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Autism i ICD-10 

• ICD-10 färdigställdes 1992  (F84, med undergrupper) 

• ICD-11 finns på nätet sedan 2019  

• Socialstyrelsen förbereder införandet och 

översättningen 

• WHOs målsättning är att ICD-11 används fr o m 

januari 2022 

• ”Autism spectrum disorder” (6A02?), med 

undergrupper beroende på intellektuell 

funktionsnedsättning eller ej, och funktionellt tal eller 

ej 



”Autism spectrum disorder” 

 • Autism 

• Inkluderar autistiskt syndrom (autism), 

Aspergers syndrom, och PDD-NOS 

(atypisk autism/autismliknande 

tillstånd) 

 

 



DSM-5: Autism spectrum disorder 

Autism 299.00 (F84.0) 

• Diagnosen har två huvudkriterier som beskriver 

de centrala svårigheterna (A, B): 
o Brister i social kommunikation och interaktion 

o Begränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter 

• Samt ytterligare tre kriterier (C,D,E): 
o Symtomen måste ha funnits sedan tidig utvecklingsperiod 

o Symtomen begränsar personens fungerande i vardagen 

o Symtomen kan ej enbart förklaras av samtidig intellektuell 

funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) 

• När det gäller kriterier A och B ska aktuell 

svårighetsgrad specificeras 

   



Nivå 3 av 3 

 

Social kommunikation 
Begränsade, repetitiva 

beteenden 

• Mycket omfattande 

färdighetsbrister 

beträffande såväl verbal 

som icke-verbal social 

kommunikationsförmåga, 

vilket leder till uttalade 

funktionssvårigheter; mycket 

begränsad förmåga att 

initiera sociala interaktioner 

och minimalt gensvar på 

sociala kontaktförsök från 
andra.  

• Oflexibelt beteende, har 

extremt svårt att hantera 

förändringar, eller så 

försvårar andra 

begränsade, repetitiva 

beteenden 

funktionsförmågan i så gott 

som alla avseenden. Stora 

svårigheter/starkt plågad 

vid förändring av fokus eller 
handlingsplaner. 



Svår autism – social 

kommunikation nivå 3 av 3 

Exempel: 

En person som i stor utsträckning 

saknar begripligt tal, som bara 

reagerar på mycket påtagliga 

sociala kontaktförsök, som mycket 

sällan initierar sociala interaktioner, 

och när så sker, handlar det enbart 

om att tillgodose egna behov på 

ett udda och avvikande sätt 

 



Nivå 2 av 3 

 

Social kommunikation 
Begränsade, repetitiva 

beteenden 

• Omfattande färdighetsbrister 

beträffande såväl verbal som 

icke-verbal social 

kommunikationsförmåga; 

sociala funktionssvårigheter 

som är uppenbara även i 

närvaro av stödperson; 

begränsad förmåga att initiera 

sociala interaktioner och 

begränsat eller avvikande 

gensvar på sociala 

kontaktförsök från andra 

• Oflexibelt beteende, har svårt 

att hantera förändringar, eller 

så förekommer andra 

begränsade, repetitiva 

beteenden som stör 

funktionsförmågan i ett flertal 

olika sammanhang så ofta, att 

en tillfällig betraktare genast 

lägger märke till det. Plågad 

och/eller svårigheter vid 

förändring av fokus eller 

handlingsplaner. 



Medelsvår autism – social 

kommunikation nivå 2 av 3 

Exempel: 

En person som talar i 

enkla meningar, vars 

interaktioner enbart 

handlar om snäva 

specialintressen och som 

uppvisar ett påtagligt 

udda kroppsspråk 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social kommunikation 
Begränsade, repetitiva 

beteenden 

 

• I frånvaro av stödperson 
orsakar de kommunikativa 
färdighetsbristerna 
märkbara 
funktionssvårigheter. 
Svårigheter att initiera 
sociala interaktioner och 
tydliga exempel på 
avvikande eller misslyckade 
gensvar på sociala 
kontaktförsök från andra. 
Kan förefalla ha begränsat 
intresse av socialt samspel.  

• Oflexibelt beteende medför 

signifikant störd 

funktionsförmåga i ett eller 

flera sammanhang. 

Svårigheter att växla mellan 

aktiviteter. Svårigheter med 

planering och organisation 

hämmar självständigheten.  

 

 

 
 

Nivå 1 av 3 



  

Autism av lindrigare svårighetsgrad 

• “Min storebror går naturvetenskapligt program 

på gymnasiet. Han är extremt duktig på de 

ämnen som intresserar honom. Filmer är hans 

stora intresse och det vill han gärna prata om. 

Han har ingen bästa kompis, och vägrar svara i 

telefonen hemma. Det kan bli pinsamt när han 

försöker hänga med mig och mina polare och 

det gör mig ledsen att han är annorlunda. Han 

har frågat mig vad han gör för fel. Hur svarar 

man på det? Ibland är han arg på sin Asperger, 

men ibland stolt. Han vågar tänka själv, och inte 

alltid göra som andra” 

    (lillebror 13 år) 

  



  

Hur fungerar det? 

• Få studier; oro att svårighetsgraderingen tolkas 
på olika sätt (Weitlauf et al (J Autism Dev Disord 2014)) 

o Enbart svårighetsgraden av autism hos personen eller…. 

o ….svårighetsgraden av personens totala funktionsnedsättning, dvs all 
samsjuklighet 

 

• Beskriver kortfattat aktuell svårighetsgrad, och är 
inte statisk  - ska inte användas för att ge/neka 
insatser 

 

• Det kan vara olika nivåer på social 
kommunikation respektive repetitiva mönster i 
beteendet 

 

• Nivå påverkas av ålder och IQ  
o (Mazurek och medarbetare  (Autism 2019 Vol.23(2) 468-476)) 

 

  



  

Sammanfattning 

• Nivå 3 – svår autism - det krävs mycket 

omfattande stöd … 

 

• Nivå 2 – medelsvår autism - det krävs 

omfattande stöd… 

 

• Nivå 1 – autism av lindrigare 

svårighetsgrad - det krävs stöd… 

 

   ….för autism-symtomen  

 

  



Personer  med autism nivå 1 av 

3... 
• Enbart autism 

• Autism och intellektuell funktionsnedsättning 

• Autism, svår ADHD och svag teoretisk begåvning 

• Autism, epilepsi, ADHD och DCD 

• Autism, språkstörning, CP, hörselnedsättning och ADHD 

• Autism, svag teoretisk begåvning, bipolär sjukdom och  
mikrodeletionssyndrom 

• Etc, etc…… 

• Svårighetsgraderingen av autism ger inte besked om 
alla adaptiva svårigheter i vardagen, och inte heller 
besked om behovet av 
habiliterande/psykiatriska/medicinska insatser 
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PANS  
• Akut, dramatisk debut av tvångssyndrom eller av 

ett allvarligt begränsat födointag. 
 

• Samtidig förekomst av övriga neurologiska/psykiska symtom, 
med likartad svår symtombild och akut debut, som inkluderar 
minst två av nedanstående symtom: 

 Ångest; Emotionell labilitet och/eller depression;  
 Irritabilitet, aggressivitet och/eller svåra trotssymtom; 
 En utvecklingsmässig tillbakagång i beteendet; 
 Försämrade skolprestationer; Sensoriska eller 
 motoriska avvikelser; Somatiska tecken och  
 symtom som inkluderar sömnstörning, enures eller 
 ökad miktionsfrekvens 

 

• Symtomen förklaras inte bättre av någon känd 
neurologisk eller annan somatisk sjukdom.  

 ICD-11:  (8E4A.0?) 
Paraneoplastic or autoimmune disorders of the 
central nervous system, brain or spinal cord 



• Swedo SE, Frankovich J, Murphy TK. Overview of 

Treatment of Pediatric Acute-Onset 

Neuropsychiatric Syndrome. J Child Adolesc 

Psychopharmacol. 2017;27(7):562–565. 

doi:10.1089/cap.2017.0042 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5610386_fig-1.jpg


Some children with PANDAS symptoms experience an abrupt decline in fine 
motor skills, such as drawing. On the left is a drawing done during an acute 
episode. On the right is the same child’s art after a treatment. 
 
S. SWEDO ET AL/PEDIATRICS AND THERAPEUTICS 2012 

 



PANS - en reumatologs perspektiv  

(Jennifer Frankovich fr Stanford University, USA) 

• Okänd prevalens 

 

• ”Stor påfrestning för anhöriga – mer än Alzheimer och lika 
tungt som vid Rett syndrom. Ifrågasatta hela tiden… 
Avlastning erbjuds inte….” 

 

• https://med.stanford.edu/PANS 

 
• Stanford PANS cohort, ca 148 patienter:   

o 14% har PANS en gång, 65% i skov, 22% kronisk sjukdom  

o nästan alla har OCD, ångest, humör- och sömnproblem 

o smärtkänslighet ökar hos 48% (slutar med sport, vill ej gå till skolan)  

o 40% upplever stark trötthet. 

o 36% har hallucinationer.  

o 39% har inflammatorisk sjd 

o 16% har annan autoimmun sjd 

 

https://med.stanford.edu/PANS


Devastating/dramatic acute onset 

neuropsychiatric syndrome: PANS, PANDAS or 

DANS (Christopher Gillberg) 

• Autism och PANS ökar inte, men vår förmåga att känna igen 
ökar 

 

• Autismprevalensen är 1.2-1.4%  - av dessa har 10-20% 

regression i anamnesen 

 

• Heller demens, desintegrativ störning; barn med normal 

utveckling till 2-5 åå som under cirka 2 v regredierar allvarligt; 

kallas idag Autism med regression 

 

• ”Team med PANS-experter bör utreda. I Sverige behövs max 

2-3 centra.” 

 

 

 



 

 

Differentialdiagnoser till PANS enligt Gillberg:  

 
1) Regressiv autism/desintegrativ störning hos barn under 4 år  

2) Landau-Kleffners syndrom hos barn under 6 år 

3) CSWS-syndrom hos barn under 6 år 

4) Kleine-Levins syndrom (”Törnrosa-sjukan”) 

5) Encefalit (inkl anti-NMDA-R) i alla åldrar 

6) Bipolär sjukdom hos tonåringar 

7) Katatoni 

8) Schizofreni 

9) OCD and Tourettes syndrom   

10) Sydenham´s chorea 

 



”Experiences from a swedish specialized 

PANS-team”(Caroline Gromark) 

• 2014 startade ”PANS-kliniken” i Stockholm 

• BUP: OCD-klinik – ”800 pat, av dessa har 80 
PANS” 

• Startade en ”immunopsychiatric research unit” 
2019– tar emot remisser 
o PsychoNeuroInflammatory related Signs and symptoms 

Inventory (PNISSI-scale). 20 sidor. Klinisk intervju, kognitiv bed, 
motorisk bed….mm Sum score 8-140) www.memogen.se, kan 
laddas ner gratis. 

• http://www.sfbup.se/vardprogram/rutiner-for-
handlaggning-av-barn-med-misstankt-pans-inkl-
pandas/ 

 
 

http://www.memogen.se


 

 

 

 

 

 

Gromark C, Harris RA, Wickström R, et al. Establishing a Pediatric 

Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome Clinic: Baseline Clinical 

Features of the Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric 

Syndrome Cohort at Karolinska Institutet. J Child Adolesc 

Psychopharmacol. 2019;29(8):625–633. 
doi:10.1089/cap.2018.0127 

 
• 45 patienter 2014-2018, 93% hade akut 

symtomdebut <72 timmar 

 

• 24% hade en känd autoimmun sjukdom and 18% 
en psykiatrisk/neuropsykiatrisk diagnos 

 

• 64% av släktingar hade minst en psykiatrisk 
sjukdom (11% autism) och 76% minst en 
autoimmun eller inflammatorisk sjukdom 

 

 



Sammanfattningsvis… 

• Prevalensen av PANS är okänd 

• Barn och ungdomar med eller utan autism kan 

insjukna med PANS/ auto-immun encefalit 

• Symtomen på PANS kan vara svårare att känna 

igen hos personer med samtidig autism eller annan 

utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning 

• PANS-symtomen är förvärrade periodvis (skov) hos 

majoriteten, med lugnare perioder mellan 

• Inga säkra biomarkörer finns ännu 

• Immun-psykiatri klinik i Stockholm tar emot remisser 

på barn och ungdomar och vårdprogram finns 




