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Sammendrag/abstract 
 

This literature review is an attempt to take a closer look on the existing RCTs on the topic 

PANS and PANDAS and the child psychiatric investigation and treatment that the 

participants underwent during submitting to the different studies. In particular it will address 

the selection of methodology administered to measure the child psychiatric symptoms and 

treatment response. Methods: PubMed was searched, and 15 articles met the inclusion 

criterias: (PANS OR PANDAS OR "paediatric autoimmune neuropsychiatric disorder 

associated with streptococcal infections" OR "paediatric acute-onset neuropsychiatric 

syndrome"). After a closer perusal, 5 studies ended up as relevant for this review. Results: 

Only one of the five studies described what type of child psychiatric treatment their 

participants had underwent. None of the reviewed articles mentions mapping of trauma or 

other stressful events in the participants. Of child psychiatric mapping tools used for pre-

study assessment, two studies applied semistructured screening interviews and the three 

remaining uses CY-BOCS. The main emphasis in the RCTs are in the somatic treatment.  

Conclusion: More systematic and standardized assessment and treatment guidelines are 

needed and will be of great importance for future research studies.  
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Forord 
Jeg ble første gang introdusert for PANS (pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome) 

og PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with 

streptococcal infections) da jeg var i praksis på Avdeling for barn og unges psykiske helse på 

sykehus (S-BUP) på OUS, Rikshospitalet. Her fikk jeg treffe pasienter hvor dette var 

tentative diagnoser. Det vekket fort min interesse og dette var noe jeg ville lære mer om. 

Sammen med min praksisveileder i barne- og ungdomspsykiatri, Helene Gjone, begynte vi 

sammen å gjennomgå noen pasientkasuistikker henvist til Barnenevrologisk seksjon og som 

hadde vært til tverrfaglig vurdering med pediater og barne- og ungdomspsykiater. Det er et 

omstridt tema og det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til PANS og PANDAS diagnosene. 

Tilstandene krever tett samarbeid mellom barne- og ungdoms-psykiatri og pediatri særlig 

barnenevrologi.  

 

Mandag 25/11/19 deltok jeg på en seminardag om PANS og PANDAS på Rikshospitalet 

hvor det var samlet pediatere særlig rettet inn mot barnenevrologi og 

barnepsykiatere/psykologer innenfor både generell barne- og ungdomspsykiatri og fra OCD-

team. Formålet med dagen var å utveksle kunnskap og erfaring for å oppnå best mulig 

tverrfaglig samarbeid rundt pasienter som kommer med spørsmål om PANS og PANDAS. 

Som student var dette en utrolig lærerik dag og var en perfekt start og motivasjon til å gå i 

gang med prosjektoppgaven. 

 

Tusen takk til Helene Gjone som ville være min veileder! Takk for ditt smittsomme 

engasjement og for å ha gitt meg et utrolig varmt møte med barne- og ungdomspsykiatrien.  
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1 Innledning  
 

1.1  BAKGRUNN 
 

Denne oppgaven er et forsøk på å gi et innblikk i de omdiskuterte diagnosene PANS og 

PANDAS og se nærmere på litteratur særlig knyttet til randomiserte, kontrollerte 

behandlingsstudier og hva som der brukes av barne- og ungdoms-kartleggingsinstrumenter i 

forhold til psykisk helse. Jeg skal se nærmere på hvilke pasienter som selekteres ut til 

forskning knyttet til PANS og PANDAS. Jeg skal forsøke å klargjøre for 

seleksjonsgrunnlaget, hvilke diagnosekriterer som ligger til grunn og hvilken utredning og 

eventuell behandling pasienten har fått. Da med hovedvekt på den barnepsykiatriske 

utredningen.  

 

Det har blitt en økende bevissthet rundt somatisk behandling blant foreldre til pasienter med 

akutt innsettende barnepsykiatrisk symptomatologi. Det gjelder både for barn med 

tvangstilstander (obsessive compulsive disorder), tics og spiseproblemer, men også der barnet 

viser annen akutt innsettende symptomatologi knyttet til emosjoner og adferd.  Per dags dato 

har vi ingen klare somatiske parametere som gir diagnose (1). Spesifisiteten på 

symptomkriteriene er for lav, og det jobbes i dag med å optimalisere retningslinjer for 

behandling. Det er et stort behov for å utvikle gode og systematiske prosedyrer for 

behandlingsvalg.  

 

1.1.1 Historikk 
 

Sykdommen Sydenhams Chorea (SC) ble beskrevet første gang i 1686 av Sir Thomas 

Sydenham og er en allment anerkjent post streptokokk autoimmun lidelse (2). Symptomene 

hadde vært kjent i flere tiår da det først ble beskrevet, bedre kjent som «chorea minor» og 

«St.Vitus Dance».  

Sydenhams chorea er den nevrologiske manifestasjonen av akutt revmatisk feber og er 

karakterisert av uønsket, dyskinetiske bevegelser i typisk ansikt og ekstremiteter. Betegnelsen 

«St.Vitus Dance» er derfor en kledelig beskrivelse av bevegelsesforstyrrelsene.  
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William Osler var kfr Williams og Swedo (2) den første til å foreslå at chorea hadde flere 

distinkte opphav inkludert genetiske, miljømessige og inflammatoriske årsaker. Mye av hans 

observasjoner og funn som han skrev om i «Chorea and Choreiform Affections» fra 1894, er 

fremdeles relevant i dag. Det dannet grunnlaget for en mer mekanisk forståelse for de 

motoriske og atferdsmessige forstyrrelsene som en observerer i Sydenhams Chorea, og andre 

varianter med sannsynlig beslektet patofysiologi. Osler bemerket i flg Murphy m fl (3)at 

foreldrene ofte beskrev sine barn med korea-symptomer som «fullstendig forandret», og i 

noen tilfeller inkluderte det akutt debut av psykose.  

 

Siden Sydenham og Osler, er forskjellige assosiasjoner mellom OCD, tics og SC blitt 

beskrevet i den medisinske litteraturen, og fremhever vanskelighetene med diagnostisering og 

årsaksforklaring som tidligere klinikere har møtt (3). 

 

 
1.1.2 PANDAS 

 

For litt over 20 år siden beskrev Swedo en undergruppe 

pasienter med abrupt start av OCD, ledsaget av tics, i 

tilslutning til en infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS) 

og kalte det Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder 

Associated with Streptococcal Infections (PANDAS).  

 

Etiologi og patogenese ble postulert som følger 

«Teorien er at en streptokokk infeksjon utløser autoantistoffer, 

kryss-reagerer med autoantigener, spesielt i basalgangliene og 

fører til neuropsykiatrisk dysfunksjon.» (4). 

 

Når et individ gjennomgår en streptokokkinfeksjon vil det dannes antistoffer for å bekjempe 

infeksjonen. Hos sårbare pasienter vil disse antistoffene uhensiktsmessig kryssreagere med 

individets eget vev og kunne forårsake tvang- og ticssymptomer (5). Som Sydenhams, antas 

PANDAS å involvere autoimmunitet mot hjernens basale ganglier (2). PANDAS er blitt 

foreslått som en variant av SC, og antas å dele en patogen mekanisme til tross for en unik 

symptomprofil av overveiende psykiatriske symptomer.  

 

Figur	1:	Illustrasjon	av	den	komplekse	
overlappingen	av	de	ulike	diagnosene.	Ref:	
selvlaget 
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Til forskjell for Sydenhams er PANDAS ikke assosiert med noen av de andre 

manifestasjonene av akutt revmatisk feber som endokarditt og artritt. Det er kontroversielt 

hvorvidt de choreiforme bevegelsene i PANDAS er forskjellige fra de samme bevegelsene i 

Sydenhams chorea. PANDAS barn kan ha subtile choreiforme bevegelser. De choreiforme 

bevegelsene hos disse barna fine pianospillende bevegelser av fingre, ikke de samme større 

og eventyrlige bevegelsene som sees ved Sydenhams chorea (6). 

 

Patogenese SC: 

 
Figur	2:	Fra	Gilbert	et	al.	(2019)	(7)	Infeksjon	med	gruppe	A	streptokokker	(GAS)	fører	til	manifestasjoner	som	karditt,	
polyartritt,	chorea	mm.	i	akutt	revmatisk	feber.	GAS	forårsaker	manifestasjonene	direkte.	

  

Ved PANDAS beskrives en variabel kombinasjon av tics, tvangstanker og tvang som kan 

være alvorlige nok til å kvalifisere for diagnoser som kronisk tic lidelse, OCD og Tourette 

syndrom (TS eller TD)(6). Det er enda ikke etablert en definitiv sammenheng mellom GAS-

infeksjon og PANDAS med tanke på de underliggende mekanismene. Det er mulig at GAS-

infeksjonen kan være en stressor som kan forverre tic/Tourette´s eller OCD i en undergruppe 

av slike pasienter. Diagnosen PANDAS er fortsatt et kontroversielt område av pågående 

forskning (8). 

 

1.1.3 PANS 

Senere ble konseptet utvidet til Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) i 

2012 av Swedo et al (9). Det ble foreslått for å beskrive barn med akutt begynnende OCD 

eller spiseforstyrrelser i kombinasjon med flere psykiatriske eller nevrologiske symptomer. 

Klinisk likner det PANDAS, men årsaken til PANS er ikke lenger definert som bare GAS 

infeksjoner, man antar at også andre infeksjoner og autoimmun-faktorer er grunnlaget for 

PANS. Konseptet med PANS var et forsøk på å finne en mer presis og klinisk relevant 

definisjon som skulle brukes som base eller arbeidsverktøy for videre studier. Akutt og 

dramatisk symptomdebut er hovedkriteriet.  
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Mulig patogenese PANS 

 

Figur	3:	Gilbert	et	al	(7).	Hypotese	for	etiopatogenese	for	PANS.	I	PANDAS	er	«inciting	factor»/trigger	infeksjon	med	
gruppe	A	strepptokokker	(GAS).	I	PANS	er	triggeren	andre	infeksjoner	eller	non-infeksiøse	årsaker	som	kanskje	ikke	er	
identifiserbare	(derav	stiplet	linje).	Dette	kan	utløse	en	inflammatorisk	respons,	som	igjen	kan	forårsake	en	eller	flere	
nevropsykiatriske	symptomer.	

Både PANS og PANDAS skiller barn med akutt utbrudd fra de med mer gradvise debut 

symptomer (7).  PANDAS tilskriver begynnelsen av tics eller obsessive-compulsive disorder 

(OCD) til immunmekanismer provosert av streptokokkinfeksjon; PANS spesifiserer verken 

etiologi eller mekanisme, men en autoimmun mekanisme antas å være årsak i de fleste 

tilfeller. På dette tidspunktet, blant høyt erfarne og respekterte klinikere og forskere som 

spenner over relevante fagområder, er det betydelig kontrovers om inflammasjon spiller er 

rolle i å produsere tics og tvangslidelser. Mens tics ble satt opp som et hovedsymptom ved 

PANDAS ble det et bikriterium ved PANS (9). For PANS har man også presisert at tic kan 

være en av flere sensoriske eller motoriske abnormaliteter, men at det ikke skal være Tourette 

syndrom. Klinisk sett er dette svært vanskelig å skille ut. 

Det finnes i dag ingen biomarkør med god evidens som kan styrke diagnosen hos barn med 

mistenkt PANS, men det kan bidra til diffrentialdiagnostikk (10). 

1.1.4 CANS og PITAND 

Begrepet «childhood acute neuropsychiatric symptoms» (CANS) inkluderer alle 

nevropsykiatriske symptomer med akutt debut. Det ble foreslått som et bredere begrep for 

pasienter med PANDAS-symptomer som ikke var ledsaget av GABHS-infeksjon (11). Den 

etiologiske diagnostikken er viktig da mange forskjellige tilstander kan ha debutsymptomer 

som akutt begynnende OCD og andre nevropsykiatriske symtomer. Om årsaken fremdeles 

forblir uklar kalles det idiopatisk CANS (10).  
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Pasienter med et klinisk bilde som ligner PANDAS, men med en ikke-streptokokk smittsom 

trigger, beskrives som å ha PITAND eller «pediatric infection-triggered autoimmune 

neuropsychiatric disorders». Begrepet ble første gang omtalt av Allen et al. i 1995 (12). 

Diagnostisering av PANDAS og relaterte lidelser er utfordrende på grunn av den store 

variasjonen i presentasjonen av symptomer og forløp. Symptomatologien på disse lidelsene 

kan overlappe med nesten hvilken som helst annen psykiatrisk tilstand, og dermed 

komplisere differentialdiagnostikken (13).    

 

Videre vil det bli tatt utgangspunkt i diagnosene PANDAS (4) og PANS (9) 
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1.1.5 Diagnose kriterier for PANDAS, PANS og CANS. 
 

 

 
DIAGNOSEKRITERIER 

 
 
PANDAS (Swedo 1998) (4) 
 

 
PANS (Swedo 2012) (9) 

 
CANS (Singer et al., 2012) (11) 

 

• Tilstedeværelse av OCD og/eller tic-forstyrrelse. 

• Plutselig debut blant barn i alderen fra 3 år og frem til 

pubertet 

• Plutselig start og episodisk symptomforløp 

• Tidmessig relasjon mellom GAS-infeksjon (positiv halskultur 

og/eller forhøyede anti-GABHS antistoff) og debut og/eller 

eksaserbasjon 

• Nevrologiske avvik som motorisk hyperaktivitet, koreiforme 

bevegelser eller tics under eksaserbasjonene 

 

 

• Brått, dramatisk utbrudd av OCD eller sterkt begrenset matinntak 

• Samtidig tilstedeværelse av ytterligere nevropsykiatriske symptomer, med 

tilsvarende alvorlig og akutt debut, fra minst to av de følgende syv 

kategoriene: 

o Angst 

o Emosjonell labilitet og/eller depresjon 

o Irritabilitet, aggresjon og/eller alvorlig opposisjonell atferd 

o Atferdsmessig (utviklingsmessig) regresjon  

o Forverring/nedgang i skoleprestasjoner  

o Sensoriske eller motoriske avvik 

o Somatiske symptomer, inkludert  

§ Søvnforstyrrelser 

§ Enurese 

§ Urinhyppighet 

• Symptomer ikke bedre forklart av annen nevrologisk eller somatisk lidelse. 

 

 
• Akutt dramatisk debut av symptomer  

• Primært kriterium: OCD  

• Sekundære kriterium: tics, dysgrafi, hyperaktivitet, 

klossete, angst, psykose, emosjonell labilitet, 

utviklingsregresjon, følsomhet for sensoriske stimuli 

• Mono / polyfasisk forløp 
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1.1.6 Retningslinjer- Behandling 
 

Fagmiljøet ved barne- og ungdoms klinikken, OUS , har en helhetlig bio-psyko-sosial 

tilnærming til disse pasientene i tråd med retningslinjer utarbeidet ved Karolinska 

Universitetssykehus (2017). PANDAS omtales ofte som en undergruppe av PANS, og derfor 

vil det kun refereres til retningslinjer for PANS under.  

 

Det er etablert en arbeidsgruppe som utarbeider felles retningslinjer for Norden i samarbeid 

med britiske barnenevrologer, dette arbeidet er pr dagsdato ikke ferdigstilt.  

 

Behandling ved PANDAS/PANS kfr retningslinjer fra Stockholm; Karolinska med 

kommentarer (10). 

Barn med milde-moderate symptomer, OCD, tics, angst eller andre ledsagende emosjonelle 

og adferdsforstyrrelser skal ivaretas ved BUP (Barne og ungdoms psykiatri) med 

symptomatisk behandling på vanlig måte. Barn med mer alvorlige symptomer må undersøkes 

av pediater og fortrinnsvis i samarbeid med høyspesialisert barneavdeling. Eksempelvis et 

symptombilde som er av en slik karakter og grad at det skaper bekymring for underliggende 

årsaker som smittsom eller autoimmun encefalitt, metabolske sykdommer, hjerneslag og 

svulst skal utredes ved barnenevrologisk avdeling.  Parallelt henvises også disse til BUP 

OCD-team og andre BUP enheter for utredning og samarbeid. For alle gjelder at om ikke 

pasienten og foreldre allerede har kontakt med barnepsykiatrien, må en slik kontakt etableres. 

En grunnleggende forutsetning for å kunne behandle pasienter med spørsmål om 

PANS/PANDAS er at pasienten samtidig får eller har fått en omfattende diagnostisk 

vurdering ved BUP slik at diagnosen PANS eller PANDAS er basert på en tverrfaglig 

utredning og vurdering. Ved BUP vil også pasientens symptomutvikling følges med tanke på 

vurdering av behandlingseffekt. Dette gjelder både i forhold til barne- og ungdompsykiatrisk 

behandling og i forhold til behandling i pediatrien.  

 

Behandlingen fokuserer på:  

1. Utrydde infeksjon dersom påvist 

2. Behandle den inflammatoriske komponenten 

3. Behandle psykiatriske symptomer 
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Rekkefølge på punkt 2 og 3 avhenger av symptom alvorlighets grad.  

 

Barnepsykiatrisk behandling 

• Kognitiv atferdsterapi og SSRI har god evidens for behandling av OCD (også OCD-

symptomer ved PANS) 

• SSRI benyttes i forsiktige doser og kun symptomlindrende 

• Ikke evidens for andre psykofarmaka 

• Egen kommentar: Øvrige barnepsykiatriske symptomer må behandles avhengig av 

symptomatologi i henhold til etablerte behandlingsretningslinjer men dette omtales 

ikke ytterligere i behandlingsalgoritmen fra Karolinska  

 

Antibiotikabehandling 

• Gis til pasienter med verifisert bakteriell infeksjon eller der den kliniske mistanken er 

høy 

• Antibiotika velges ut ifra påvist bakterie, eller eventuelt gi amoxicillin. 

Behandlingstid i 14 dager. Ved streptokokkinfeksjon så er vanlig behandling 

Penicillin 25-50 mg/kg avhengende av infeksjonens beliggenhet og art. 

Behandlingstid 10-14 dager.  

• Ved PANS-indikasjon skal det ikke gis langvarig profylakse med antibiotika, da dette 

ikke har noen effekt ifølge litteraturen og risikoen for bivirkninger er høy  

• Egen kommentar: Det er viktig å kommunisere med familien at det mangler 

veletablerte og kontrollerte studier når det kommer til bruk av antibiotika. Og at det er 

vanskelig å trekke konklusjoner ut ifra enkelttilfeller, samt det kjente elementet av 

placeboeffekt i all tilsvarende behandling.  

 

Tonsillektomi 

• Ingen effekt ved PANS 

 

Immunmodulerende behandling 

Barn som oppfyller kriteriene for PANS, men som ikke har respondert på behandling i 

henhold til algoritmen, tas videre til vurdering for annen mulig behandling, deriblant 

immunmodulerende behandling. Det fremgår av behandlings algoritmen at en grunnleggende 

forutsetning for å undersøke og behandle mistanke om nevroinflammasjon med 
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nevropsykiatriske symptomer er at pasienten har fått omfattende barnepsykiatrisk vurdering 

(gradering av OCD-symptomer osv) og at det er en barnepsykiatrisk instans (BUP) som i 

samarbeid med en barnenevrolog vurderer behandlingseffekt og følger opp på lengre sikt.  

Immunmodulerende behandling er Indikert ved alvorlig symptombilde og når 

nevroinflammasjon er påvist eller sterk mistenkt.  

Egen kommentar: Men faktumet at det er ingen tilgjengelige metoder for å oppdage en 

inflammatorisk prosess i sentralnervesystemet (CNS) som er nyttige med tanke på PANS 

vanskeliggjør valg av behandling.  

• NSAIDS 

o NSAIDS er beskrevet i enkelttilfeller som i stand til å lindre de 

nevropsykiatriske symptomene.   

o Mild bivirkningsprofil tillater behandlingsforsøk 

o Primært gis Naproxen 10-20 mg/kg/dag fordelt på to doser.  

o Innledende behandlingstid 4-6 uker 

o Esomeprazol brukes profylaktisk mot gastritt/magesår.  

• Steroider 

o Førstelinjebehandling ved akutt nevroinflammasjon er vanligvis høydose iv-

steroider: metylprednisolon (Solu-Medrol	®) 30 mg/kg (maks 1000 mg) x 1 iv 

i 3-5 dager.  

o Om nevroinflammasjon ikke kan påvises, men en immunologisk komponent 

mistenkes kan behandlingsforsøk med steroider forsøkes. Dette gis som 

peroral pulsbehandling med dexametason 10-20 mg/m2 kroppsoverflate i to 

doser i tre dager. Gjentas hver måned og evalueres etter tre måneder.  

o Hvis god effekt av innledende høydose eller pulsbehandling, kan peroral 

prednisolon i nedtrappende dose vurderes for å unngå residiv. 

o Også ved steroid-behandling er det betydelig risiko for gastritt/ulcus og 

esomeprazol bør overveies.  

• IVIG 

o Ingen eksisterende studier viser at IVIG (intravenøse immunoglobulin) har en 

sikker effekt (10)  

o I behandlingsanbefalingene fra Karolinska (10) konkluderes det med at 

mangelen på bevis i kombinasjon med potensielle bivirkninger og kostnader 

betyr at IVIG behandling kun skal skje innenfor rammene av en 
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behandlingsstudie. Det poengteres at det i noen få tilfeller kan det være 

grunnlag for unntak fra denne grunnregelen, for eksempel i tilfelle av påvist 

hypogammaglobulinemi.   

• Plasmaferese 

o Plasmaferese er et alternativ for akutt behandling av aggressiv 

nevroinflammasjon som ved for eksempel alvorlig autoimmun encefalitt. 

Behandlingen er invasiv, og krever overvåking på intensivavdelingen. Ved et 

sykdomsbilde primært dominert av nevropsykiatriske symptomer er 

plasmaferese-behandling svært sjelden indisert. Gitt risikoen for behandling, 

kan dette bare anbefales ved tilfeller av nevroinflammatorisk sykdom av svært 

alvorlig grad. Dette er med andre ord ikke førstelinje behandling ved PANS og 

PANDAS. Barn trenger vanligvis å være relativt tungt sedert for å tåle 

behandlingen.   

o Ut ifra det en vet i dag er det sjelden indikasjon på plasmaferese behandling 

ved nevropsykiatriske symptomer. Gitt risikoen for behandling, kan dette bare 

anbefales ved alvorlig nevroinflammatorisk sykdom.  

 

Øvrige legemidler 

• Immunsuppresiv behandling som cytostatika og nyere biologiske legemidler vurderes. 

Men man har ikke holdepunkter for effekt og gitt bivirkningsprofil anbefales ikke 

dette.  

 

Egen kommentar: Det foreligger lite evidens for behandling av PANS, og 

behandlingseffekt er vanskelig å evaluere. Det er stor mangel på randomiserte 

kontrollerte studier i litteraturen, og hovedsakelig består de som finnes av 

saksrapporter/observasjoner. Det er derfor så langt lite forskning som kan understøtte 

behandling, og den følgende algoritmene fra Karolinska er basert på eksisterende 

litteratur og påvist erfaring. 
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1.1.7 Behandlings algoritme 
 

 
Figur	4	Karolinska	-	retningslinjer	2018	–	algoritme	(10)		
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1.1.8 Samfunnets og medias rolle 
 

PANDAS debatten er et følsomt tema og det er omstridte meninger rundt diagnosen.   

Allerede i 2010 diskuterte Murphy, Kurlan og Leckman innflytelsen fra media og internett og 

skrev en artikkel som foreslo en vei videre. «Den potensielle koblingen mellom vanlige 

barneinfeksjoner og livslange nevropsykiatriske lidelser er blant de mest utfordrende og 

klinisk aktuelle spørsmålene i moderne nevrovitenskap» (14)  Det foreligger per dags dato et 

gap mellom offentlig interesse for PANDAS og evidensbasert forskning som bekrefter den 

aktuelle koblingen mellom GAS og nevropsykiatriske symptomer. Murphy (14) konkluderer 

med at det kreves økt vitenskapelig oppmerksomhet på forholdet mellom GAS og OCD/tics, 

og da særlig å undersøke grunnleggende underliggende cellulære og immunmekanismer.  

 

 

1.1.9 Klinisk eksempel 
PANDAS- klassisk case (3) 

5-year-old boy, no psychiatric history, overnight onset of severe food refusal because of 

fear of choking, vomiting, and stomachaches. Medical history frequent staphylococcal 

infections, exposed to GAS infection 3 months before symptom onset. 

1 month after psychiatric symptom onset, he developed throat clearing and sniffing tics, 

acute-onset severe irritability, mood lability, sleep disturbances, deterioration in school 

performance and behavioral regression  

2 months later painful and frequent urination, lost 1.8 kg because of decreased appetite, 

visual and sensory hallucinations (seeing “Curious George” and body parts on various 

objects) and olfactory hallucinations. 

Laboratory results: elevated anti-DNAse B titer, other measures including NMDAR 

antibodies normal. “Playful” hallucinations throughout the next month, triggered by visual 

or auditory stimuli. For example, he saw whales and dolphins in his room when his mother 

mentioned the beach, and once saw a penguin come up to him and say “Hi.”  

3 months after initial symptom presentation, he started experiencing hyperactivity, 

mydriasis, auditory hallucinations (hearing “sloppy” words and being woken up by 
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imagined sirens). He was given intravenous immunoglobulin (IVIG) and azithromycin 

therapy on the same day. 

One month after treatment, he was 80% improved, continued to have a few intrusive 

thoughts, but needed less reassurance. Two months later, he achieved remission of 

symptoms. He is being weaned off azithromycin (daily dose 3 mL) and continues to do 

“extremely well” according to his mother’s reports during monthly follow-up phone calls.  
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2 Metode 
 

2.1 Søkestrategi 
2.1.1  Fremgangsmåte 

Feltet PANS/PANDAS favner bredt. Det er diagnoser som er assosiert med mange 

forskjellige termer bl.a. nevropsykiatri, immunologi, autoimmunitet, psykoimmunologi, 

inflammasjon, psykonevroimmunologi. Formålet for oppgaven er å se på særlig metoder i 

barnepsykiatrisk utredning som del av seleksjonsgrunnlaget for pasienter som inngår i 

randomiserte kontrollerte studier, samt se hvilken barnepsykiatrisk behandling barna har fått 

og hvordan denne er evaluert. Jeg har vært nødt til å avgrense søket mitt, og under kommer 

en nærmere klargjøring av min søkestrategi.  

 

Jeg har foretatt et litteratursøk etter randomiserte kontrollerte studier. I Pubmed med min 

søkestrategi endte jeg da opp med et treff på 15 artikler som ble gjennomgått ved å lese 

abstracts der det forelå. (Av disse artiklene var 7 artikler knyttet til humant innhold).  Videre 

ble 2 av disse ekskludert etter nærmere gjennomgang da de ikke var relevant for 

problemstillingen min da de omtalte PANDAs (Patient and desition aid ved diabetes) 

Resultatet av søket ble derfor 5 RCTer, hvor jeg gikk videre med å se på 

seleksjonsgrunnlaget for pasientene i de enkelte studiene. Dette vil bli presentert under 

resultater.  

  

2.1.2 PubMED:  
(PANS[Title/Abstract] OR PANDAS[Title/Abstract] OR "pediatric autoimmune 

neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infections"[Title/Abstract] OR 

"Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal 

infections"[Supplementary Concept] OR "pediatric acute-onset neuropsychiatric 

syndrome"[Title/Abstract]) 

 

Filter: Article types “Randomized controlled trial”  

Antall treff: 15 

Dato 03.12.19 
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Ingen MeSH (medical subject headings) ble funnet for PANDAS, PANS, PITAND eller 

CANS 
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3 Resultat 
 

Artikkel Deltakere/ 
Pasienter 

Diagnosekriterier 
som er brukt 

Målemetoder (symptomer) 
(barnepsykiatriske metoder) 

Behandling 
- Somatisk 
- barnepsykiatrisk 

Utredning 
- somatisk 
- barnepsykiatrisk 

 
A pilot Study of Penicillin 
Prophylaxis for 
Neuropsychiatric Exacerbations 
Triggered by Streptococcal 
Infections 
 
Garvey et al 
1999 
RCT, dobbelt blindet Balanced 
cross over study, double-
blinded antibiotics 
 

 
37 barn som 
oppfylte 
kriteriene for 
PANDAS  
 
(n=37) 

 
PANDAS (Swedo 1998) 
 
 

 
Symptom endringer målt ved å 
bruke:  
YGTSS1, CY-BOCS2, NIMHRS3, 
GAS4, CGI5 og antall streptokokk 
infeksjoner. 

 
Pasientene ble randomisert til å motta 
en standard profylaktisk dose (250 mg 
x 2 daglig) i fire måneder med Penicillin 
ble gitt etterfulgt av fire måneder med 
Placebo.  

 
Alle barn som inngikk i studien og oppfylte 
diagnosekriteriene, måtte gjennomgå en fysisk 
undersøkelse, psykologisk testing, laboratorie 
tester, medisinsk undersøkelse og standariserte 
nevrologisk undersøkelse 
 
 Et semi-strukturert klinisk intervju, DICA6, 
«Diagnostic interview for Children and Adolescents 
(Welner et al 1987) ble brukt til å komme frem til 
psykiatriske diagnoser 
 

 
1 YGTSS = Yale Global Tic Severity Scale 
2 CY-BOCS = Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 
3 NIMHRS= National Institue of Mental Health Rating Scale for global functioning, anxiety and depression 
4 GAS= Global Assesment Scale 
5 CGI-S= Clinical Global Impression Scale 
6 DICA= Diagnostic Interview for Children and Adolescents 
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Artikkel Deltakere/ 
Pasienter 

Diagnosekriterier 
som er brukt 

Målemetoder (symptomer) 
(barnepsykiatriske metoder) 

Behandling 
- Somatisk 
- barnepsykiatrisk 

Utredning 
- somatisk 
- barnepsykiatrisk 

 
Antibiotic Prophylaxis with 
Azithromycin or Penicillin for 
Childhood-Onset 
Neuropsychiatric Disorders 
 
Snider et al. 
2005 
RCT, dobbelt blindet 

 
23 barn som 
oppfylt 
kriteriene for 
PANDAS 
 
(n=23) 

 
PANDAS (Swedo 1998) 

 
Primært: antall GAS infeksjoner 
 
sekundært: antall 
nevropsykiatriske 
eksaserbasjoner  
 
 
I løpet av studieåret ble det 
foretatt systematiske 
atferdsvurderinger månedlig for 
tics og OCD symptomer scoret 
ved YGTSS og CY-BOCS 

 
Antibiotika profylakse med enten 
penicillin (250 mg x 2daglig) eller 
azitromycin (250 mg x 2 daglig) ble 
administrert for 12 måneder. 
 
De som gikk på psykofarmaka og og i 
terapi fortsatte med dette gjennom 
studien.  
 
 

 
Baseline Strep-hals kultur før randomisering og 
studiestart. 
 
Anamnese, klinisk og nevrologisk undersøkelse, 
psykologisk testing, standariserte 
symptomvurderinger, måling av antistreptolysin O 
(ASO) og anti-deoksyribonuklease B (Anti-DNase 
B), og halskultur for GAS (strep).  
 
KIDDIE- SADS7 PL: Et semistrukturert klinisk intervju 
og «schedule for affective disorders and 
schizophrenia for school-age children – present 
and lifetime version» (Kaufman et al 1997) ble 
brukt for å sette psykiatriske diagnoser 
 

 
7 KIDDIE-SADS = KIDDIE -schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children 
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Artikkel Deltakere/ 
Pasienter 

Diagnosekriterier 
som er brukt 

Målemetoder (symptomer) 
(barnepsykiatriske metoder) 

Behandling 
- Somatisk 
- barnepsykiatrisk 

Utredning 
- somatisk 
- barnepsykiatrisk 

 
A double-Blind Randomized 
Placebo-Controlled Pilot Study 
of Azithromycin in Youth with 
Acute-Onset Obsessive-
Compulsive Disorder 
 
Murphy et al. 
2017 
RCT, dobbelt blindet 

 
31 barn som 
oppfylte 
kriteriene for 
PANS 
 
(n=31) 

 
PANS (Swedo 2012) 

 
Primært: Mål av 
alvorlighetsgrad av OCD ved å 
bruke CGI-S og CY-BOCS 
 
Sekundært: CGI-I8, C-GAS9, 
YGTSS, SNAP-IV10, CALS11, 
SCARED12 

 
Somatisk behandling:  
- Azithromycin (10 mg/kg opp til 

500 mg pr dag) VS placebo 
- For å forhindre 

antibiotikaindusert diaré ble det 
gitt probiotika to ganger daglig.  

 
Barnepsykiatrisk utredning:  

- CY-BOCS og CGI-S 
- IROTE13, The infection-related 

OCD/tic evaluation 
-  

Somatisk, fysisk undersøkelse før studiestart:  
- EKG 
- Temperatur 
- Puls 
- Blodtrykk 
- Høyde og vekt 
- Anti-DNase B 
- Anti-streptolysin O 
- IgG/IgM 
- ANA 
- C3d 
- C1q 
- blodtelling 

 

 
8 CGI-I= Child-Global Impression Improvement Scale 
9 C-GAS = Child-Global Assessment Scale 
10 SNAP-IV = Swanson, Nolan and Pelham – IV Parent scale 
11 CALS = Children’s Affective Lability Scale 
12 SCARED= Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders 
13	IROTE = Infection-related OCD/tic evaluation	
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Artikkel Deltakere/ 
Pasienter 

Diagnosekriterier 
som er brukt 

Målemetoder (symptomer) 
(barnepsykiatriske metoder) 

Behandling 
- Somatisk 
- barnepsykiatrisk 

Utredning 
- somatisk 
- barnepsykiatrisk 

 
Randomized, Controlled Trial of 
Intravenous Immunoglobulin 
for Pediatric Autoimmune 
Neuropsychiatric Disorders 
Associated With Streptococcal 
Infections 
 
Williams et al.  
2016 
RCT, dobbelt blindet 
 

 
35 barn 
oppfylte 
kriteriene for 
PANDAS 
 
(n=35) 

 
PANDAS (Swedo 1998) 

 
Primært: CY-BOCS og CGI-I 

 
Somatisk behandling:  
antibiotika profylaktisk (penicillin) 
 
 
Psykiatrisk behandling: 
17 barn (52%) - CBT 
5 barn (15%)- psykoterapi 
Totalt 22 barn (67%) i psykoterapi 
under follow-up. 16 barn (48%) forble i 
terapi ved evaluering 

 
somatisk utredning:  
- EEG 
- MRI 
- Fysisk og nevrologisk undersøkelse 
- Blodprøvetaking 
- Spinal punksjon 
- EKG 
 
Barnepsykiatrisk utredning: 
- CY-BOCS 
- YGTSS 
- CGI-I 
- CDRS-R14 
 

 
Longitudinal outcomes of 
children with pediatric 
autoimmune neuropsychiatric 
disorder associated with 
streptococcal infections 
(PANDAS) 
 
Leon (2018). En oppfølgning av 
Williams et al. 2016; 
RCT, dobbelt blindet 
Longitudinal study, Double-
blind, randomized, placebo-
controlled trial of intravenous 
immunoglobulin (IVIG)  

 
35 barn 
oppfylte 
kriteriene for 
PANDAS 
 
n=35  
 
 

 
PANDAS (Swedo 1998) 
 
+ moderat til alvorlig OCD 
(CY-BOCS) (total score > 
20)  
 
 + Og oppfylle PANS 
kriterier (Swedo 2012) 
 
+ i tillegg et samtidig 
utbrudd av minst tre 
andre signifikante og 
svekkende 
nevropsykiatriske 
symptomer.  
 

 
1-2 semi-strukturerte telefon 
intervju med 
pårørende/foreldre:  
33 stk = ett telefon intervju 
23 stk = to telefon intervju 
 
Uten systematiske kartleggings-
instrumenter ved oppfølging. 
 

 
Somatisk behandling:  
- tonsillektomi (n=6) 
- vaksinasjon (n=12) 
- profylaktisk antibiotika 

behandling (i hovedsak penicillin) 
(n= 33) 

- Psykofarmaka, SSRI 
- (n=15) 
-  

Psykiatrisk behandling: 
- CBT (n=17) 
- Annen type psykoterapi (n=5) 
 

 
Barnepsykiatrisk utredning:  

- Psykiatri: 11 barn (33%) fikk minst en ny 
psykiatrisk diagnose etter at den kliniske 
studien var avsluttet. 6 barn (18%) fikk ADHD 
diagnose, 3 (9%) fikk angst lidelse, 1 (3%) fikk 
depressjon, 1 (3%) fikk spesifikk fobi og 1 
(3%) fikk kronisk tics. 

 

 
 
 
 
 

 
14	CDRS-R = Children’s Depression Rating Scale	
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3.1.1 Barnepsykiatriske instrumenter og kartleggingsmetoder 
 
CALS = Children´s Affective Lability Scale 

Scorings verktøy med 20 elementer og foreldrerapportering for å måle affekt regulering i 

barn fra 6-16 år. Intern konsistens, 2 ukers etterprøvbarhet og konstruksjons validiteten er 

utmerket (15). 

 

CDRS-R = Children’s Depression Rating Scale. 

Er en kort vurderingsskala basert på et semistrukturert intervju med barnet. Designet for 6-12 

år og tidsmessig tar det bare 15-20 minutter å gå igjennom, før en enkelt kan skåre pasienten. 

Intervjueren vurderer 17 symptomer (inkludert de som fungerer som DSM-5 kriterer for 

diagnosen av depresjon). Skalaen monitorerer symptomer under sykdom og remisjon. CDRS-

R gir deg en enkel oppsummert score (T-score), men en tolkning av og anbefalinger for seks 

forskjellige poengsummer. Den kan også brukes på foreldre, og da kan en basert på 

forskjellige barne- og foreldre rapporter (på hvert av de 17 symptomområdene) notere seg 

klinisk signifikante forskjeller og resultater. Studier har vist god reliabilitet og validitet både 

ved studier av ungdom og ved foreldrerapport for barn og unge (16, 17).  

 

C-GAS= Child-Global Assessment Scale 

CGAS brukes for å vurdere barnets samlede funksjonsnivå. Basert på klinisk informasjon fra 

foreldre og barn, vurderer klinikeren den samlede psykologiske funksjonen på en skala fra 0 -

100. C-GAS brukes rutinemessig i skåring av funksjon hos pasienter i barne-og 

ungdomspsykiatrien i Norge i tillegg til at det er et etablert forskningsverktøy med god 

reliabilitet og validitet (18, 19).  

 

CGI-I= Clinical Global Impression Improvement Scale 

Er et 7-punkts scoringssystem for behandlingsrespons gradert fra 1 (veldig mye forbedret) til 

7 (veldig mye verre). Vurderingen blir ofte utført separat for å vurdere alvorlighetsgraden av 

OCD, tic, humør og neurokognitive symptomer. Reliabilitet og validitet ved denne type 

rating vil bero både på en klar definisjon av hvilke symptom man vurderer og av klinikerens 

erfaring (20, 21). 
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CGI-S= Clinical Global Impression Scale 

Er en 7-punkts klinisk rangering av alvorlighetsgrad av psykopatologi. Alvorlighetsgraden 

rangeres fra 1 (ingen sykdom) til 7 (ekstremt alvorlig). Instrumentet har blitt brukt med 

suksess i behandlingsstudier (22). Verktøyet kan brukes til å score alvorlighetsgrad av OCD 

symptomer, tic, stemningsleie og nevrokognitive symptomer. Stemningsleiet kan igjen 

omfatte tristhet/irritabilitet/raseri-symptomer, og den nevrokognitive komponenten kan 

omfatte symptomer på oppmerksomhetsproblemer/hyperaktivitet, hukommelse og 

skoleprestasjoner (22). Studier har vist god reliabilitet og validitet.  

 

CY-BOCS = Children´s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 

Semistrukturert intervju for å vurdere alvorlighetsgrad av OCD. Den versjonen som brukes i 

dag er godt innarbeidet i klinikk og forskning med gode psykometriske egenskaper både mhp 

reliabilitet og validitet (23, 24). CY-BOCS brukes rutinemessig ved OCD-teamene i Norge 

som dermed har erfaring og god kvalitet på skåringen  

 

DICA = Diagnostic interview for Children and Adolescents  

Et semistrukturert klinisk intervju som brukes til utredning av psykiatriske diagnoser som 

konsentrasjonsvansker, panikklidelse, depresjon, angst lidelse, anorexia mm. Dette 

instrumentet er mye brukt i forskning og omarbeidet fra strukturert til semistrukturert form de 

senere år. Det viser god reliabilitet og fungerer godt på yngre barn (25, 26). 

 

GAS= Global Assessment Scale 

En 100-punkts skala som gir et mål av pasientens generelle funksjon. Viser seg å ha god 

reliabilitet mellom rater og over tid, i tillegg til å demonstrere diskriminerende og samtidig 

validitet.(19). Dette er en skala for funksjonsklassifisering hos voksne – mye brukt både i 

klinikk og forskning og utgangspunktet for CGAS.  

 

IROTE = Infection-related OCD/tic evaluation. 

IROTE er en vurdering av infeksjonsutløste symptomer i relasjon til sykehistorie med 

autoimmun sykdom. Dette kliniker administrerte spørreskjemaet innhenter informasjon om 

immunologiske tilstander, infeksjoner, reumatisk feber, SC og andre bevegelsesforstyrrelser 

(22). Dette instrumentet screener også for personlig og familiær autoimmun sykdom. 

Infeksjons utløsere bestemmes ut ifra dokumentert infeksjon og/eller lab resultater. IROTE 

har en foreldreversjon og en klinikerversjon som utfyller hverandre (IROTE-PV og IROTE-
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MD). Disse instrumentene innhenter informasjon, mens IROTE-RV (return visit) fokuserer 

på endring i status. Et sammendragsark med PANS-kriterier er inkludert for å se i hvilken 

grad de aksepterte standardiserte diagnosekriteriene til PANS kan applikeres til den gitte 

pasienten.  

 

KIDDIE-SADS= KIDDIE- schedule for affective disorders and schizophrenia for school-age children 

Et semistrukturert klinisk intervju og «schedule for affective disorders and schizophrenia for 

school-age children – present and lifetime version» (Kaufman et al 1997) blir brukt for å 

skåre mhp psykiatriske diagnoser. Dette intervjuet er et svært etablert intervju mhp 

barnepsykiatrisk diagnostikk både klinisk og i forskningssammenheng og at det har gode 

psykometriske egenskaper både med tanke på reliabilitet og validitet (27). 

 

NIMHRS = National Institute of Mental Health Rating Scales for global functioning, anxiety and depression 

Scorer global funksjon, angst, depressjon og alvorlighetsgrad av OCD symptomer (28) . Et 

kartleggingsinstrument som er relativt lite brukt samt brukt i svært begrenset grad.  

 

SCARED = Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders 

Et verktøy til foreldre med 41 elementer som brukes for å måle symptomer av angst hos 

barnet. Da inkludert de vanligste symptomene på panikk/somatisk, generalisert angst, 

separasjonsangst, sosial fobi og skolefobi. Barn-foreldre versjonen av SCARED har god 

intern konsistens, god etterprøvingsverdi og høy validitet. Den er også følsom for 

behandlingseffekt. Målgruppen for screeningverktøyet er 8-18 år (29).  

 

SNAP-IV= Swanson, Nolan, and Pelham – IV Parent scale.  

SNAP-IV gir en dimensjonal skalering av DSM-elementene for uoppmerksomhet, 

impulsivitet, hyperaktivitet og opposisjonalitet. Symptomer blir scoret ved å tildele et 

alvorlighetsestimat for hvert emne på en fire-punkts skala. Det er vist god sensitivitet og 

spesifisitet i forhold til ADHD (30). Akseptabel reliabilitet og validitet ifølge Swanson (31). 

 

YGTSS = Yale Global Tic Severity Scale 

YGTSS er et semistrukturert intervju for å vurdere alvorlighetsgrad av tic symptomer i 

henhold til antall, frekvens, intensitet, kompleksitet og interferens (32).  YGTSS er et mye 

brukt skjema for tics registrering og har god reliabilitet og validitet. Det er også benyttet i å 

måle behandlingseffekt ved å etablere et cut-off for signifikante bedringer  (33). 
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3.1.2 Utdypende om resultater  
 

Garvey et al. sin artikkel fra 1999, «A pilot study of penicillin prophylaxis for 

neuropsychiatric exacerbations triggered by streptococcal infections» tar for seg 37 barn med 

diagnosen PANDAS (34). Her har de brukt diagnosekriteriene for PANDAS fra Swedo 

(1998) (4). Alle barna som inngikk i studien og oppfylte diagnosekriteriene, måtte gjennomgå 

en fysisk undersøkelse, psykologisk testing, laboratorietesting, medisinsk undersøkelse og 

standardisert nevrologisk undersøkelse. Et semi-strukturert klinisk intervju, DICA, 

«Diagnostic interview for children and adolescents» (Welner et al 1987) ble brukt til å 

komme frem til psykiatriske diagnoser. Måleinstrument for hvor uttalte symptomer og 

eventuell bedring ble målt ved å bruke YGTSS, CY-BOCS, NIMHRS, GAS, CGI og antall 

streptokokk infeksjoner. Disse målingene ble gjort en gang i måneden. I tillegg ble det tatt og 

målt somatiske parametere (antistreptolysin-O, anti-deoxyribonuclease B og hals kultur) en 

gang i måneden. Undersøkelsesgruppa mottok en profylaktisk dose penicillin (250 mg x 2 

daglig) i fire måneder, mens kontrollgruppen mottok placebo (250 mg x 2 daglig) i fire 

måneder før cross-over. Det kommer ikke frem at deltakerne mottok noen form for 

barnepsykiatrisk behandling. Når det gjelder behandlingsresultater fant ikke Garvey et al. 

noen signifikant effekt av penicillinprofylakse. Det var et likt antall infeksjoner i både aktiv 

og placebo-fase av studiet. Og der var ingen signifikante endringer når det gjaldt både OCD 

og tic symptomer mellom de to fasene.  

 

Snider et al. (2005), «Antibiotic prophylaxis with azithromycin or penicillin for childhood-

onset neuropsychiatric disorders», sin artikkel er et randomisert kontrollert studie som totalt 

inkluderer 23 barn som møter diagnosekriteriene for PANDAS (35). Her brukes de samme 

diagnosekriteriene som i artikkelen over, Swedo (1998). Den ene gruppen (n=12) mottok 

azithromycin (250 mg) to ganger daglig en dag i uka, og placebo kapsel de andre seks 

dagene. Den andre kontroll gruppen (n=11) mottok penicillin (250 mg) to ganger daglig en 

dag i uka, og placebo kapsel de resterende seks dagene. Symptomer før og etter behandling 

ble målt primært ved antall GAS (gruppe A streptokokk) infeksjoner og sekundært etter antall 

nevropsykiatriske forverringer. De som gikk på psykofarmka og i terapi fortsatte med dette 

gjennom studien. Ikke presisert hvilken type terapi de aktuelle deltakerne fikk. Foreldre og 

barne-rapporter ble innhentet ved baseline og slutten av studieåret og ble brukt til å score 

alvorlighetsgrad av nevropsykiatriske symptomer for hver måned. Retrospektivt hver måned 
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ble tics og OCD symptomer scoret ved å bruke YGTSS og CY-BOCS. Det er ikke beskrevet 

bruk av andre strukturerte kartleggingsinstrumenter enn YGTSS og CY-BOCS. Snider et al. 

fant ingen signifikant forskjell på de to typene antibiotika. Penicillin og Azithromycin 

profylakse ble funnet å være effektivt med tanke på å minske antall streptokokk infeksjoner 

og nevropsykiatriske symptomer og eksaserbasjoner blant barn i PANDAS gruppen. 

Samtidig har de ingen placebogruppe og dermed er det ikke mulig å vite i hvor stor grad dette 

var en behandlingseffekt eller resultat av naturlig forløp.  

 

Williams et al. (2016), «Randomized, controlled trial of intravenous immunoglobulin for 

pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections» 

inkluderer totalt 35 barn med diagnosen PANDAS (36). Diagnosekriteriene til Swedo fra 

1998 ble brukt. Deltakerne ble inkludert i en randomisert, dobbelt blindet placebokontrollert 

studie hvor de i seks uker fikk IVIG behandling (1g/kg/dag 2 påfølgende dager).  

Resultatene ble målt hovedsakelig ved å bruke CY-BOCS og CGI-I, men også YGTSS, CGI-

S og CDRS-R ble brukt. «Responsiv» ble definert i forkant som en nedgang i >30% i CY-

BOCS total score, og en «mye» eller «veldig mye» forbedret score på CGI-I. I forkant av 

studien og før randomiseringen, gjennomgikk alle deltakerne en somatisk utredning som 

innebar en fysisk og nevrologisk undersøkelse, blodprøvetaking, EEG, lumbal punksjon, 

EKG og MRi. Dette for å utelukke andre organiske årsaker til nevropsykiatriske symptomer 

samt ekskludere revmatisk karditt. I tillegg ble alle deltakere behandlet profylaktisk med 

antibiotika (penicillin) for GAS infeksjoner. I den blindete delen av studien var det ikke noen 

signifikante endringer i CY-BOCS skår og heller ikke på CGI-Improvement skala. YGTSS 

skårene viste også at behandlingen ikke hadde noen effekt på tics symptomene. Artikkelen 

sier ikke noe om at deltakerne mottok noe form for barnepsykiatrisk behandling under 

studien.  

 

Murphy et al. sin artikkel fra 2017, «A double-blind randomized placebo-controlled pilot 

study of azithromycin in youth with acute-onset obsessive-compulsive disorder» inkluderer 

31 barn i aldersgruppen 4-14 år med PANS diagnose (22). Diagnosekriteriene for PANS fra 

2012 (Swedo) ble brukt. Deltakerne ble randomisert til enten azithromycin eller placebo for 4 

uker (10 mg/kg opp til 500 mg per dag). Begge gruppene fikk administrert medisiner og 

placebo to ganger daglig. Primær resultatet, grad av OCD-symptomer, ble målt ved å bruke 

CGI-S OCD og CY-BOCS. Sekundært ble CGI-I, C-GAS, YGTSS, SNAP-IV, CALS og 

SCARED brukt til å måle grad av symptomer. Før studiestart gjennomgikk alle deltakerne en 
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fysisk undersøkelse. EEG, temperatur, puls, blodtrykk, EKG, høyde og vekt. Murphy et al. 

finner at Azithromycin har effekt på OCD symptomer målt ved hjelp av CGI-S og CGI-I etter 

4 uker. Men ved målinger ved bruk av CY-BOCS finner de ikke signifikant effekt. Det 

vektlegges ikke noe form for barnepsykiatrisk behandling i denne artikkelen.  

 

Leon et al. sin artikkel fra 2018, «Longitudinal outcomes of children with pediatric 

autoimmune neuropsychiatric disorder associated with streptococcal infections (PANDAS)» 

som er en oppfølging av Williams et al. 2016 inkluderer 35 barn som møter kriteriene for 

PANDAS diagnose (Swedo 1998) (37). En dobbelt blindet, randomisert kontroll studie ble 

utført mellom 2011-2013 (36) og 33 barn ble fulgt opp til 4.8 år etter studiestart. I tillegg til å 

møte diagnosekriteriene for PANS og PANDAS, måtte deltakerne ha moderat-alvorlige OCD 

symptomer scoret ut ifra CY-BOCS. Samtidig måtte de ha utbrudd av minst tre andre 

signifikante nevropsykiatriske symptomer. Barna ble randomisert til en 24-ukers, dobbel 

blindet, placebo-kontrollert studie med IVIG behandling. 18 barn mottok placcebo, mens 17 

barn fikk IVIG (36). Ettersom Williams studie hadde en open-label fase etter 6 uker, blir 

dette strengt tatt en forløpsstudie som ikke kun er basert på randomisert kontrollert 

behandling med IVIG. Av somatisk behandling, sett bort fra IVIG, var det seks barn som 

gjennomgikk tonsillektomi og tolv barn fikk en eller flere vaksiner under 

oppfølgingsperioden. Ved baseline fikk alle barn antibiotika (i hovedsak penicillin) 

profylaktisk. Oppfølging og grad av symptomer ble målt ved hjelp av CY-BOCS, CGI-I og 

CGI-S. Et stor spenn av behandlings modaliteter inkludert IVIG, antibiotika, psykofarmaka 

og kognitiv atferdsterapi ble brukt for å behandle symptomutbrudd og forverringer under 

studien. De ulike behandlingene ble ofte brukt i kombinasjon. Med tanke på barnepsykiatrisk 

utredning ble 11 barn gitt minst en ny psykiatrisk diagnose etter at den kliniske studien ble 

avsluttet. Seks deltakere ble diagnostisert med ADHD, tre stykker med angst lidelse, en med 

depresjon, en med spesifikk fobi og en med kronisk tics lidelse. Tilnærmet to tredjedeler av 

barna fortsatte å få psykisk helsehjelp etter studiedeltakelsen. Totalt 15 barn tok 

psykofarmaka, hvorav 7 barn begynte med medisiner før studien og 8 barn startet på 

forskjellige tidspunkt av oppfølgingstiden. 17 barn fikk en form for kognitiv atferdsterapi 

(CBT), typisk eksponering med responsprevensjon (ERP), og 5 barn gikk i psykoterapi. 

Totalt 22 barn deltok i psykoterapi deler av oppfølgingen, mens 16 barn fortsatte i behandling 

gjennom hele evalueringen. Alle barn med pågående eller tilbakevendende symptomer ble 

anbefalt fra forskningsteamet å motta barnepsykiatrisk behandling.  
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4 Diskusjon 
 

4.1 Metodikk og utvelgelsesprosessen 
PANS/PANDAS er et relativt ferskt forskningsfelt, og forskningen som har blitt gjort på 

området er begrenset. Fire av de fem arbeidene jeg har tatt utgangspunkt i involverer de 

samme forskerne fra NIMH (National Institute of Mental Helath) som også har vært helt 

sentrale i utviklingen av diagnosekriterier for PANDAS og PANS. Til tross for at vi har med 

et relativt snevert forskningsfelt å gjøre, så overlapper symptomene PANS og PANDAS med 

andre psykiatriske diagnoser som eksempelvis OCD, tics og Tourettes. Dermed blir feltet 

plutselig ganske bredt og kan kobles til termene immunologi, nevropsykiatri, inflammasjon, 

psykoimmunologi, autoimmunitet med mer. Det ble derfor helt nødvendig å begrense søket. 

For å få et mest mulig korrekt søk, forholdt jeg meg kun til RCT studier, da dette var 

studieformen som best passet min problemstilling. I samråd med veileder valgte jeg å 

forholde meg til kun en database, PubMED, da dette er den databasen som er mest relevant. 

Det kan diskuteres om materialet jeg valgte er stort nok og om det gir representative 

resultater. Til oppgavens forsvar så gjenspeiler det snevre utvalget nettopp dette: at det trengs 

mer forskning og gode studier som inkluderer flere pasienter.  

 

4.2 Kritikk til utvalgte artikler:  
4.2.1 Metodevalg 
Dette avsnittet kommer til å ta for seg de ulike metodevalgene i artiklene med hensyn på de 

barnepsykiatriske kartleggingsinstrumentene. 

 

 I de overnevnte artiklene er det vanskelig å hente ut informasjon om hvordan pasientene har 

blitt utredet forutgående for studiet, og da særlig fra et barnepsykiatrisk ståsted. Fire av de 

fem studiene brukte Swedo et. al sine diagnosekriterier på PANDAS fra 1998 som deler av 

inklusjonskriteriene (4), og siste studiet brukte diagnosekriteriene for PANS fra 2012 (Swedo 

et. al) (9).  

 

I artikkelen til Snider et. al (35) kommer det frem at de har brukt Kiddie-SADS, som er et 

klinisk diagnostisk semistrukturert intervju for vurdering av nåværende og tidligere episoder 

med psykopatologi hos barn og ungdom etter kriterier i diagnosemanualen DSM-5. Kiddie-
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SADS blir her brukt til å tilskrive pasientene eventuelle psykiatriske diagnoser. Dette er et 

veletablert diagnostisk verktøy som brukes mye i barnepsykiatrisk utredning. Det er altså kun 

to av artiklene som har en generell screening på barnepsykiatrisk symptomatologi med bruk 

av semistrukturerte intervjuer. DICA var tidligere et strukturert intervju – som nå også brukes 

i semistrukturert form (26).  

 

Det skrives utelukkende kun om den somatiske behandlingen som er gitt pasientene. Det er 

lite plass tilskrevet det barnepsykiatriske aspektet og kun i Leon et al 2018 «Longitudinal 

outcomes of children with pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder associated with 

streptococcal infections (PANDAS)» (37), nevner og går i dybden på hvilken 

barnepsykiatrisk behandling som er gitt.  

 

Av barnepsykiatriske kartleggingsverktøy som ble brukt til utredning før studiestart så bruker 

Snider Kiddie-SADS (35), Garvey (34) bruker DICA og Williams/Murphy/Swedo (22, 36, 

38) bruker CY-BOCS til å bedømme alvorlighetsgrad av OCD-symptomer. YGTSS og CY-

BOCS brukes altså gjennomgående, begge er vel etablerte instrumenter innenfor kartlegging 

av tics og tvangssymptomer og det er av stor verdi at de brukes i flere av studiene og i klinisk 

praksis. Både CGAS og CGI angir funksjon på en tallskala og skåres av kliniker på basis av 

et samlet inntrykk. CGI-skalaene er en 1-7 skala for alvorlighetsgrad eller bedring. I 

motsetning til CGAS hvor det foreligger funksjonsbeskrivelser for 1-19, 11-20 osv, foreligger 

det ikke i utgangspunktet noen spesifikasjon av klinikerbedømmingen på CGI. Dette er 

utviklet for ulike problemstillinger – og hviler på bruk av erfarne klinikere og forskere (39). 

Metoden Murphy et al presenterer i 2017 beskrives mere standardisert enn i Garveys arbeide 

fra 1999. Med tanke på de andre symptomene som ellers er listet i forhold til PANS vil 

SCARED spesifikt adressere angst-symptomer og ADHD-lignende symptomer adresseres 

ved SNAP-IV. Av disse er det særlig SCARED som er mye benyttet i forskning og hvor det 

foreligger gode reliabilitetsdata.  

 

Ingen av de gjennomgåtte studiene oppgir at traumer eller andre livsbelastninger er kartlagt.  

Det nevnes ikke kartleggingsverktøyer som registrerer ulike typer traumatiske hendelser og 

PTSD symptomer. Traumer kan ofte være assosiert med debut av nevropsykiatriske 

symptomer som blant annet tvang og angst. Sett bort i fra Snider et al. (35) som brukte 

Kiddie-SADS og Garvey som brukte DICA, så er det ingen av de andre studiene som oppgir 

å ha brukt generelle barnepsykiatriske screeningintervjuer. Den barnepsykiatriske 
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utredningen fremstår uklar og kan være mangelfull, og i skyggen av den somatiske 

utredningen.  

Barnepsykiatriske symptomer kan være vanskelige å både rapportere for barnet og foreldre, 

samt vanskelig å kvantifisere/vurdere for en behandler slik at bruk av etablerte 

kartleggingsmetoder er viktig.  

 

Det kan virke som at hovedvekten ligger på den somatiske behandlingen. Dette reiser 

spørsmålet om den barnepsykiatriske utredningen og differensialdiagnostikk, samt 

behandling får den nødvendige plass i forskning på dette feltet. Kompleksiteten gjør det 

særlig viktig å anvende en helhetlig bio-psyko-sosial tilnærming. Et ensidig fokus på en ren 

biologisk forståelse og somatisk behandling vil være uheldig. Flere RCT-studier fra flere 

uavhengige fagmiljøer er viktig – i de foreliggende studiene springer 4/5 dels ut fra samme 

forskergruppe. Samtidig fremgår fra Leons longitudinelle studie basert på Williams studie, at 

et flertall mottar barnepsykiatrisk behandling; både psykofarmaka og psykoterapi i forløpet.  

 

 
4.2.2 Bio-psyko-sosial tilnærming 
Ved utredning av pasienter er det viktig å se på tidligere fungering og nåværende funksjon. 

Sårbare individer er mer predisponert, og det psykologiske og kognitive aspektet teller inn. 

Det er viktig å kartlegge de psyko-sosiale forholdene til barnet, som skole/familie/venne-

forhold. Samtidig se på om det foreligger familiær sårbarhet i form av enten autoimmune 

tilstander eller OCD, tics-tilstander eller andre sårbarhetsfaktorer. Det blir samlet å se på 

tidligere funksjon og sårbarhet, og hvorvidt det har oppstått akutt OCD, tics eller 

spiseforstyrrelse. Viktigheten av å ha en bio-psyko-sosial tilnærming er helt essensielt for å 

gjennomføre en mest mulig korrekt utredning og diagnostisering.  

 

4.2.3 Spesifisitet av diagnosekriterier 
Spesifisiteten til diagnosekriteriene som brukes som cut-off for hvilke pasienter som skal 

inkluderes i studien er lav. For eksempel vil et barn som utsettes for akutt traumatisk 

belastning/overgrep kunne reagere med akutte tvangssymptomer, eksempelvis vasketvang, 

sjekking og kombinert med det utvikle andre angstsymptomer, enurese, søvnforstyrrelser, 

sensoriske og motoriske symptomer i form av konversjonssymptomer. Et slikt barn vil ut fra 

symptomene falle inn under PANS-kriteriene men skal ikke ha noen antiinflammatorisk eller 
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immunsupprimerende behandling. Mange av diagnosekriteriene er uspesifikke og hvordan en 

velger og tolke dem kan være problematisk.  

 

 

4.2.4 Differensial diagnostikk 
Som tidligere nevnt er symptomene som inkluderes i diagnosekriteriene for PANS og 

PANDAS overlappende med tanke på andre barnepsykiatriske diagnoser som feks OCD, tics 

og Tourettes syndrom. Mens tics er et hovedsymptom i kriteriene for PANDAS, er det en av 

mulige motoriske forstyrrelser men ikke lenger et hovedsymptom ved PANS. Derimot er 

Tourette blitt en differensialdiagnose – som klinisk sett er svært vanskelig å differensiere ut. 

En god illustrasjon på kompleksiteten beskrives også i de svenske retningslinjene: 

«Begreppet PANDAS används ofta för en undergrupp av PANS med en tidsmässig koppling 

till en streptokockinfektion. Det är svårt att särskilja PANS och PANDAS eftersom vi saknar 

biomarkörer för endera tillståndet» (10).  

 

Sammenfall i tid mellom akutt debut og positiv GAS halsprøve er til nå det sikreste grunnlag 

for diagnosen PANDAS. For PANS har man ikke denne typer kriterier – og en annen 

vinkling på dette er at mange med PANS- symptomer i all hovedsak hører til under 

barnepsykiatrien uten at det nødvendigvis ligger noen inflammatorisk eller infektiøs 

komponent i symptombildet.  

 

4.2.5 Standardisert barnepsykiatrisk diagnostikk 
I gjennomsnitt er det 32.2 deltakere per RCT studie. Dette er et lavt antall deltakere for å 

kunne konkludere og si noe absolutt. Vi kan sette spørsmåltegn ved om det er store nok 

studier som genererer god nok data. Det trengs en mer systematisering av kriterier slik at vi 

kan få en mer presis barnepsykiatrisk utredning av mulige PANS og PANDAS pasienter. 

Standardisering av barnepsykiatrisk og somatisk diagnostikk vil bidra til at vi kan vi oppnå 

en mer homogen pasientgruppe enn den vi har i dag – noe som er helt vesentlig for videre 

forskning og dermed for å forebygge feildiagnotisering og for behandlingsvalg. Metoder må 

etableres over fagmiljøer og landegrenser slik at man kan ha samarbeid og utarbeide for 

eksempel metaanalyser.  
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5 Konklusjon 
 

Denne oppgaven har vært et forsøk på å se nærmere på hva som finnes av litteratur knyttet 

opp mot de pediatriske diagnosene PANS og PANDAS, og da med hovedvekt på 

randomiserte kontrollerte studier.  

 

Med hovedfokus på den barnepsykiatriske utredningen, ble det utført en nøye gjennomgang 

av metodevalg og kartleggingsverktøyer til de enkelte studiene. Mine funn var at den 

barnepsykiatriske utredningen får generelt lite omtale i studiene, og at de færreste studiene 

har med barnepsykiatrisk behandling.  

 

Konklusjonen blir at det i årene fremover blir viktig med en mest mulig bred, standardisert og 

systematisert BUP-utredning og valg av like kartleggingsinstrumenter for evaluering av 

behandlingseffekt på tvers av fagmiljøer, forskning og landegrenser. Dette vil gjøre det 

lettere å gjennomføre større og tverrfaglige studier i fremtiden.  

 

Til slutt noen ord fra Gilbert et. al (7) til ettertanke;  

 

«The surest path forward for PANS/PANDAS science to improve the care of affected children 

is not epidemiologic studies and not open-label treatment studies. (7) Rather, as in other 

DSM5 conditions, if PANS/PANDAS is really common, the best approach will have to be 

large, randomized, placebo- controlled trials. In addition, it would behoove skeptics and 

advocates to collaborate in pursuing both good science and sound patient care, while 

eschewing pseudoscientific approaches and calling out profit-seeking behaviors such as 

cash-pay clinics, Internet diagnoses, and expert witness testi- mony. Using the current 

controversy as an opportunity to understand placebo and nocebo effects may also yield 

substan- tial benefit» 
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