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Psykotiska symtom och syndrom



Psykotiska symtom på ett spektrum

Psykotiska symtom från normalt till funktionsnedsättande

Psykotiska symtom ses idag transdiagnostiskt

” Psykos-tillstånd” heterogena tillstånd med varierande bakomliggande 
neurobiologiska etiologi 

(Normalt)                             Psykotiskt symtom (Funktionsnedsättande) 

Ref: Psychosis as a transdiagnostic and extended phenotype in the general population. 
Van Os J et al. Worl Psychiatry 15:2 June 2016



Kelleher I. et al. Prevalence of psychotic symptoms in childhood and adolescence: a systematic review and meta-
analysis of population-based studies. Psych Medicine. 2012;42(9):1857-63

9-12 år

Utan symptom Psykossymptom

17%

13-18 år

Utan symptom Psykossymptom

7,5%

Psykossymtom hos barn och ungdomar 
prevalens i normalpopulationen



Barn som rapporterade psykotiska symtom

Högre grad utsatta för ”abuse” OR 6

Bevittnat våld i hemmet OR 10

Varit utsatta för mobbning OR 10

Hade suicidala tankar eller beteende i ökad grad OR 10

Ref: Kelleher I. et al. Psychotic symptoms in adolescence index risk for suicidal behavior: findings from 2 
population-based case-control clinical interview studies. Arch Gen Psychiatry 2012 ;69(12):



Psykotiska symtom i olika diagnoser hos 
barn och ungdomar

Ångestsyndrom /depression ca 10 %  

Bipolära syndrom 16-88 %

PTSD 15-20 %

Tourettes syndrom 2.5-15%

Dissociativa tillstånd 40 %

Autism ca 12 %

Ref: Diagnosis and Evaluation of Hallucinations and Other Psychotic Symptoms in Children and Adolescents.
Sikich LM. Child.Adolesc Psychiatric Clin N Am 2013,22, 655-673.

Oftast rösthallucinos, och synhallucinos



Prevalens

Prevalens globalt ca 0.28 %

Global Epidemiology and Burden of Schizophrenia: Findings From the Global Burden of Disease Study 2016.
Charlson FJ
Schizophr Bull. 2018 Oct 17;44(6):1195-1203

Psykotiska symtom icke 
kliniskt ca 7%

Psykosspektrum 
ca 3.5 %

Schizofreni 
0.3%

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29762765


Genetiska syndrom
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Somatiska/neurolo
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som påverkar 
hjärnan

Autism 1980

OCD 
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Graviditets-
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Autoimmuna

Immunologiska

Tillstånd

2010

Traumarelaterade

Dissociation

PTSD

Konversion

2000-tRef: Moskowitz A et al. Eugen Bleulers Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias (1911):A centenary Appreciation and Reconsideration. Schizophrenia Bulletin 
2011,37,471-479

Katatona 
tillstånd 

DSM 5

2013

Ändring av 
diagnoskriterier 

DSM III

1980 

”Schizofrenierna 1911”

Fram till 1980 klassificerades
autism som barndomsschizofreni



”Schizofreni” ett psykotiskt syndrom - låg funktion 
och heterogen individuell symtombild 

Ofta låg social kognitiv förmåga
Autismspektrum
Lägre begåvning
Neurokognitiva svårigheter 
Språkstörningar
Tvångsmässighet-OCD
Ångestproblematik
Depressivitet
Beteendeproblematik

Individualisera behandlingen
Adressera de svårigheter varje person uppvisar
både farmakologiskt och psykosocialt
Ca 1/3 av pat förbättras av farmakologisk behandling 



Algoritm1.  

Risperidon,Aripiprazol,

Quetiapin,Paliperidon, 
Lurasidon

• Om otillräcklig effekt 
efter 8 veckor eller 
biverkningar

2. 

Byte till något av 
de andra i gruppen

• Om otillräcklig 
effekt efter 8 
veckor

3. Klozapin om ej 
tydligt förbättrade 

efter två olika 
neuroleptika

• Använd i 
monoterapi

Försök specificera målsymtomet vid behandling och
följ upp



Neuroleptika

1a generationen

Dopamin-receptorblockad D2-antagonism   tex Haldol

2a generationen

Multi-antagonism

5HT2A mer än Dopaminantagonism

3e generationen

Partiell agonist dopamin D2 + 5HT,  Aripiprazol (aktiverar dopamin och serotonin-receptor)

Effekt av neuroleptika på psykotiska symtom svag –
Om gräns vid 80 % symtomreduktion är det ca 10-15% av 
behandlade patienter som får respons. 





Ref: Siafis S et al. Antipsychotic Drugs: From Receptor-binding Profiles to Metabolic Side Effects.

Curr Neuropharmacol. 2018 Oct; 16(8): 1210–1223.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6187748/


Risperidon

5HT2a antagonist och 

Svagare D2 rec antagonism

Kan ge nedstämdhet 

Serotoninaktiveringen minskar

(motsatt effekt jf SSRI)



Neuroleptika – godkända läkemedel 
för schizofreni-syndrom

Lurasidon: från 13 år 

Aripiprazol: från 15 år

Paliperidon: från 15 år

Risperidon : från 18 år   ( 5 år vid aggressivitet/uppförandestörning) 

Quetiapin:  från 18 år

Klozapin: från 16 år 



Lurasidone

Atypiskt neuroleptikum

Receptor antagonist för D2, 5-HT2A och 5-HT7

Ingen affinitet för H1 and M1 receptorer

Få metabola biverkningar

T ½ 18 timmar





Lurasidone

Ungdomar 13-17 år 3 grupper

40 mg Lurasidone

80 mg Lurasidone 

Placebo följdes under 6 veckor

I Kliniken: 

Ge med mat undvik illamående

Liten påverkan på QT-tid



Ny studie
KBT vid psykotiska tillstånd jf med neuroleptika
Medicinering 22 st 14-18 år

KBT -18 st

Med + KBT  21 st

Ref: Morrison A.P. et al. Antipsychotic medication versus psychological intervention versus a combination of both 

in adolescents with first-episode psychosis (MAPS): a multicentre, three-arm, randomised controlled pilot and 

feasibility study. Lancet Psychiatry. 2020 Sep; 7(9): 788–800

Psykotiska symtom innebär inte att 
Neuroleptika alltid är nödvändigt.
Individuella bedömningar nödvändiga och 
Specificera behandlingens målsymtom.
(ångest, sömn, aggressivitet, hallucinationer..)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7606914/


Statistik Neuroleptika

Antal patienter i åldern 0-17 år/ 1000 invånare

som förskrivs neuroleptika i Sverige

3/1000 barn 

Ökar årligen för både flickor och pojkar



Statistik från läkemedelsverket



Viktökning efter 3 månader i kg och %
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*   p<=0,05
**  p<=0,01
***p<=0,001



Correll CU et al. JAMA 2009;302:1765–1773.





Hur bryta viktuppgången? 

Ref: Correll CU, Sikich L et al. Metformin add‐on vs. antipsychotic switch vs. continued antipsychotic treatment plus 

healthy lifestyle education in overweight or obese youth with severe mental illness: results from the IMPACT trial

World Psychiatry. 2020 Feb; 19(1): 69–80

Take home:
Råd om hälsosam livsföring 
ej tillräckligt för att vända viktuppgång.
Byte till aripiprazol/Lurasidon eller tillägg av 
Metformin är effektivt.

Livskvalitet: Sedation och viktuppgång 
de faktorer som patienter uppger påverkar
Livskvalitet mest

127 ungdomar med nl + viktuppgång.
Alla fick kostråd.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953545/




Skillnader i biverkningar 

Lurasidon biverkningsmässigt ”bäst”  
Olanzapin,Risperidon och aripiprazol ”värst” 
biverkningsmässigt



Neuroleptika

Alla neuroleptika kan ge QT-förlängning – relativt låg risk

Undvik kombination med ecitalopram/citalopram som också ger ökad QT-tid

EKG tas om ärftlighet, svimning vid ansträngning eller palpitationer i vila 

(Vid klozapin alltid EKG)

Prolaktinemi ökad risk vid risperidon, olanzapin, ziprasidon.

Mindre risk vid quetiapin och aripiprazol

Fråga alltid efter mensrubbning, galaktorre´och sexuell dysfunktion

Om biverkningar mät prolaktin

Fluoxetin driver upp koncentrationen av risperidon, aripiprazol, haldol och klozapin



Koncentrationsbestämning neuroleptika
För dostitrering: 

Clozapin      350-600 ng/ml

Olanzapin 20-80 ng/ml

Mer osäkra data gällande terapeutiska intervall för följande  

Aripiprazole 100-350 ng/ml

Quetiapine 100-500 ng/ml

Risperidon 20-60 ng/ml

Ziprasidone 50-200 ng/ml

Ref: Blood levels to Optimize Antipsychotic Treatment in Clinical Practice: A Joint Consencus Statement…Schoretsanitis G et al
J Clin Psychiatry 81;3 2020

Blodprov tas på morgonen innan nästa dostillfälle
12 eller 24h värde

Konc.best rekommenderas när dos är
stabil och i steady state



Take home Barn är känsligare än vuxna för biverkningar – får 
lättare: Sedering Prolaktinstegring Viktökning 
Metabola förändringar

Väg noga för och nackdelar med medicinering

Ha en tidsplan för utvärdering

Använd läkemedel med få biverkningar först

Monitorera behandlingen enligt riktlinjer

Reagera snabbt om vikten ökar: överväg då avslut, 
byte eller tillägg av metformin



Autoimmuna encefaliter



Autoimmuna encefaliter

• Inflammation i centrala nervsystemet

• Heterogen symtombild

• Akut till subakut

• Ofta idiopatisk genes – efter virusinfektion

• Paraneoplastisk



Autoimmuna encefaliter

Prevalens 13.7/100 000      Incidens 0.8/ 100 000     alla åldrar  50 % insjuknar  under 19 år

Vanligast antikroppar mot

NMDAR,   N-methyl-D-aspartate receptor --vanligast bland barn – ca 20 % av AE

GAD65,     glutamic acid decarboxylase 65 

MOG,        myelin oligodendrocyte glycoprotein

Mer ovanligt: GABA-receptorn, Glycin-receptor, Dopamin-2-receptorn

Ref: Dubey D. et al. 2019 Autoimmune Encephalitis Epidemiology and a comparison to Infectious Encephalitis

Ref: Cellucci T, Van Meter H et al. Clinical approach to the diagnosis of autoimmune encephalitis in the pediatric patient:

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Mar; 7(2): e663

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7051207/


v



Psykiatriska Symtom ofta första tecken!

• Kraftig ångest

• Hallucinationer

• Vanföreställningar – Paranoida

• Desorganiserat beteende

• Irritabilitet- hyperaktivitet - aggressivitet

• Hypersexualitet

• Manisymtom

• Katatoni

• Autonom instabilitet

• Minnessvårigheter

• Snabb kognitiv försämring

Finns inget specifikt kännetecken som 
särskiljer!
80% träffar psykiater först
-Om inte svarar på behandling
-Mutism/katatoni
-Synpåverkan



Neurologiska 
symtom

• Epilepsi

• Tremor

• Dyskinesi

• Avvikande handstil

• Svårare att teckna 

• Talsvårigheter – mutism

• Koma

• Katatoni

• Parestesier

• Hypoventilation

• Minnessvårigheter

• Medvetandepåverkan

• Gångsvårigheter





Utredning

MR    50% normal bild

EEG   avvikande i 90% 

LP     avvikande i 80%



Utredningsprinciper – Samarbeta!

Utreds i samarbete med barnneurolog, barnrheumatolog och i vissa fall 
infektionsläkare

Fördel med team av kollegor med intresse och erfarenhet

MR, EEG, LP, Ultraljud buk-pelvis, blodprover Serologi + Antikroppstest, drogtest, 
PCR virus och bakterier, Neurokognitiv testning, (Hjärn-biopsi) 



Föreslagna Diagnoskriterier

Akut eller subakut debut av neurologiska och psykiatriska symtom

Kliniska uttryck: medvetandenivå, fokala neurologiska symtom, kognitiv
försämring, utvecklingsmässig regression, motoriska symtom – dyskinesi
– talpåverkan ( mutism, snabbt tal), autonom instabilitet, psykiatriska
symtom, epileptiska anfall

Tecken på neuroinflammation: MR, hjärnbiopsi, CSF – leukocytos

AE-serologi: Serum och CSF

Exkludering av andra orsaker Ref: Cellucci T, Van Meter H et al. Clinical approach to the diagnosis of 
autoimmune encephalitis in the pediatric patient:

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020 Mar; 7(2): e663

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7051207/


Differentialdiagnoser

Primär inflammation: MS, CNS vaskuliter, Neuromyelitis optica

Systemisk inflammation: SLE, Sarkoidos, Celiaki

Infektioner: Bakterier: Borrelia, Listeria, Mycoplasma, Syfilis

Virus: Adenovirus, Enterovirus, EBV, HSV,…

Postinfektiösa encefalopatier: post-mycoplasma basal ganglia encephalitis, Post-HSV movement disorder, Sydenham chorea,  
Encephalitis Letargica

PANS/PANDAS: 

Malignitet: Hjärntumör, Teratom kan ge NMDA-encefalit

Metabola sjukdomar: ex. ärftliga mitokondrie sjukdomar

Substanser:

Bristtillstånd: ex. B 12





Behandling

3-5 dagar hög dos prednisolon

2 dagar IVIG

Därefter 1g/månad prednisolon och IVIG

Om seropositiv EA ges ofta Rituximab

Om kritiskt tillstånd övervägs plasmaferes

Om behandlingsrefraktäritet Tocilizumab

Om seronegativ EA görs 3 månaders 
behandlingsförsök – utvärderas



Take 
home

Tänk AE om snabb symtomutveckling

Om innefattar psykotiska symtom : förvirring, 
vanföreställningar, hallucinationer

Om inslag av neurologiska symtom – motorik, krampanfall, 
enures, autonom instabilitet, katatoni, talpåverkan/mutism

Om nyligen genomgått infektion

Ta kontakt med kollega inom neurologi, reumatologi och ev. 
infektion.



www.aealliance.org

Boktips: ”Brain on Fire” 



Ref: Pillinger T. et al. Comparative effects of 18 antipsychotics on metabolic function in patients with schizophrenia, 

predictors of metabolic dysregulation, and association with psychopathology: a systematic review and 

network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2020 Jan; 7(1): 64–77



Information från Läkemedelsverket

nr 4 2016 (lakemedelsverket.se)

https://www.lakemedelsverket.se/48d79f/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/bakgrundsdokument/bakgrundsdokumentation-neuroleptika-vid-vissa-barnpsykiatriska-tillstand.pdf
https://www.lakemedelsverket.se/48d79f/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/bakgrundsdokument/bakgrundsdokumentation-neuroleptika-vid-vissa-barnpsykiatriska-tillstand.pdf


nhs_guidelines_antipsychotic_switch.pdf 
(psychdb.com)

Antipsychotic switching tool (nps.org.au)

Verktyg som stöd vid byte från ett neuroleptikum till ett annat

https://www.psychdb.com/_media/meds/antipsychotics/nhs_guidelines_antipsychotic_switch.pdf
https://www.nps.org.au/australian-prescriber/articles/antipsychotic-switching-tool

