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Dagens presentation 

• Vad är Psykogena icke-epileptiska anfall?

• Varför är det viktig att veta om tillståndet?
• Vad säger ungdomar och familjer?

• Incidens?
• Kön 
• Ålder 

• Utredningar?

• Diagnos 
• Att kommunicera en diagnos 

• Behandling? 

• Samsjuklighet 

Vad är Psykogena icke-epileptiska anfall ? 

• Psykogena icke-epileptiska anfall (psychogenic non-epileptic seizures; PNES) 
utgörs av episoder av motoriska/sensoriska symtom eller andra symtom 
som liknar och kan förväxlas med epileptiska anfall, men som inte orsakas 
av kortikal epileptisk anfallsaktivitet (1) 

• Psykogena anfall är en del av bredare tillståndet  ’Funktionell neurologisk 
symtomstörning (FNS)’/konversionsyndrom - ett tillstånd där det 
förekommer neurologiska symtom utan att orsaken till symtomen är 
neurologiska. 

• Patienter med psykogena icke-epileptiska anfall felbehandlas ofta med 
antiepileptika. Långvariga anfall kan misstas för status epilepticus – och 
risken för onödig behandling eller utredningar är hög. 

(1)Rowan 2000
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Värför är det viktigt att veta om 
Psykogena icke-epileptiska anfall?
• Tillståndet har befunnit sig i periferin eller helt utanför både neurologins och 

psykiatrins ansvarsområden, och patienterna har traditionellt fallit mellan 
stolarna (Sjöstrom och Lundin, 2018). 

• Barnpsykiatrer och barnläkare säger att de saknar riktlinjer och att det ofta inte 
finns vårdkedjor för barn med psykogena anfall (Nielsen et al. 2018).  

• Tidig diagnos är viktig också ur ekonomisk synvinkel, eftersom diagnosen 
minskar kostnader för akut- och öppenvårdsbesök, inläggningar och läkemedel 
(Sveinsson et al. 2014)

Vad säger ungdomar och familjer?

• Psykogena anfall stör alla aspekter av deras liv – dvs. hemma, skola, 
kompisar

• Ungdomar känner skuld men även känner sig överbeskyddad
• Föräldrar - ’Jag känner mig så misslyckad som förälder’

• Vårdpersonal tror inte på mina upplevelser

• Psykogena anfall är svårt att förstå – Har jag epilepsi eller inte? 

• Familjer tycker inte om att läkarna säger- ‘bra nyheter barnet har inte
epilepsi’ 

• ‘The journey to diagnosis and treatment was seen as unnecessarily 
tortuous, with access to care and treatment pathways poorly defined’.

(McWilliams et al 2016)

Incidens?
• Hansen et al 2020  -barn – register studie -5-17 year old 

• 7,4 per 100,000 person years (83% flickor)
• incidensen har ökat de senaste åren 

• I nästan alla studier noterades att incidensen ökar med stigande ålder –
ovanligt under 5-6 år

• Fler flickor än pojkar i alla studier  - men könsskillnad är främst hos tonåringar 
• Reilly et al. 2013

• Hur många har epilepsi?
• Hansen et al 2020  (14%)  -men det varierar ganska mycket beroende på studie design 

4

5

6



2021-06-04

3

Utredningar ?

• Video-EEG rekommenderas för diagnostik – ’Gold standard’ men evidens 
kommer från vuxen sida 

• Man behöver en beskriving av episoderna
• Hur ser de ut? 

• Med vem händer episoderna?

• När händer dem? 

• Vad händer efteråt?

Fråga om möjliga Bidragande stressfaktorer?
• Det är vanligt att barnet har upplevt någon form av stressande upplevelse 

innan insjuknandet (Ani et al 2013). 

• De vanligaste bidragande stressfaktorerna är ofta mellanmänskliga 
svårigheter hemma eller i skolmiljön

• Svårigheter i skolan  -odiagnostiserade inlärningssvårigheter eller 
mobbning  -kan leda till skolvägran

• Andra stressande upplevelser inkluderar föräldrars separation, förlust av 
närstående, sjukhusinläggning av familjemedlem, misshandel eller 
nydebuterad kroppslig sjukdom. 
• Sexuella övergrepp är inte lika vanliga vid psykogena anfall hos barn som det är hos 

vuxna (Reilly et al 2013)

• Men Ibland är det svårt att hitta en anledning
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Kan semiologi hjälpa att skilja mellan
epileptiska anfall och PNES –var försikitigt men 
barn!
• Är utseendet på anfallen en viktig pusselbit för att kunna urskilja PNES från andra 

sjukdomar dvs, epilepsi ?

• En systematisk litteraturöversikt  - 23 studier 

• Man kunde se att yngre barn hade lugnare anfall än äldre, att barn hade kortare 
och mindre motoriska anfall än vuxna och att flickor möjligen hade lite lugnare 
anfall än pojkar.

• Men - Vi kunde inte hitta något stöd för att urskilja PNES ifrån epilepsi hos barn

• Det viktigaste fyndet var att forskning behövs på ämnet och att läkare som står 
inför dessa patienter idag bör vara försiktiga när de gör bedömningar med hjälp 
av anfallens utseende.

Esbjörnsson et al. 2020 – opublicerat 

Att kommunicera diagnosen?
• När en läkare överväger diagnosen av psykogena anfall måste man komma på 

det optimala sättet att beskriva tillståndet – risken är att patienten eller 
föräldrar inta acceptera diagnosen 

• Men Det finns ingen konsensus inom den vetenskapliga litteraturen gällande 
benämningen. 

• När man ge diagnosen - Både barn/ungdom och föräldrar tillsammans?

• Det är alltid viktig att inte förmedla till patienten och dess föräldrar att de 
inbillar sig eller hittar på symptomen

• Om barnet inte har epilepsi är det viktigt att säga att det inte är epilepsi och
barnet behöver inte ta medicin för epilepsi

• Viktigt att inte säga ‘bra ,det är inte epilepsi’ – barnet och föräldrar vet troligen
inte vad psykogena anfall är så viktigt att förklara vad de är (McWilliams 2016)

Behandling (1)?

• Ett multiprofessionellt team är en viktig faktor för en lyckad behandling  
• Samverkan mellan somatisk och psykiatrisk vård är avgörande 

• Psykoedukation - Utgångspunkten för behandling måste alltid vara att 
patienten och familjen ska förstå tillståndet

• Familjerna vill ha information om tillståndet och en handlingsplan som de 
kan förhålla sig till. 
• Att minska förekomsten av episoderna och säkerställa att barnet är tryggt brukar 

vara utgångspunkt för behandling. 

• Råd till både familjen och skolan
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Behandling (2) -evidens?

• Det är vanligt att barnen får psykologisk behandling

• För vuxna med PNES finns det visst stöd för att kognitiv beteendeterapi är en 
verksam behandlingsmetod (Espay et al 2018; Goldstein et al 2020) men få 
studier hos barn 

• En randomiserad kontrollerad studie hos barn har publicerats.
• KBT - Retraining and Control Therapy (ReACT).
• Signifkant minskning av anfall jamför med ‘support therapy’
Fobian et al, 2020

• När det gäller psykoterapi är det viktigt att det riktar sig till familjen. Enligt 
klinisk erfarenheter är frekvensen av psykiska ohälsa hög hos föräldrar till barn 
med PNES

• Alltså är det viktigt att erbjuda stöd, hjälp och behandling till familjesystemet.  

Behandling av PNES (anpassat från McFarlane et al  2019)

Identifiera och behandla

psykiatrisk samsjuklighet

• Behandling för 

depression/ångest/trauma/AD

HD

• Social färdighetsträning

Diagnos & Psykoedukation om PNES

Behandling av PNES

Stöd till skolan och 

familjen 

• Minska oro i skolan och familjen 

• Kartläggning och minskning av utlösande och förstärkande 

faktorer  

• Anpassningar/Stöd i skolan 

• Minska vårdtillfälle i sjuksjukvård

Samsjuklighet?
• Ångest (50%+?)

• Depression  (ca. 20-30%)

• PTSD (20%+)

• Autism (16%)
• (McWilliams 2019)

• ADHD 30%
• (Pliolpys et al 2014)

• Specifika kognitiva nedsättningar i synnerhet minnessvårigheter och 
svårigheter med exekutiv funktion är vanliga (Pliolpys et al 2014)

• Alla barn med PNES behöver en psykologutredning 

• Alexithymia - -svårigheter att identifiera, tolka och verbalt uttrycka känslor 
och psykiskt lidande (Kowozolska et al 2015 )
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Prognosen? 

• Det flesta barn och ungdomar med FNS tillfrisknar och utfallet hos barn 
är bättre än hos vuxna (Reilly et al. 2013).

• I studien av Ani et al. (2013) visades att majoriteten av barn tillfrisknades 
efter ett år.  

• Tidig diagnos och behandling är korrelerat till god prognos medan 
allvarliga psykiska symtom leder till ett dåligt utfall men vetenskaplig data 
saknas. 

• Dessutom finns det ingen bra data gällande långvarig uppföljning. 

Sammanfattning
• Psykogena icke-epileptiska anfall hos barn har varit försummad och ökad 

medvetenhet och kunskap kan göra diagnos mindre stigmatiserande. 

• Patientens och familjens acceptans av diagnosen är en nyckelfaktor. 

• En tidig diagnos som kommuniceras med empati och förståelse samt en tydlig 
handlingsplan är viktiga för både barnet/ungdomen och familjen. 

• Behandling  - anfallen men även samsjuklighet och titta på bidragande faktorer 

• Barn är inte små vuxna –semiologi och bidragande faktorer  kan vara 
annorlunda

• Det finns ett stort behov av att utveckla behandlingskompetens gällande 
Psykogena icke-epileptiska anfall och etablera en evidensbaserad behandling 
riktat mot tillståndet. 
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