• GXR-koncentrationerna ökar med cirka 75% när de tas tillsammans med en fettrik måltid jämfört
med dosering vid fasta
• GXR metaboliseras av CYP3A4 och CYP3A5 och doseringen bör justeras när den ges med måttliga till
starka CYP3A4-inducerare eller -hämmare

Jämförelse Metylfenidat och Atomoxetin
METOD:
• I en stor placebokontrollerad, dubbelblind studie, fick patienter i åldrarna 6-16
med ADHD, vilken som helst subtyp, slumpmässigt under 6 veckor.
• 0,8-1,8 mg / kg per dag atomoxetin (N = 222),
• 18-54 mg / dag av osmotiskt frisatt metylfenidat (N = 220)
• placebo (N = 74)

• Minst 40% minskning av ADHD Rating Scale total poäng)
• Efter 6 veckor bytte patienter behandlade med metylfenidat till atomoxetin och
vice versa
Newcorn JH et al. Am J Psychiatry 2008;165:721-30

Jämförelse Metylfenidat och Atomoxetin
•
•

Assessment 1: Acute Treatment
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ATMX
OROS MPH
Placebo

24%
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•

•

25%

•
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0

All
patients
(N=492)

*Significantly different from placebo.

Prior
stimulant
users
(N=301)

Placebokontrollerad,
dubbelblind studie
Åldrarna 6-16 med ADHD
slumpmässigt under 6
veckor.

Stimulant
naïve
(N=191)

0,8-1,8 mg / kg per
dag atomoxetin (N =
222),
18-54 mg / dag av
osmotiskt frisatt
metylfenidat (N = 220)
placebo (N = 74)

Minst 40% minskning av
ADHD Rating Scale total
poäng)
Efter 6 veckor bytte
patienter behandlade
med metylfenidat till
atomoxetin och vice
versa

. Newcorn JH et al. Am J Psychiatry 2008;165:721-30

Farmakakologisk kombinationsbehandling av ADHD
Centralstimulantia och Guanfacine X
• Wilens et al . J Am Acad Child Adolesc Psych: 2012

• Multicenter kontrollerad studie 9 veckors studie partiella
responder på 4 veckors behandling med centralstimulantia
ADHD RS≥24 6 -17 år, N= 455
• Dos 1 – 4 mg/dag medel 3.2 mg/dag (0.1 mg/kg) Design 5
veckors optimering av guanfacine/placebo och 3 veckor på
samma dos
• Kombinationen av guanfacine och centralstimulantia gav
merförbättring av ADHD symtomen än centralstimulantia
och placeb

• McCracken et al Journal of the American Academy of
Child & Adolescent
• 8 veckor RCT tre armar, N=179, 7 – 14 år,
• IR Guanfacine 1 – 3 mg/dag,
• IR mph 5 – 20 mg, ’
• Kombination av mph och guanfacine med flexibel dos
beroende på CGI
• Kombinationen gav förbättring av ADHD symtomen

Centralstimulantia och ATMX
• Truer et al J. Child an Adolesc
Psychopharmacology 2015

• 3 prospektiva studier (1 RCT)+ 7retrospektiva
rapporter
• Barn och ungdomar med inadekvat respons på
stimulantia
• De flesta har använt mph
• Konklusion:
• Små kohorter
• De flesta indikerar förbättring men det är för
litet material för att dra slutsatser

Irritabilitet vid ADHD:
samband med senare depressionssymtom
• Föräldrar till Semistrukturerade intervjuer om sitt barn
• Medelålder = 10,9
• Information om barns psykopatologi, inklusive
irritabilitet

• Följdes upp efter i genomsnitt 5,4 år.
• Barn med ADHD med ihållande irritabilitet löper
förhöjd risk att utveckla depressionssymtom över tid
• De kan vara ett mål för tidigt ingripande och
förebyggande av depression

Olga Eyre et. al European Child & Adolescent Psychiatry volym 28, sid 1375–1384 (2019)

Efter en inledande öppen behandlingsfas med stimulantia inkluderades 53 ungdomar med symtom för
svåra humörsvängningar slumpmässigt för att få citalopram (CTP) eller placebo (PBO) i 8 veckor som
tillägg till mph
Totalt 49 deltagare deltog, varav 48 (98%) uppfyllde kriterierna för Disruptive Mood Dysregulation
(DMDD), inkluderades i analysen för behandling. 41 slutförde behandlingen
Det primära utfallsmåttet var andelen svar baserat på förbättringar av irritabilitet vid studiens vecka 8
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume 59 / Number 3 / March 2020

Andel behandlingssvar per vecka och behandlingsgrupp

CGI-I-svar tillhandahålls för både beräknade (n = 49) och observerade (n = 41) data.

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Volume 59 / Number 3 / March 2020

Irritabilitet och ADHD
• Irritabilitet som symtom förknippas med låga serotoninnivåer
• Om irritabilitet inte minskar med Stimulantiabehandling
• Överväg MDD
• Kan hjälpa med tillägg av SSRI till stimulantiabehandling
• SSRI kan öka koncentrationen av stimulantia

Wilens AACAP 2020, SFBUP riktlinjer ADHD

• 4 studieställen RCT
• 9 veckors studie som jämför
• PT + STIM + Placebo n= 84
• PT + STIM + RIS n = 84
• Om det fanns utrymme för förbättringar i slutet av vecka 3 tillsattes placebo eller risperidon
• Bedömningarna inkluderade föräldrars skattning på Nisonger Child Behavior Rating Form och Antisocial
Behavior Scale, kliniker bedömde blint förändring i CGI
• ADHD plus svår fysisk aggressivitet (ODD N = 124; CD N = 84)
• Basbehandling PT (Parent training) och stimulantia
• Barn fick stimulantia (vanligtvis OROS metylfenidat) i tre veckor, titrerade för optimal effekt, medan föräldrar
fick PT
Aman et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 53, Issue 1, 2014, 47–60.e1

ES = 1.25
ES för de som fullföljde
0.51 från baslinjen
0.62 från vecka 3

P=0.01
medicin adderades
Stim + PT

Figure 2. Nisonger Child Behavior Rating Form Disruptive Behavior Total score as a function of treatment condition and study visit.
Note: Mean doses for risperidone are provided above the x axis. Solid line = parent training + stimulant + placebo; Dashed line ...

Aman et al Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Volume 53, Issue 1, 2014, 47–60.e1

Night-Time Administered Delayed/Extended Release MPH
for ADHD: Jornay
Consider for early-morning difficulties, parents who work in early AM

Newly approved
extended-release methylphenidate

Mean Observed MPH Plasma Concentration
(± S.E.M.) Following a Single Evening Administration of
HLD200 (54 mg)

Formulation: PM administration è AM release
Dosing: 20 – 100 mg QD
Capsules: 20, 40, 60, 80, 100 mg
Duration of action: 12+ hours
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Visit

Adolescents
(n=18)

BSFQ Total Score at Visit 2 and Visit 8

BSFQ Total Score

ADHD-RS-IV Total Score

ADHD-RS-IV Total Score at Visit 2 and Visit 8

Children
(n=11)
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36,2

P=0.0001
10,1

Baseline (V2)

Treatment Optimized (V8)
Visit

Ironshore Pharmaceutical 6-week open study (presented) followed by controlled trial (not shown) n=43 children aged 6-12 years
Findings: Improvement in ADHD RS, Before School Functioning Scale, DPRMB
Adverse effects: Stimulant like—no major effects on sleep
Drugs.com; Plizka et al, J Child Adolesc Psychopharm 2017; Wilens et al., APSARD 2018; Wigal et al. AACAP 2018

• Metod:
• Med hjälp av nyckelorden bupropion eller Wellbutrin eller Zyban eller Elontril och ADHD gav en
preliminär sökning på PubMed och Ovid databaser 25 455 artiklar som publicerades på engelska mellan
1 januari 1988 och 1 maj 2016. Av dessa fanns det bara bara sex artiklar om kliniska prövningar med
barn.

• Resultat:
• Alla kontrollerade och randomiserade studier visade att bupropion var effektiv för att förbättra ADHDsymtom.
• De tre head-to-head-studierna fann att bupropion hade effekt jämförbar med metylfenidat (p> 0,05).
• En stor dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie av bupropion fann dock mindre
effektstorlekar för bupropion än metylfenidat som skattats med hjälp av lärar- och föräldrar av ADHDsymtom.
• När det gäller tolerabilitet fann en head-to-head-studie att huvudvärk observerades oftare i den
metylfenidatbehandlade gruppen än i den bupropion-behandlade gruppen, frekvensen av andra
biverkningar skilde sig inte signifikant.

Tidig ADHD medicinering minskar risken för att använda Marijuana
McCabe et al JAACAP 2016

Kohort 2005 – 2014 N= 40358 därav 10 % med ADHD
Populationsrisk

20%

Stimulantiabehandling före 9 års ålder*

25 %

Stimulantiabehandling mellan 10 – 14 års
ålder*

40 %
P<0.001 vs kontroller

Stimulantiabehandling efter 15 års ålder**

50 %
P< 0.001 vs kontroller

*> 6 års behandling
**> 3 års behandling

När starta medicinering av förskolebarn
• Svårigheter inom två områden
•
•
•
•

problem från förskola
risk för skada
dåligt svar på adekvata terapier
uttalad föräldra- och familjekris

• Inget svar på föräldraträning
• Lämpligt att starta med medicinering när
•
•
•
•

Symptomen finns i flera i flera situationer
Svårigheterna är moderata – svåra
Beteendeintervention inte möjlig
Behandling bedöms vara bättre än att avstå behandling

• Starta med mph, förskolebarn

• Kan behöva ngt lägre dos än skolbarn
• MTA 0,75mg/kg förskolebarn
Preschool ADHD Treatment Study (PATS)

Take home message ADHD
• MPH första handspreparat

• Titrera upp till optimal dos
• Concerta, Ritalin, Equasym,Medikinet + ett antal generika
• Ritalin kortverkande som tillfällig medicinering

• Amfetaminpreparat andrahandspreparat

• Elvanse får endast användas efter mph (TLV)
• Attentin kortverkande ska endast användas som tillfällig medicinering

• Atomoxetin första- eller andrahandpreparat
• Trötthet biverkan bra att starta på kvällen

• Guanfacine Extend Realease tredjehandspreparat
• Kan ges morgon eller kväll

Take home message ADHD forts
• Vid samsjuklighet kan tillstånden behandlas samtidigt
• Börja mede det allvarligaste tillståndet först
• Optimera ADHD medicinen

• Depression/Ångest

• Lägg till SSRI
• Obs mph koncentration kan ökas

• Aggressivitet

• Lägg till neuroleptika Abilify och Risperdal lika

• Irritabilitet

• DMD? Kan vara bra med tillägg av SSRI

• Obs ATMX och fluoxetin halvera Atmx dosen

PAUS
5 minuter

Farmakologisk uppdatering sömnstörningar

DSM-5
Sömn- vakenhetsrelaterade störningar
• Sömnlöshet
• Hypersomni
• Narkolepsi
• Andningsrelaterade sömnstörningar
• Dygnsrytmnstörningar
• Parasomnier

Sömnstörning - det uppenbara
•

Bra diagnostik viktigt

•

Först sömnhygieniska åtgärder, psykoedukation om sömn, och psykologiska
behandlingsmetoder.

•

Läkemedel inte förstahandsval.

•

Melatonin är ett hormon som produceras av kroppen och synkroniserar kroppens
dygnsrytm

Typer av Melatoninläkemedel
• Direktverkande
•

Tablett Melatonin

• Depotablett
•
•

Cirkadin – ej indikation för ungdomar
Slenyto – tillhandahålls ej

•

•
•
•

•

•
•

Indikation:

Slenyto

Behandling av sömnlöshet hos barn och ungdomar i åldern 2–18 år med
autismspektrumstörning och/eller Smith-Magenis syndrom, där
sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
27 min minskad insomningstid.
48 min ökad nattsömn jämfört med placebo.

TLV Beslut Slenyto sep 2021.

Företag drog dock tillbaka ansökan.
Tillhandahålls ej.

Gringras, Paul, et al. "Efficacy and safety of pediatric prolonged-release melatonin for insomnia in children with autism spectrum disorder." Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry 56.11 (2017): 948-957.

Direktverkande melatonin

Metaanalys RCT melatonin barn/ungdomar 2020
• Inklusionskriterier var:
•
•
•
•

randomiserade kontrollerade prövningar (RCTs), inklusive parallella och crossover-designer
barn (i åldern 6–12 år) och/eller ungdomar (i åldern 13–18 år) som uppgett tydliga symtom på sömnlöshet,
inklusive svårigheter att inleda sömn och trötthet på morgonen
studier som jämför melatonin och placebo
studier som presenterar tillgängliga data om de förväntade resultaten.

• Studieurval 550 studier varav totalt 7 studier möte studiens kriterier
• Kvalitén av studier var låg till medelhög
• Primär utfall var insomningstid, och avbrutet intag av medicinering

Wei, Sha, et al. "Efficacy and safety of melatonin for sleep onset insomnia in children and adolescents: a meta-analysis of randomized controlled trials." Sleep
Medicine 68 (2020): 1-8.

Karakteristik studier
• Snabbverkande Melatonin.
• Flesta studier hade deltagare med ADHD-samsjuklighet
• Dosen varierade från 1 mg till 6 mg per dag.
• Behandlingslängd 1-4 veckor, medelvärde 2.7 veckor
• 37-minuter (0.62h) snabbare insomning än placebo. (27-48 minuter, 95%
konfidensintervall)
• Total sömntid ökade 23 min (5-40 min, 95% konfidensintervall)

Avbrutet intag pga biverkningar

• Melatonin tolereras väl av barn och unga under korttidsbehandling

Vanligaste rapporterade biverkningar?
•
•
•
•
•

Dagsömnighet (1.66%)
Huvudvärk (0.74%)
Andra sömnproblem (0.74%)
Yrsel (0.74%)
Frusenhet (0.62%)

Ej någon statistiskt skillnad mellan melatonin och placebogruppen

Besag, Frank, et al. "Adverse events associated with melatonin for the treatment of primary or secondary sleep disorders: a
systematic review." CNS drugs 33.12 (2019): 1167-1186.

Effekter på längre sikt?
Teoretisk bekymring gällande effekter på hormoner och
könsmognad av långtidsbehandling med melatonin hos barn

•
•
•

Brist på långtidsstudier
Studie under två år med slow-release Melatonin (Slenyto) visade att det
inte fanns några förändrinar i medelvikt, BMI, pubertetstatus var
normala och ingen fördröjning av pubertetsutveckling.

Malow, Beth A., et al. "Sleep, growth, and puberty after 2 years of prolonged-release melatonin in children with autism spectrum
disorder." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 60.2 (2021): 252-261.

Melatonin inom begränsad förmån
•
•
•
•
•
•
•

Melatonin Orifarm, oral lösning
Melatonin Unimedic Pharma, oral lösning
Mellaras oral lösning
Melatonin AGB 5.73 per tablett
Mellozzan 5.68 per tablett
Melatan, 5.67 per tablett
Aritonin, 5.11 kr per tablett. beslut 25 februari 2022

Begränsad subvention: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där
sömn-hygienåtgärder har varit otillräckliga.
Kortverkande melatonin finns inte med på Läkemedelsverkets lista över utbytbara
läkemedel. Det innebär att kunden inte kommer att erbjudas utbyte på apotek. T.ex. kan inte
recept på Mellozan 3 mg, bytas mot Aritonin 3 mg

Läkemedel eller kosttillskott
I större delen av Europa klassas melatonin som ett kosttillskott. Även
USA och grannlandet Finland anser läkemedlet vara ett
kosttillskott, vilket innebär att det säljs receptfritt till skillnad från
Sverige där melatonin är receptbelagt.

Sömnproblem
• Dålig sömnhygien till följd av otillräcklig sömn kan påverka upp till 20-30 % av skolbarn.
• ADHD
• En estimerad prevalens på 25-50 % av barn och ungdomar med ADHD får problem med
sömnen.
• AST
• 40– 80 % av barn med autismspektrumstörningar har sömnproblem
• RCT stöder användningen av melatonin för att minska insomningstiden vid ADHD och AST
• Andra läkemedel som används vid sömstörningar är antihistaminen och neuroleptika men
det finns inget vetenskapligt stöd för effekten av dessa läkemedel mot sömnstörning vid
ADHD och AST

Läkemedelsbehandling sömnstörning ADHD och AST
• Melatonin (kortverkande) givet cirka 45 minuter före önskad
sovtid kan prövas
• Behandling ska följas upp med sömndagbok
• Behandling som inte har effekt ska sättas ut

• Alimemazin och prometazin (godkända till barn >2år för
sömnstörningar respektive orostillstånd)
• Mer långvarig sedering, extrapyramidala symtom och risk för
förlängd QT-tid
• Rekommenderas ej

Disorder symptoms and sleep problems
in children with and without ADHD

Samband mellan sömn, DMDD-symtom och ADHD
• Medelkorrelationen i normal population mellan totalt sömnproblempoäng och andra psykologiska problempoäng var 0,38
(p < 0,05) med ett intervall på 0,34 (uppförandeproblem) till 0,44 (hyperaktiva impulsiva symtom)
• Medelkorrelationen mellan DMDD och andra psykologiska problempoäng var 0,46 (p < 0,05), med ett intervall från 0,37
(ouppmärksamhet) till 0,63 (oppositionella beteenden)
Correlations with Total Sleep Problems

Correlations with DMDD

General population

General population

ADHD

0.38

0.28

ADHD

Total Sleep Problems
DMDD

0.38

0.28

Oppositional behavior

0.41

0.27

0.63

0.69

Hyperactive-impulsive

0.44

0.36

0.50

0.43

Conduct problems

0.34

0.34

0.56

0.63

Anxiety

0.34

0.30

0.36

0.29

Depression

0.40

0.33

0.49

0.46

Inattention

0.40

0.26

0.37

0.27

Resultat
• DMDD-symtom rapporterades i

• 9,2 % av samhällsgruppen
• 31,4 % av ADHD-gruppen.
• I båda grupperna hade barn med DMDD-symtom signifikant högre
föräldrarapporterade sömnproblem än barn utan DMDD-symtom.
• Barn med sömnproblem hade signifikant högre DMDD-poäng än barn utan
sömnproblem.
• DMDD-symtom var dock starkast förknippade med oppositionellt beteende.
Sömnproblem var inte en betydande bidragsgivare.
• Hyperaktivitet-impulsivitet var starkast förknippad med sömnproblem, och DMDD
var inte en signifikant bidragande orsak.
• Barn med och utan DMDD-symtom skilde sig inte signifikant på någon PSGparameter

Autism

Potentiella symptom att behandla vid Autism
• Motorisk hyperaktivitet, ouppmärksamhet
• Repetitivt beteende
• OCD
• Depressivitet
• Ångest
• Irritabilitet (aggressivitet, själv-skadebeteende, svåra
vredeutbrott)
• Sociala förmågor??
• Sömnsvårigheter

Neuroleptika och AST
• FDA har godkänt Risperidon 5-16 år och Aripiprazol 6-17 år mot irritabilitet
• Risperidone har visat sig i flera RDPBC vara överlägsen placebo mot irritabilitet
(agitation, ångest, utbrott, självskada) stereotypier och hyperaktivitet (Ischikawa et al 2016,
Kent et al 2013, Marcus et al 2009, McCracken et al 2002, Mc Dougle et al 2005, Owen et al 2009, Pandina et al 2007, Shea et al 2004).

• Kent et al 2013 visade att högre doser Risperidone 1,25 mg/dag – 1,75 mg/dag förbättrade
irritabilitet och funktionsnedsättning bättre än låga doser 0,25 mg/dag – 0,75 mg/dag

• Aripiprazol har reducerat irritabilitet (agitation, ångest, utbrott, självskada)
stereotypier och hyperaktivitet (Marcus et al 2009, Owen et al 2009, Findling et al 2014, Ischikawa et al 2016)

Antidepressiva
• Citalopram är inte effektivt för repetitivt beteende och funktionsförmåga, gav
mer biverkningar än nytta (King et al 2009)

• Buspirone visade sig reducera repetitivt beteende med en låg dos 2,5 mg x 2
(Chugani et al 2016)

• Fluoxetin var inte effektivt för repetitivt beteende hos ungdomar med autism vs placebo (ACTN =
Autism Clinical Trials Network autism Speaks, 2009)

ADHD och AST
• ADHD är en vanlig komorbiditet till Autism. 37 % (Gadow et al 2006) – 85 % (Lee et al 2006)
• Flera RDPBC har visat att mph reducerar ADHD symtom hos barn med
Autism och ADHD (Rupp 2005b, Jahromy et al 2009, Pearson et al 2013)
• ATMX reducerar hyperaktivitet hos barn med Autism och ADHD (Hafterkamp et al
2012, 2013). Föräldraträning och ATMX reducerar hyperaktivitet mer än enbart
medicin (Handen et al 2015, Smith et al 2016)
• Guanfacine reducerar hyperaktivitet och förbättrar uppmärksamhet (Scahill et al
2015)

Glutamateric and gamma-aminobutyric acid (GABA)
• N-Acetylcysteine (NAC) har visat:
• I en liten RDPBC har visat att det reducerar irritabilitet jämfört med placebo
(Hardan et al 2012)

• Och en större studie (Dean et al 2016, Wink et al 2016) att det inte reducerade irritabilitet
jämfört mot placebo

Alice R. Mao, 2020

Kliniska prövningar som visar motstridiga eller negativa
resultat för repetitiva beteenden vid AST
Studier med varierande resultat:
1. Fluvoxamine effektiv hos vuxna (McDougle et al., 1996) men inte effektiv
hos barn (McDougle CJ. Unpublished Data)
2. Fluoxetine (Hollander et al., 2005 & Hollander et al., 2012)
3. Oxytocin (Anagnostou et al., 2012 & Parker et al., 2017)
4. N-Acetylcystein (NAC) (Hardan et al., 2012 & Dean et al., 2017)
Negativa Resultat:
1. Citalopram (King et al., 2009)
2. Olanzapine (Hollander et al., 2006)
3. Levetiracetam (Wasserman et al., 2006)

Background
Repetitive
Behaviors and Anxiety

Alice R. Mao, 2020

•

146 patienter med AST (7.5-18 år) randomiserades till placebo vs
fluoxetine (start 4-8 mg/d, titrerades till 20-30 mg/d)

•
•

75% fullföljde studien i 16 veckor

•

Begränsande faktorer: Högt bortfall och en signifikant minskning
av symtomen även i placebogruppen

CYBOCS-PDD poäng var lägre i fluoxetin-gruppen jämfört med
kontroller från 2.01, p=0.03

Reddihough et al. JAMA (2020) Oct 22;322(16):1561-9

Antiepileptika mot irritabilitet och AST
• Valproat förbättrade inte repetitiv beteende hos barn och ungdomar
med Autism (Hellings et al 20015)
• Valproat förbättrade irritabilitet hos barn och ungdomar med Autism
(Hollander et al 2006)

Aggression and Irritability

Alice R. Mao, 2020

Farmakologisk behandling för irrtabilitet och
utagerande beteende vid AST

• Atypiska (andra generationens) neuroleptika (aripiprazol,
risperidon)

• Starkt bevis för risperidon och aripiprazol för att minska irritabilitet,
självskada och hyperaktivitet
• Sverige indikation Risperidon 6 veckors behandling för aggressivitet
hos utvecklingsstörda
• FDA-godkänt för att behandla irritabilitet vid AST

• α-2 adrenerga agonister (klonidin, guanfacin)

• Små studier som visar fördelaktig inverkan på hyperaktivitet (t.ex.
Jaselskis et al. 1992), men begränsade bevis för irritabilitet och
självskadebeteende

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447

Aggression and Irritability

Alice R. Mao, 2020

Farmakologisk behandling för irrtabilitet och
utagerande beteende vid AST forts
• Antiepileptika (valproinsyra, divalproexnatrium)
• Små studier tyder på förbättring av irritabilitet (Hollander et al. 2010, Belsito et al.
2001, Wasserman et al. 2006)

• Begränsat antal placebokontrollerade studier stöder antingen inte
eller är ofullständiga angående antiepiletika mot irritabilitet vid AST
• Valproat förbättrade irritabilitet hos barn och ungdomar med
Autism (Hollander et al 2006)

• SSRI (fluvoxamin, citalopram)
• Få studier fokuserade på irritabilitet/aggression; har otillräcklig
evidens

Hyman et al. Pediatrics. 2020 Jan;145(1):e20193447

Aggression and Irritability

Alice R. Mao, 2020

Naltrexone: Översikt av forskning hos barn
Roy et al. 2015 granskning1 av naltrexon för självskadebeteende

• Inkluderade 10 studier n = 155 barn med AST
• Endast två studier inkluderade placebokontroller2, 3
• Av 128 som fick naltrexon visade 98 (77%) signifikant förbättrade symtom på

irritabilitet och hyperaktivitet
• De vanligaste biverkningarna var sömnighet (n = 11) och viktminskning (n = 19),
och naltrexon tolererades i allmänhet väl
• Doseringen varierade från 0,5 till 2,35 mg / kg / dag

1. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293-306
2. Campbell et al. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 1993;32:1283-91
3) Campbell et al. Psychopharmacology Bulletin. 1990;26:130-5

Aggression and Irritability

Alice R. Mao, 2020

Naltrexon: Konklusion

•
•

Naltrexon är säkert och tolereras väl av de flesta barn1-3

•

Rekommendera att börja med 0,5 mg / kg dagligen och titrera upp till 2 mg / kg baserat på respons
och / eller biverkningar2

Litet antal randomiserade kontrollerade studier (n = 4 till n = 41) tyder på att
naltrexon kan förbättra hyperaktivitet, rastlöshet och självskadebeteende hos
barn med AST2,3
• Barn med AST och onormala endogena endorfinnivåer kan vara särskilt
lyhörda för naltrexon1
• Med tanke på de begränsade neurofarmakologiska data för barn med AST och
självskadebeteende är det rimligt att försöka behandla med naltrexon när andra
behandlingar har misslyckats
1. Bolton et al. BMC Med. 2019;17(1):10
2. Elchaar et al. The Annals of Pharmacotherapy. 2006;40(6):1086-95
3. Roy et al. Journal of Intellectual Disability Research. 2015;59(4):293-306

•

Bumetanid är ett diuretikum som minskar intracellulär klorid - vilket förstärker GABAergisk hämning - har rapporterats förbättra
kärnsymtom på autism hos barn. Granska effekten av detta läkemedel på kärnsymtomen på ASD och dess potentiella biverkningar.

•

Metod:
• Artiklar som om farmakokinetik, farmakodynamik, effekt och negativa effekter av bumetanid på djurmodeller och människor
med AST. Från sökbaserna PubMed, Web of Science och Scopus.

•

Resultaten indikerar att bumetanid kan dämpa beteendeegenskaper hos autism i både djur- och mänskliga modeller. Dessutom visade
studierna att sådan medicinering kan aktivera ansiktsigenkänning av känslor hos individer med AST.

•

Nya fynd tyder också på att en dos på 1 mg/d av detta läkemedel, som tas två gånger dagligen, kan vara den bästa kompromissen
mellan säkerhet och effekt. Nyligen genomförda studier gav vissa bevis för att bumetanid kan vara ett nytt farmakologiskt medel vid
behandling av kärnsymtom på AST. Framtida studier krävs för att bekräfta effekten av denna medicin hos individer med AST

• En öppen studie med tre månader av bumetanid på sex barn (fem pojkar) i åldern 3–14 år med autism. Bedömningar
enligt föräldrarnas (PASS) användes efter fyra och tolv veckor för att bedöma symptomförändring. Blodelektrolytstatus
övervakades.
• Förbättring av PASS-domänen ”Kommunikativa och kognitiva förmågor” var markerad eller mycket markerad hos fyra barn,
och två hade några förbättringar. Få negativa biverkningar rapporterades.
• Vår lilla kohort svarade bra på bumetanid, särskilt med avseende på ”kommunikativa och kognitiva förmågor”. Större
kohorter och RCT behövs

Symptoms of Aggression

Alice R. Mao, 2020

CBD-olja: föreslagna mekanismer för minskad
aggression och självskadebeteende
• Anxiolytiska och antipsykotiska

egenskaper hos CBD kan minska
aggressivitet1
• Socialt belöningselement via samspel
med endokannabinoid-, anandamidoch oxytocin-signalering2
• Förändring av lågfrekventa fluktuationer,
funktionell anslutning och glutamatGABA-signalering i hjärnregioner
inblandade i AST3,4
1. Campos et al. Frontiers in Pharmacology. 2017 May 23;8(269)
2. Wei et al. PNAS. 2015 Nov 10;112(45):14084-89
3. Pretzsch et al. Journal of Psychopharmacology. 2019 June 25;33(9):1141-1148
4. Pretzsch et al. Neuropsychopharmacology. 2019;44:1398-1405

Farmakologisk behandling av ångest och autism
• Begränsade data både hos ungdomar och vuxna med ångest och autism
• Mer känsliga för biverkningar
• Starta lågt och titrera upp långsamt
• Vid utsättning gå långsamt fram
• Större risk för beteendeaktivering
• Informera föräldrar
• Hur man skiljer beteendeaktivering från baslinjekaraktersitiska
• Gör upp en plan om det kommer

Metformin för viktuppgång hos Autistiska barn som
beror på biverkan av Neuroleptika
• N = 60 st (6 – 17 år) med Autism
• > 7 % ökning av BMI på 12 månader
• Eller > 85 percentilen + 5 % viktuppgång/år

• 16 veckor RCT
• 6- 9 år upp till 500 mg x 2/dag
• 10 – 17 upp till 850 mg x 2/dag
Anagnostou et al JAMA Psyciatry 2016

From: Metformin for Treatment of Overweight Induced by Atypical Antipsychotic Medication in Young People
With Autism Spectrum DisorderA Randomized Clinical Trial
JAMA Psychiatry. 2016;73(9):928-937. doi:10.1001/jamapsychiatry.2016.1232

Anagnostou et al JAMA Psyciatry 2016

P= 0,003

Δ = 2,7 KG
P < 0,0001
Figure Legend:
Metformin Effect on Body Mass Index (BMI) z Score and Weight ChangeEstimates of means for the treatment and placebo groups
at each visit. Error bars indicate 95% CIs.
aSignificant difference at each visit.

Takehome message
Farmakologisk behandling Autism
• Symtomatisk behandling
• +Bipolär sjukdom

• Stämningsstabiliserande

• +Sömnsvårigheter
• Melatonin

• +Depression ( Setralin, Fluoxetin eller Cipramil)
• SSRI

• + Fixeringar

• Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole)

• +TVÅNG

• SSRI (sertralin)

• Irritabilitet

• Neuroleptika (Risperidone eller Aripirazole)

• + Ångest

• SSRI (Sertralin, Fluoxetin, Ciitalopram, Escitalopram)

• + ADHD

• Centralstimulantia (mph, lisdexamfetamin)
• Atomoxetin
• Guanfacine extend realease

TICS och Tourettes syndrom

Tics

Debut ålder vid ca 6 åå
Oca börjar med enkla motoriska dcs i övre
kroppen
Vokla dcs brukar komma senare
Symtomen är ﬂuktuerande
Varierande i lokalisadon, antal, frekvens,
komplexitet och svårighetsgrad
Kan medvetet hållas dllbaka kort dd
Ökar vid stress, tröhhet och vila
Minskar under koncentradon på uppgicer, fysisk
akdvitet, sömn eller avslappning

Tourettes syndrom
• Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics har förekommit
under en tid, men inte nödvändigtvis samtidigt
• Ticsen kan variera i frekvens men har förekommit under mer än1års
tid sedan debuten
• Debuten inträffar före 18 års ålder
• Störningen kan inte tillskrivas fysiologiska effekter av någon
substans (t ex kokain) eller något annat medicinskt tillstånd (t ex
Huntingtons sjukdom, status post virusencefalit)

Tics och Tourettes syndrom
• Som är behandlingskrävande
• Psykologisk behandling med
1.
2.
3.

Habit reversal training HRT
Comprehensivebehavioral intervention for tics CBIT
Exponering med responsprevention

• Vid otillräcklig effekt
• Överväg behandling för komorbida tilstånd
• OCD
• ADHD

• Komplettering med farmaka
Coffey AACAP 2010, 2014, PsyFarm 2019, modiferad, Ivarsson 2019-12-02, BUP Stockholms instuktion för läkemedelsbehandling 2021

ADHD och tics
• Tics sjukdomar (TD)
• Samexisterar med ADHD hos ca 50%
• ADHD samexisterar ca 20%

• Behandling
• CBIT
• Samsjuklighet med ADHD
•
•
•
•
•
•

Centralstimulantia (metylfenidat och amfetamin)
Försämring av tics i 5- 10% med centralstimulantia
Ej kontraindicerat men finns med under varningar och försiktighet
ATMX
Neuroleptika
Guanfacine/klonidin
David Coghill University of Dunde CADDRA 2011

Farmakologisk behandling
Tics och Tourettes syndrom
• Vid otillräcklig effekt komplettering med farmaka
• Alfaagonister
• Guanfacine extend release Intuniv
• Starta med 1 mg/vecka kontrollera puls och tryck, höj till 4 mg (7 mg)
• Klonidin
• Starta med 0.05 mg/dag och titrera upp långsamt till 0.1–0.3 mg/dag uppdelat på 3 – 4 ggr
• När inte alfa-agonister har effekt eller tolereras kan neuroleptika övervägas
• Aripiprazole 2 mg – 10 (-20 mg) (beroende på vikt)
• Risperidon 0,5 mg – 4 mg
• Haloperidol och pimozid har god dokumentation men undviks pga biverknings profil

Coffey AACAP 2010, 2014, PsyFarm 2019, modiferad, Ivarsson 2019-12-02, BUP Stockholms instuktion för läkemedelsbehandling 2021

Ecopipam, a D1 receptor antagonist, for treatment of Tourette
syndrome in children: A randomized, placebo-controlled crossover
study
• 4-veckors randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad crossover-studie som utvärderar säkerheten,
toleransen och effekten av D1-receptorantagonisten ecopipam hos barn och ungdomar med Tourettes
syndrom.
• 40 ungdomar 7 – 17 år med Tourettes syndrom och >20 p på YGTSS, randomiserades till antingen
ecopipam (50 mg / dag för vikt <34 kg, 100 mg / dag för vikt> 34 kg) eller placebo i 30 dagar, följt av en 2veckors tvätt och korsades sedan till den alternativa behandlingen i 30 dagar. Bortfallet var 5% (2 av 40).
• Det primära utfallsmåttet var den totala tics-poängen.
• Resultat: I förhållande till placebo var minskningen av total tics-poäng större för ecopipam vid 16 dagar
(genomsnittlig skillnad, -3,7; 95% KI, -6,5 till -0,9; P = 0,011) och 30 dagar (genomsnittlig skillnad, -3,2 ; 95%
KI, -6,1 till -0,3; P = 0,033).
• Det fanns ingen viktökning, läkemedelsinducerade dyskinesier eller förändringar i laboratorietester, EKG,
vitala tecken eller komorbida symtom.
• Biverkningar som rapporterats för båda behandlingarna bedömdes övervägande milt till måttligt, med
endast 5 klassade allvarliga (2 för ecopipam och 3 för placebo)
• Slutsats: Ecopipam minskade tics och tolererades väl. Denna placebokontrollerade studie av ecopipam
stöder ytterligare kliniska prövningar på barn och ungdomar med Tourettes syndrom.
Gilbert et al Movement Disorder 2028

PAN(DA)S

PANS-kriterier (Swedo et al, 2012)
• Akut insättande OCD-symtom och/eller extrem ätstörning
• 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 till vattenkastning
III.

• Symtomen kan inte förklaras av annat neurologiskt/medicinskt tillstånd som exempelvis
Sydenhams chorea, SLE, Tourettes syndrom

Barnpsykiatrisk behandling PANS/PANDAS
• Att PANS beror på inflammation i delar av hjärnan men att i dagsläget saknas
övertygande bevis för denna hypotes och det finns inte heller några
undersökningar som kan användas för att bestyrka PANS. Det är dock utifrån den
hypotesen man har landat i aktuella behandlingsförslag.
• Viktigt med psykiatrisk diagnostik och psykiatrisk behandling utifrån barnets
psykiatriska diagnoser enligt evidens och beprövad erfarenhet.
• OCD, tics, depression mm.
• Kognitiv beteendeterapi bedöms ha god effekt på OCD-symtom även vid PANS.
• ADHD behandling

• SSRI har använts symtomlindrande, ofta i försiktiga doser.
• Andra psykofarmaka: ej konklusiva studier.

Behandling PANS forts
• Vid PANS kan man behöva lägga till antibiotika vid infektion, antiinflammatoriska
osv men man får inte missa den psykiatriska behandlingen. Endast till individer
med verifierad bakteriell infektion eller då den kliniska misstanken på sådan är
hög.
• Antibiotikaval utifrån påvisad bakteriell infektion amoxicillin/klavulansyra (Spektramox),
behandlingstid 14 dagar.
• Vid streptokockinfektion sedvanlig behandling med PcV 25- 50mg/kg och dygn beroende på
infektionens lokalisation och art. Behandlingstid 10-14 dagar.
• Långtidsprofylax med antibiotika skall inte ges på PANS-indikation

• Immunmodulerande behandling Vid svår symtombild och då neuroinflammation
är verifierad eller starkt misstänkt (Skall skötas på specialistmottagning)
• NSAID
• STEROIDER

Take home message PAN(DA)S
• Behandla alltid barnpsykiatriska symtom
• Antibiotika vid påvisad bakteriell infektion i 14 dagar
• Immunmodulerad behandling ska skötas på specialistklinik

