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Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
autoimmuna infektionsutlösta neuropsykiatriska
sjukdomar
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden vill Håkan Jörnehed (V) ha
svar på frågor om hur kunskaperna om PANDAS ser ut i Stockholms län
och om det finns några initiativ att utveckla vård riktad mot PANDASgruppen eller om man kan tänka sig ett samarbete med kliniken i Uppsala.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-10-18
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Förvaltningens motivering till förslaget
”Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated
with streptococcal infections” (PANDAS) är ett relativt nyligen
uppmärksammat och omdiskuterat tillstånd vilket huvudsakligen drabbar
barn efter, eller i anslutning till, vissa infektioner. I synnerhet, men inte
endast, efter infektioner orsakade av streptokocker. Denna problematik
engagerar ett antal barnmedicinska experter inom SLL och en översiktsartikel om PANDAS har nyligen publicerats i Läkartidningen (Bejerot oa
Läkartidningen 2013;110:1-5). Mer kunskap behöver samlas avseende
sjukdomens alla delar; etiologi, symtomatologi, diagnostik, behandling och
prognos.
Erfarenheten av patienter med misstänkt eller diagnostiserad PANDAS är
begränsad inom den barnmedicinska verksamheten. Ett mindre antal
patienter med denna frågeställning kontrolleras idag inom de två
neuropediatriska enheterna i Stockholm, Sachsska barnsjukhuset och
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Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det finns idag inga tydliga riktlinjer eller
vårdprogram för denna patientgrupp i Stockholm.
Det föreligger ett behov av ökad kunskap om etiologi, diagnostik och
behandling vid PANDAS, samt hur diagnosbegreppet ska definieras i
förhållande till den vidare neurologiska entiteten "neuroinflammation”. Ett
möte för läkare inom den neuropediatriska professionen i Stockholm
planeras till början av november 2013. Man planerar att efter det mötet
arbeta fram gemensamma neuropediatriska riktlinjer för utredning och
behandling av PANDAS i SLL. Kunskapsutbyte sker med motsvarande
enheter utanför länet men något behov att formalisera detta, eller att
remittera patienter vidare utanför länet finns inte för närvarande.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Carl-Gustaf Elinder
Avdelningschef
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Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om autoimmuna
infektionsutlösta neuropsykiatriska sjukdomar.
Vänsterpartiet är ett av flera partier som blivit kontaktade av den nybildade
föreningen SANE (Förbundet Autoimmuna Infektionsutlösta
Neuropsykiatriska Sjukdomar). För oss var det mycket givande och vi fick
mycket ny kunskap om en för oss okänd sjukdom vid namn PANDAS
(Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated With
Streptococcal Infections). Men vi förstod även att det är vanligt att inte
heller vården har kunskaper om detta. Därför möts föräldrar och barn ofta av
oförståelse.
Enligt den nystartade föreningen ges inte heller adekvat vård utifrån de nya
forskningsrön som framkommit runt denna sjukdom. Det underlättar inte
heller att det inom professionen finns olika sinsemellan motsatta synsätt runt
dessa barns behov och vårdinsatser.
Oavsett detta behöver dessa familjer och barn vård och insatser. Vad vi
förstår så finns det en överläkare i Uppsala - dr Henrik Pelling - som är i
färd med att bygga upp ett PANDAS-team på Akademiska sjukhuset.
Kanske finns det kunskap därifrån att hämta?
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta att förvaltningen
återkommer med svar på följande frågor:
-

hur ser kunskaperna om PANDAS ut i Stockholms län? Vilken vård
ges? Finns vårdprogram?

-

fmns det några initiativ att utveckla vård riktad mot PANDASgruppen eller kan man tänka sig ett samarbete med kliniken i
Uppsala?

Håkan Jörnehed
Vänsterpartiet

