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Sammanfattning 

Ungefär 200 barn föds med autism i Sverige varje år och diagnosen ställs oftast då 
barnet är mellan fyra och fem år, många forskare och läkare anser dock att diagnosen 
kan ställas innan barnet har fyllt tre år.  
Symtomen på autism kan variera mycket mellan olika personer och mellan olika 
stadier i livet hos en och samma individ. 
Majoriteten av alla barn med autism kommer att vara avvikande hela livet. En liten 
grupp blir så pass mycket bättre att de kan leva ett nästan normalt vuxenliv. 
Regleringen av serotonin i centrala nervsystemet (CNS) har visat sig vara av kritisk 
betydelse för humant beteende, och personer med autism visar tecken på skada i de 
funktioner som medieras av serotonin.  Funktioner som är associerade med 
serotoninsystemet är exempelvis: humör, impulsivitet, sömn, beteenden som styr 
intagningen av föda och belöningssystem 
Behandling med olika typer av serotoninåterupptagshämmare (SSRI), har visat 
positiv effekt på störningar i sömnen, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter 
och svårigheter på att vara fokuserad på en specifik sak, viljan att skada sig själv samt 
aggressivitet uppvisat mot andra 
Syftet med de behandlingar som finns idag är att försöka lindra specifika symtom så 
som depression, repetitiva beteenden, brist på förmåga att kommunicera, brist på 
social kompetens m.m. Ofta behandlas ett symtom åt gången och detta i sig leder till 
att det blir en lång behandlingsprocess med ett ovisst resultat 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekten av SSRI-behandling vid 
autism hos barn och ungdom, de farmakogenetiska faktorer som påverkar detta samt 
andra faktorer som kan påverka effekten av SSRI. 
 
Material till denna litteraturstudie söktes främst via PubMed. Till detta arbete har sju 
originalartiklar använts. Information har också hittats i Läkemedelsboken 
2009/2010.   Flera hem sidor har använts; Autismforum, 1177, Internetmedicin. 
 
SSRI-behandlingar har i vissa studier visat att de kan vara till fördel för att minimera 
repetitiva beteenden hos autistiska barn och ungdomar. Dessutom visar studier att 
farmakogenetiska faktorer spelar roll i huruvida en autistisk person svarar på en 
SSRI-behandling. 
Serotonintransportörgenen (5-HTT-genen) har en polymorfism i promotorregionen 
(5-HTTPLR), med en kort (short, S) och en lång (long, L) allel och det är i det 
området som störningar kan ske. Studier visade att de individer som hade en l- allel 
(genvariant, flera olika varianter av samma gen) fick en bättre effekt av 
fluvoxaminbehandlingen.  Detta tyder på att optimal dosering i sig är korrelerad med 
vilken typ av allel som en patient har och att det i framtiden är avgörande för 
behandlingens utgång att man skräddarsyr rätt typ av SSRI med rätt dos baserad på 
typ av allel patienter har. 
 
 
Nyckelord: Autism, barn, SSRI, serotonin, farmakogenetik 
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Ordlista   

Aberrant Behavior Checklist- Community Version Irritability subscale 
(ABC-CV)= ett formulär som är designat för att känna igen och identifiera effekten 
av medicinering hos individer med utvecklingsstörningar. ABC-CV består av 58 
punkter som graderas på en skala från 0= inte alls ett problem till 3= allvarligt 
problem. 
 
Allel = genvariant, flera olika varianter av samma gen 
 
ANOVA= är ett system som analyserar repetitiva data 
 
Aspergers syndrom= är en form av autism. Funktionsnedsättningen påverkar 
hjärnans sätt att hantera information. Om man har Aspergers syndrom märks det 
framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Vid 
Aspergers syndrom brukar man ha normal eller hög begåvning  
 
The autism treatment evaluation checklist (ATEC) = Den kliniska responsen 
utvärderades enligt ATEC som är en checklista som är utvecklad för att assiterar 
föräldrar, läkare och forskare för att underlätta utvärderingen av rätt typ av 
behandling för autism.   
 
Atypisk autism= är en neuropsykiatrisk diagnos som räknas till 
autismspektrumstörningarna. Atypisk autism innebär att personen har många men 
inte alla kännetecken från någon av de andra diagnoserna inom autismspektrumet. 
 
Autistiskt syndrom= innebär en svårare form av autism. Ofta har man samtidigt 
en utvecklingsstörning 
 
Autismliknande tillstånd= innebär att personen inte uppfyller alla symtom för att 
få diagnosen autism 
 
Autismspektrumtillstånd= användas som samlingsnamn för olika typer av 
autism, allt från drag av autism till svår och handikappande autism. 
Autismspektrumet omfattar diagnoserna autism, Aspergers syndrom, atypisk autism 
och desintegrativ störning. 
 
Behavioral Assesment Scale (BAS)= BAS analyserar sju kategorier; 
ansiktsuttryck och ögonrörelser, känslor och sinnesstämning, intresse och vilja, 
aktiviteter, uppmärksamhet, personliga förhållanden och språk. Varje kategori 
innehåller totalt 20 punkter. Deltagarna poängsätts med hjälp av en fyra- gradig 
skala från 1 som betyder minst symtomatisk till 4 som betyder mest symtomatisk. 
Effektivitets poäng räknas ut genom att subtrahera poängen från förbehandlingen 
med poängen från efterbehandlingen och sedan utvärderas den totala poängen för de 
20 punkterna som BAS består av för varje enskilt deltagare effektivitet för varje punkt 
för sig utvärderas också. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neuropsykiatriska_funktionsneds%C3%A4ttningar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnos
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Autismspektrumst%C3%B6rning


Children’s Yale- Brown Obsessive Compulsive Scales modifierad för 
svårare utvecklingsstörningar (CYBOCS-PDD) = Skala där graden av 
beteendestörning mäts hos autistiska barn. Det är endast fem saker som mäts, tiden 
en individ spenderar på ett beteende, konflikter, svårigheter, motstånd och kontroll. 
Skalan är från 0 (minst allvarlig) till 4 (allvarlig), en hög siffra innebär att man lider 
av repetitiva beteenden av högre graden. Skillnaden mellan CYBOCS-PDD och CY-
BOCS är att CYBOCS-PDD är modifierad just för genomgripande 
utvecklingsstörningar.   
 
Childrens Yale- Brown Obsessive- Compulsion Scale (CY-BOCS) =  
Är en lista som beskriver förgångna och nuvarande händelser av olika OCD- symtom, 
som användes initialt för att fastställa omfattningen av OCD-symtom och för att 
generera en lista som består av symtom som beskriver beteenden hos autistiska 
personer.  
 
Clinical Global Improvement Scale Adapted to Global Autism (CGI-AD)= 
För att mäta allvarligheten av autism med avseende på repetitiva beteenden. Detta 
verktyg baserar sig på CY-BOCS och dess punkter. 
 
Clinical Global Impressions, Improvement Subscale (CGI-I) = Är en 
underskala (subskala) där man poängsätter fem karaktäristiska drag som är typiska 
för repetitiva beteenden. Poängen går från 1 (i hög grad förbättrad) till 7 (i hög grad 
försämrad). Ett värde på 4 betyder att ingen förändring har skett. Positiv respons fick 
en 2:a (mycket förbättrad) eller en 1:a.  
 
Desintegrativ störning= tillstånd som karakteriseras av att barnet efter en normal 
utveckling under sina första levnadsår plötsligt går tillbaka i utvecklingen och 
förlorar språkliga och sociala förmågor. 
 
Fluoxetine Side Effects Checklist (FSEC)= består av 63 punkter och behandlar 
varje biologiskt system som möjliggör en systematisk och ingående rapportering av 
biverkningar. 
 
Genotyp = genetisk konstitution, genuppsättning 
 
Mixad- effekt polyniomal regressions modell (MRM)=MIXREG program. 
MRM tillåter att data saknas och gör egna antaganden, därför maximerar den kraften 
ur de svar som de faktiskt har och minimerar bias (felaktigheter) som kan ske till 
följd av att deltagare hoppar av studien. 
 
Polymorfism = det förkommer flera genvarianter (flera alleler) många former av 
DNA sekvenser förekommer på ett lokus inom populationen. En blandning av 
genetiska variationer som kan uppstå på generna 
 
Promotorregion = den del av genen som kontrollerar hur ofta den translaterade 
genen är läst. 
 



Severity Illness scale= En skala där man utvärdererar medicinskt hur allvarligt 
autistiska tillståndet är. Utvärderingen kan endast göras av en läkare. 
 
 
 



1. Introduktion 

1.1 Autism 
 
Autism, även kallad autismspektrumtillstånd (AST), är ett sjukdomstillstånd som 
drabbar barn. Det finns många olika termer för autism och autismliknande tillstånd. 
Allt eftersom forskningen har gått framåt har gamla termer ersatts med nya (1).  
Vissa gamla termer lever kvar parallellt med de nya, vilket ibland kan skapa 
förvirring. Skillnaden mellan begreppen autism och autismliknande tillstånd är att 
ett barn ibland bedöms ha en störning inom autismspektrumet, men att barnet inte 
uppfyller alla kriterier för autistiskt syndrom eller Aspergers syndrom. Då kan 
diagnosen istället bli autismliknande tillstånd, atypisk autism eller genomgripande 
störning i utvecklingen. För att få diagnosen autismliknande tillstånd, atypisk autism 
eller genomgripande störning i utvecklingen ska barnet ha en allvarlig och 
genomgripande störning inom autismspektrumet. Några av symtomen kan dock 
uppträda i en lite ovanlig form, inte som de brukar vid autism. Det kan till exempel 
vara så att det finns färre symtom än det brukar inom ett område. Eller så kommer 
symtomen ”för sent” för att klassas som autism, där de ska uppträda före tre års 
ålder. Om symtomen uppträder efter tre års ålder ställs istället diagnosen 
autismliknande tillstånd (1).  

Diagnosen autism ställs oftast då barnet är mellan fyra och fem år. Många forskare 
och läkare anser dock att diagnosen kan ställas innan barnet har fyllt tre år (1-2).  

Redan vid 18 månader så kan barnet uppvisa tecken på att utvecklingen inte 
fortskrider som den ska. Det är då föräldrar till barn blir oroliga och kontaktar en 
barnläkare för att reda ut sina funderingar och det i sin tur kan leda till utredningar 
som slutligen leder fram till en diagnos (3). Sannolikt är det mellan sex och tio barn 
av tusen, det vill säga 0,6-1% av befolkningen har någon form av autism i Sverige (1-
2). Autism är överrepresenterat hos pojkar och de har en fyra gånger större 
benägenhet att födas med denna sjukdom jämfört med flickor (1-2,4-5). I Sverige har 
ungefär två barn av tusen autism. Det betyder att det föds ungefär tvåhundra barn 
varje år med autism i Sverige (1). 

1.2 Symtom och diagnos  

Symtomen på autism kan variera mycket mellan olika personer och mellan olika 
stadier i livet hos en och samma individ. En person som har haft alla de klassiska 
tecknen på autism som barn, kanske i vuxen ålder snarare har Aspergers syndrom 
eller helt enkelt bara verkar lite udda. Utvecklingen kan också gå åt andra hållet och 
de autistiska symtomen kan förvärras, till exempel under tonåren. Majoriteten av alla 
barn med autism kommer att vara avvikande hela livet. En liten grupp blir så pass 
mycket bättre att de kan leva ett nästan normalt vuxenliv (1). Det finns inga uppgifter 
på hur många vuxna som har autism, men sannolikt finns funktionsnedsättningar 
kvar även i vuxen ålder hos de allra flesta. Nervsystemet mognar med åldern och en 
del kan ha lättare att hantera svårigheterna när de blir äldre (2).  

 



Huvudkriterierna som beskriver autistiskt syndrom är följande (3): 

1. Reducerad förmåga att interagera socialt med avseende på kvalitet. 
2. Reducerad förmåga att kommunicera – Avvikande kommunikation. 
3. Avgränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och 

aktiviteter. 

För att bekräfta att ett barn har autism eller något annat tillstånd inom 
autismspektrumet ska barnet ha vissa beteendemönster, eller symtom.  Det finns 
diagnosmanualer som beskriver vilka beteenden barnet måste uppvisa och hur 
många. Där beskrivs också vilka beteenden som inte får förekomma eller vara 
avvikande för att barnet ska diagnostiseras med autism. I Sverige används både den 
amerikanska diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 
(DSM-IV-TR) och Världshälsoorganisationens (WHO) International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), (Se bilaga 1 och 2). 
Båda diagnosmanualerna överensstämmer ganska väl med varandra när det gäller 
autism. Det krävs minst sex symtom för att diagnosen autistiskt syndrom ska ställas.  

För att diagnosen autistiskt syndrom ska kunna ställas, måste alla huvudkriterier 
vara uppfyllda. Dessutom ska minst ett symtom visa sig före tre års ålder. Exakt hur 
symtomen visar sig varierar mycket. En viktig grundprincip är dock att diagnos 
endast ska ställas om symtomen innebär betydande problem i vardagslivet för barnet 
och dess familj (1). 

Symtom vid autism kan variera från individ till individ. Två personer med samma 
diagnos kan ha sex helt olika symtom eller ha olika antal symtom. Samma symtom 
kan ta sig olika uttryck och ha olika intensitet. Dessutom kan det finnas ytterligare 
sjukdomar eller funktionsnedsättningar hos personen som påverkar hur symtomen 
yttrar sig. Ett annat viktigt element som influerar hur autism yttrar sig är personens 
temperament och personlighet (6). 

1.3 Orsaker till autism 
 
Det finns en rad olika faktorer som forskarna tror bidrar till sjukdomen autism. Den 
avvikelse i hjärnan som orsakar autism kan uppstå vid olika tidpunkter i ett barns liv. 
Indelningen görs efter om den uppstått före födelsen (prenatalt), vid tiden för 
födelsen och första levnadsveckan (perinatalt) eller efter den perioden, under de 
första levnadsåren (postnatalt). Prenatala grunder kan till exempel vara avvikelser på 
gener eller kromosomer, medfödda ämnesomsättningssjukdomar eller infektioner 
under graviditeten. Ett exempel på en perinatal orsak är den skada som ett barn som 
föds för tidigt kan drabbas av under första levnadsveckan beroende på hjärnans 
mycket omogna blodcirkulation under den perioden. Svåra infektioner som drabbar 
hjärnan, till exempel hjärninflammation, kan vara en postnatal orsak till autism (3).  

1.4 Serotonin och autism 
 
Neurotransmittorer har visat sig ha betydelse vid autism då neurotransmittorer har 
en central roll i hjärnans utveckling och det centrala nervsystemets (CNS) 



organisation. Därför har kopplingen mellan autism och olika neurotransmittorer 
länge varit under intensiv forskning (3). Det finns resultat som tyder på att serotonin 
spelar en viktig roll när det gäller celldelning och separation, samt att den är 
involverad i nervtillväxt och bildningen av synapser i hjärnan. Detta har resulterat i 
att forskningen har fokuserats på serotonintransmissionens roll i behandlingen av 
neuropsykiatriska störningar (7). 

Serotonin syntetiseras från den essentiella aminosyran tryptofan (se figur 1). 
Serotonin försvinner från kroppen via lungan och levern, förutom en liten del som 
lagras i blodplättar och cirkulerar runt. Serotonin passerar inte blod- hjärnbarriären 
så all serotonin i CNS produceras lokalt och utsöndras direkt ut till hjärnan för att 
verka lokalt i hjärnan (3).  

 

Tryptofan oxideras med hjälp av enzymet tryptofan hydroxylas. 

 

Då bildas molekylen 5-hydroxytryptofan, som med hjälp av enzymet aromatisk 
aminosyra-dekarboxylas (AAAD), dekarboxyleras och bildar serotonin 

 
 

Figur 1. Syntes av serotonin från tryptofan (8). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/L-Tryptophan_-_L-Tryptophan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/L-Tryptophan_-_L-Tryptophan.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/5-Hydroxy-L-Tryptophan_%285-HTP%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/5-Hydroxy-L-Tryptophan_%285-HTP%29.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Serotonin.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Serotonin.svg


CNS-regleringen av serotonin har visat sig vara av kritisk betydelse för humant 
beteende, och personer med autism visar tecken på skada i de funktioner som 
medieras av serotonin.  Funktioner som är associerade med serotonin systemet är 
exempelvis: humör, impulsivitet, sömn, beteenden som styr intagningen av föda och 
belöningssystem (7). 

Positronemissionstomografi (PET) har visat defekter i både det dopaminerga och 
serotonerga nervsystemets funktion hos individer med autism. Serotonins roll vid 
autism har blivit utvärderad men dopamin har inte utvärderats i så stor omfattning. I 
en rapport har författarna beskrivit en förhöjd nivå av dopamintransportörbindning 
(DAT) i striatum, (storhjärnan) hos unga autistiska barn. Purkinje- och 
granulosaceller är olika typer av nervceller som finns i hjärnan och som påverkas i 
cerebellum vid autism. IGF- 1 (insulin growth factor- 1) har en trofisk effekt i 
celldelning och differentiering av cellerna i CNS. PET har visat att mängden IGF-1 är 
låg i cerebrospinal vätska (CSF) hos autistiska barn. Sedan tidigare finns det 
beskrivet en positiv klinisk effekt hos vissa barn med autism som har behandlats med 
fluoxetin. Prestationsförmågan hos dessa barn förbättrades, bland annat deras 
sociala förmåga, och förmågan att kommunicera men även i den sensoriska och 
kognitiva förmågan (9). 

1.5 Läkemedelsbehandling vid autism 
 
Den heterogena naturen av problemen som ses vid autism innebär att det är svårt att 
avgöra vem som får bäst effekt av de många terapier som finns att välja bland. Det är 
också sannolikt att olika tidpunkter för behandling av autism i relation till ålder och 
tidpunkt för upptäckt av symtom påverkar resultatet av behandlingen. Med andra 
ord är det sannolikt så att chansen att få goda resultat är bättre ju tidigare sjukdomen 
upptäcks och desto yngre patienten är. Många behandlingar är komplicerade och 
kräver mycket tid och/ eller är dyra och lite är hittills känt när det gäller om 
behandlingen orsakar mer skada än nytta. Det är framförallt farmakologiska 
behandlingar som har använts för att behandla beteenden som avviker och som 
relateras till autism. Fokus på behandlingen ligger på specifika symtom och 
beteenden (4). Basen i en lyckad behandling av autism innebär att skapa en miljö 
med en struktur och pedagogik som patienten kan ta åt sig. Det är viktigt att 
behandla specifika symtom i taget som t.ex. depression, hellre än att behandla hela 
sjukdomen autism på en gång. Allvarligare beteendestörningar behandlas bäst med 
beteendeterapeutiska insatser. Tillämpad beteende analys och intensiv träning, 
utifrån den grunden, har gett goda resultat när behandlingen har satts in tidigt vid 
autism. Vid allvarligare fall av beteendestörningar med bl.a. aggressivitet och 
självdestruktivitet, är det ett alternativ att behandla med neuroleptika som t.ex. 
aripriprazol, risperidon och ziprasidon (10).   

1.5.1 Selektiva serotoninåterupptagshämmare vid autism 
 
 Antidepressiva läkemedel är den läkemedelsgrupp som skrivs ut mest för behandling 
av autism och just gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är den 
vanligaste gruppen av antidepressiva som skrivs ut för att behandla autism (4). SSRI 
verkar genom att hindra att serotonin återupptas i nervcellerna och medför således 



att en större mängd serotonin finns där signalerna i hjärnan överförs. Det finns flera 
anledningar till varför användningen av SSRI har ökat i så pass stor omfattning, dels 
beror det på att det finns översiktsartiklar som behandlar serotonin dysfunktion och 
dess bidragande roll till autism. Baserad på dessa översiktsartiklar finns det 
anledning att tro att medicinering som påverkat serotoninfunktionen kan förändra 
sjukdomsbilden vid autism (6). Autism har en sjukdomsbild som även innebär 
repetitiva tankar och beteenden liknande de som kännetecknar sjukdomen 
tvångssyndrom (Obsessive- compulsive disorder, OCD). Vid OCD så rekommenderas 
SSRI och positiva effekter av denna behandling har setts. Förhoppningen är att dra 
nytta av dessa positiva effekter av SSRI även vid autism. Trots de positiva effekterna 
så påpekas det även om att det är två helt skilda sjukdomar och att användningen av 
SSRI bara minskar endast några av de många symtomen som är vanliga för autism 
exempelvis problem med förmåga att kommunicera med andra samt kognitiva 
problem som är mycket vanliga vid autism (11).  

1.5.2 Serotonintransportörgenen 
 
Forskare har uppmärksammat betydelsen av serotonintransportörgenen hos barn 
med autistiska störningar. Serotonintransportörgenen (5-HTT-genen) har till uppgift 
att verka som genetiskt recept som kodar för serotonintransportören (SERT). SERT 
har som funktion  att selektivt transportera extracellulärt serotonin in till nervcellen 
efter frisättande av serotonin för att avsluta neurotransmittorns funktion vid den 
extracellulära receptorn. SERT står för det första steget för återanvändning av 
neurotransmittorer. SERT är en viktig måltavla för SSRI (12). 
5-HTT-genen har en polymorfism i promotorregionen (5-HTTPLR), med en kort 
(short, S) och en lång (long, L) allel och det är i det området som störningar kan 
ske(6).  
Det är ännu inte fastlagt hur delaktig denna gen är vid sjukdomsutvecklingen. Det är 
många studier som genomförs med fokus på hur denna gen är involverad i autism 
och hur den bidrar till sjukdomsbilden. Flera studier beskriver att barn med autism 
har 20-30% högre nivåer av serotonin i blodet. Detta beror troligtvis på ökad 
serotonintransport in till blodcirkulationen med trombocyter (blodplättar)och en 
nedsatt 5-HT2 receptor bindning vilket leder till att mängden cirkulerande serotonin 
i blodet är förhöjt (6). Det finns också studier som tyder på att det finns mindre 
mängder serotonin i hjärnan hos individer med autism (3).  Detta tyder på att en 
individ med autism producerar eller metaboliserar serotonin annorlunda än de som 
inte har autism. Forskning har visat att man har funnit spår av defekt syntes av 
serotonin i hjärnan och överlag en betydelsefull skillnad i av serotonin nivåer i 
hjärnan mellan en frisk och en person med autism (6). 

 

 

 

 



2. Syfte 

Syftet med min litteraturstudie är att försöka besvara dessa frågeställningar: 
 

• Vilken effekt har SSRI vid behandling av olika typer av symtom hos barn och 
ungdomar med autism?  

• På vilket sätt påverkar farmakogenetiska faktorer effekten av SSRI hos barn 
och ungdomar med autism?  

• Finns det andra faktorer som påverkar effekten av SSRI hos barn och 
ungdomar med autism? På vilket sätt påverkas effekten av SSRI av dessa 
faktorer? 

 

3. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som främst är baserad på en genomgång av 
kliniska prövningar som undersöker effekten av SSRI vid autism hos barn och 
ungdomar. Arbetet är baserat på sju originalartiklar, som har använts till resultatet 
och även sju översiktsartiklar som underlag i diskussionsdelen. Urvalet av artiklar 
utgick ifrån studiens syfte och frågeställningarna. Databasen PubMed har använts i 
första hand men till viss del har litteratursökning även gjorts med sökmotorn Google, 
och via sökmotorn Cochrane med följande termer; autism och autism SSRI, 
pharmacogenetics and autism (se tabell 1). Flera hemsidor har även används; 
Autismforum, 1177, internetmedicin. Sökning av material har skett mellan 21/03 -
2011 – 09/04-2012. En del information har hämtades från Läkemedelsboken 
2009/2010.  
Sökningarna i Pub Med med termerna antidepressants for autism, autism SSRI, 
pharmacogenetics and autism, autism begränsats genom att i funktionen ”limits” 
markera följande undergrupper: 
 

• Art (människa)  

• Språk (engelska)  

• Children  

• Kliniska prövningar  
 

Tabell 1 Sammanställning av sökningar 
 
Sökning Sökord Träffar Urval Referenser 
1 antidepressants for 

autism 
43 5 9,13,16,17,18 

2 autism SSRI 60 9 4,6,7,9,11,13,15,16,18 
3 pharmacogenetics 

and autism 
2 1 13 



 

4. Resultat 

4.1 Effects of fluoxetine treatment on striatal dopamine transporter 
binding and cerebrospinal fluid insulin-like growth factor-1 in children 
with autism. 
 
Makkonen et al har genomfört en studie som publicerades 2011 (9). Studien 
behandlar korrelationen mellan DAT (dopamin transport bindning) bindning och 
cerebrospinal fluid insulin tillväxtfaktor- 1 (CSF-IGF-1).  Syftet med studien var att 
undersöka den kliniska responsen hos barn med autism. 
Studien utfördes på ett universitetssjukhus i Finland på 13 barn med autism (12 
pojkar och 1 flicka) i åldrarna 5- 16 år.  
Alla barn behandlades med fluoxetin varje dag med dosen 10- 40 mg (0,4- 0,9 mg/ 
kg) i sex månader. Efter avslutad behandling så mättes DAT bindnings kapacitet med 
hjälp av single photon emission computed tomography (SPECT) med jod- 123 märkt- 
nortropane för DAT ([123]- nor- β- CIT)). Sedan mättes koncentrationen ([123]- nor- β- 
CIT) och CSF-IGF-1 i början av behandlingen och två månader efter avslutad 
behandling. Den kliniska responsen utvärderades med hjälp av the autism treatment 
evaluation checklist (ATEC). 
  
10 barn i åldrarna 7- 14 år med olika neurologiska symtom blev garanterade SPECT 
undersökningen som en del av deras diagnostiska undersökning och fick fungera som 
kontrollgrupp. Dessa barn hade olika neurologiska symtom men ingen diagnos på 
autism var satt.  Ingen i kontrollgruppen fick läkemedel som skulle påverka serotonin 
eller dopaminmetabolismen under studien eller under 2 månader efter studien.  
 
Resultatet från studien visade att DAT- bindningen var högst hos de yngre autistiska 
barnen och att den sedan avtog med högre ålder. Motsatt resultat sågs för 
kontrollgruppen, DAT- bindingen var högst bland dem som var äldre och var lägre 
vid lägre ålder. Fluoxetinbehandlingen ledde till positiv klinisk effekt, speciellt för 6 
av de 13 barn och ungdomar som deltog i studien. De bedömdes ha en bra respons 
enligt utvärdering med ATEC (skillnader som noterades var signifikanta för ett p- 
värde <0,05). Minskad DAT-bindning efter fluoxetinbehandlingen kunde ses för de 
barn som bedömdes svara bra på behandlingen jämfört med gruppen som hade en 
svagare respons då DAT-bindingen var oförändrat eller en någorlunda ökning efter 
fluoxetin behandlingen i de försökspersoner som svarade svagt4 eller inget alls på 
fluoxetin behandlingen. Inget samband kunde ses mellan DAT- bindning och en 
klinisk respons i början av behandlingen. I båda grupperna sågs en ökad halt av CSF 
IGF-1 efter fluoxetinbehandlingen. Inget samband sågs mellan de förändrade 
nivåerna av CSF IGF-1 och den kliniska responsen.  
 
Data från den här studien visar enligt författarna, att de yngsta barnen med autism 
har den högsta DAT-bindingen i hjärnan. Andra studier som har gjorts på patienter 
med Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) som har behandlats med fluoxetin i 16 
veckor visade att dessa patienter hade god effekt av denna behandling enligt data från 



DAT densitet i basala ganglien i hjärnan. Enligt författarna så sammanfaller därmed 
deras resultat med de tidigare studier som har gjorts på OCD. För även deras studie 
visade att en minskad mängd i DAT bindnings kapacitet hos de som svarade bra på 
behandlingen (bra responders). Experimentella studier visar att fluoxetin och andra 
SSRI ökar koncentrationen av IGF-1 och bidrar till neuronbildning i hjärnan. 
Författarna tycker att resultat från den här studien även tyder på att IGF-1 kan ha en 
viktig roll i hjärnans utveckling och modulation av den neurala processen, en process 
som avviker mycket i autism (9).  

 

4.2 A pharmacogenetic study of escitalopram in autism spectrum 
disorders. 
 
Owley et al genomförde en open label studie som publicerades 2011 (13). Syftet med 
studien var att bestämma betydelsen av polymorfism i serotonintransportörgenens 
promotorregion (5-HTTPLR) genotyp variationen (låg= s/s, mellan= l/l, s/l och hög 
uttrycksgrupp l/l) med hjälp av ecitaloprambehandling hos barn och ungdomar med 
autism.  
 
SSRI som ecitalopram kan blockera serotonintransportören och då hindras serotonin 
från att återupptas i nervcellen. Därför vill författarna undersöka 5-HTTPLR 
variationer för att se om dessa på något vis har koppling till escitalopram 
behandlingen hos de med autism.  
Antal deltagare var 58 stycken varav 2 stycken bortfall. Ett bortfall berodde på att 
man inte kunde samla blodprov och det andra berodde på ett avhopp från studien. 
Alla deltagare hade fått diagnosen autism och 12 poäng enligt Aberrant Behavior 
Checklist-Community Version Irritability subscale (ABC-CV).  Ingen av deltagarna 
hade blivit behandlad med ecitalopram eller citalopram sedan tidigare. Alla deltagare 
slutade med sina individuella medicineringar 1 månad innan studiens början.  
Deltagare som hade tagit fluoxetin avslutade medicineringen 6 veckor innan studien 
skulle börja, detta för att fluoxetin har lång halveringstid (t ½), i snitt 4 dygn med en 
variationsbredd mellan 2- 7 dygn. Den aktiva metaboliten norfluoxetin har en ännu 
längre halveringstid, 7- 9 dygn med en variationsbredd mellan 4- 15 dygn. Det tar i 
genomsnitt sex halveringstider för att uppnå steady state i serumkoncentrationen, 
alltså cirka 24 dygn (14).   
Studien pågick i tio veckor. En läkare träffade alla deltagare på en klinik efter 4:e och 
10:e veckan. Metoden för dosering gick ut på forcerad titrering av escitalopram och 
doseringen skulle ökas veckovis. De doser som gavs var 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg 
och 20 mg. Tolererbarheten kontrollerades genom att föra dagbok över sömnen och 
genom att mäta antal vakna timmar.  
Efter avslutad behandling samlades blodprover in för att bestämma genotypen för 
deltagarna. För att analysera om de olika genotyperna bidrog till responsen av 
medicineringen beräknat med ABC-CV användes en mixad- effekt polyniomal 
regressions modell (MRM). I den här studien gjorde MRM det möjligt att analysera 
data från N= 58 istället för att bara ta data från de deltagare som hade varit med 
under studiens början till slutet och vars data som var insamlad för hela studiens 
period vilken var 10 veckor totalt vilket var N= 45. Medan N=11 hade data, men den 



var inte komplett för hela perioden. Data från de som hade hoppat av studien 
exkluderades. Den slutliga doseringen analyserades som en parameter för sig. Alla 
deltagare med högt 5-HTTPLR- genuttryck var kaukasier (ljushyade från Europa) 
(N=19) jämfört med dem med låg (n=7) och mellan (n=21) som var en blandning av 
olika etniciteter. Effekten på den slutliga doseringen skiljde sig inte mellan de tre 
olika genotyperna. Anledningen till att hypotesen är svår att undersöka är, enligt 
författarna, att det inte är en större samling av data som kommer från den grupp som 
har minst respons (den grupp som har låg genotyp uttryck), detta sätter gränser för 
studien och försvårar uppgifter att undersöka hypotesen. En annan anledning är 
studiens upplägg, designen på studien då den inte borde vara bara en öppen studie då 
det finns bra dokumentation av tidigare studier på förväntad effekt som man har sett 
vid en öppen studie. Därför vet författarna inte om frekvensen av effekten som de har 
mätt från den här studien är icke- specifika eller verkligen associerade till 
substansens effekt (13). 

4.3 Lack of Efficacy of Citalopram in Children With Autism Spectrum 
Disorders and High Levels of Repetitive Behavior Citalopram Ineffective 
in Children With Autism. 
 
 King et. al genomförde en randomiserad kontrollerad studie som publicerades 2009 
(15). Syftet med studien var att bestämma effektiviteten och säkerheten av 
användningen av citalopram som terapi för återupprepade beteendestörningar som 
påvisas hos barn med AST.  Antal studiedeltagare var 149 stycken i åldrarna 5 till 17 
år. Av dem var 73 deltagare slumpmässigt utvalda att få citalopram och 76 deltagare 
fick placebo. Deltagarna var diagnosticerade med AST, Aspergers syndrom eller 
svårare utvecklingsstörningar. Vissa deltagare hade ännu inte fått en fastställd 
diagnos. Graden av beteendestörning mättes med hjälp av s.k. Severity Illness scale 
och Children’s Yale- Brown Obsessive Compulsive Scales modifierad för svårare 
utvecklingsstörningar (CYBOCS-PDD).  
Deltagarna fick citalopram i dosen 10mg/ 5 ml eller placebo i 12 veckor. Medeldos 
(standard- avvikelse) av citalopram var 16.5 (6.5) mg/ dag peroralt (maximum, 20 
mg/ dag). Effekten mättes med Clinical Global Impressions, Improvement Subscale 
(CGI-I). Majoriteten av alla deltagare, 82, 6 % avslutade den 12- veckors långa 
studien enligt tidschema. 12,3% av citalopram- gruppen avbröt studien i förtid pga 
sidoffekter och 2,7 % avbröt studien för att de tog tillbaka sitt medgivande. I placebo 
gruppen var det 9,2 % av deltagarna som avbröt studien pga. sidoeffekter och 6,6 % 
avbröt för att de tog tillbaka sitt medgivande till att delta i studien. Efter avslutad 
studie visade resultaten att det inte fanns några signifikanta skillnader mätt med 
CGI-I, mellan citalopram- gruppen (32,9%) och placebo gruppen (34,2%). Den 
relativa risken, 0.96; 95 % konfidens intervall var 0,61- 1.51; P>99). Ingen skillnad 
kunde påvisas för CYBOCS-PDD (medel värdet [Standard Avvikelsen], -2,0 [3.4] 
poäng för citalopram- gruppen och -1.9 [2.5] poäng för placebo gruppen; p= 8).  
Jämfört med placebo så gav användningen av citalopram biverkningar i högre grad. 
De vanligaste biverkningarna hos citalopramgruppen var impulsivitet, nedsatt 
förmåga att koncentrera sig, hyperaktivitet, stereotypiskt beteende, diarré, brist på 
sömn och torr hud eller klåda.  
 



Författarna konstaterar att resultatet från denna studie inte stödjer användningen av 
citalopram för behandlingen av repetitiva beteenden i barn och ungdomar med AST. 
Detta beror på att man inte hittade någon skillnad mellan användningen av 
citalopram och placebo. Gruppen tror inte att anledningen till den låga effekten av 
citalopram berodde på otillräckligt antal deltagare eller otillräcklig insamling och 
notering av data i protokollen då majoriteten av alla deltagare avslutade studien 
enligt schema och för att deltagarna hade gett medgivande till behandlingen och 
studiens upplägg. En möjlig förklaring till de svaga resultaten är, enligt författarna att 
de inte kunde särskilja effekten av citalopram och placebo och detta kan i sin tur ha 
med otillräcklig dosering att göra (15). 

4.4 Clinical efficacy of fluvoxamine and functional polymorphism in a 
serotonin transporter gene on childhood autism. 
 
Sugie et al genomförde en dubbel- blind, placebo- kontrollerad, randomiserad 
överkorsnings studie som publicerades 2005 (16). Syftet med studien var att studera 
korrelationen mellan fluvoxamin och polymorfism i serotonintransportgenens 
promotorregion (5- HTTLPR) (lång (l) eller kort (s)). 
Antal individer som deltog i studien som varade i 26 veckor var 19 stycken. 15 pojkar 
och 4 flickor i åldrarna 3 år till 8 år och 5 månader med diagnosen autism enligt DSM 
IV kriterierna. Deltagarna hade inte tagit andra psykofarmaka de sista fyra veckorna 
innan studiens början. Deltagarna randomiserades till sin behandling av en dator 
som genererade en lista med antingen fluvoxamin eller placebo. För att försäkra sig 
om följsamhet till behandlingen lät man föräldrarna ge medicinen.  
Fluvoxamin- eller placebobehandlingen påbörjades med dosen 1mg/ kg kroppsvikt/ 
dag i två veckor, sedan ökades det till 2 mg/ kg kroppsvikt/ dag i 4 veckor, 3 mg/ kg 
kroppsvikt/ dag i 6 veckor och sedan sänktes dosen till 1.5 mg/ kg kroppsvikt/ dag i 2 
veckor (första stadiet). En två veckors wash-outperiod sattes igång och efter det 
byttes fluvoxamin och placebon till överkorsningsförsöket (andra stadiet). 10 
individer randomiserades till fluvoxamin och 9 till placebo i det första stadiet och 
sedan gjordes det tvärtom i det andra stadiet.  
 
Varje deltagare blev utvärderad av en psykolog i detalj med avseende på beteenden 
enligt Behavioral Assesment Scale (BAS) både före och efter behandlingens början. 
Slutligen blev alla deltagare värderade baserad utifrån Clinical Global Impression 
Scale (CGI, National Institute of Mental Health). CGI poängen var 7 för i hög grad 
förbättrad tillstånd och 1 för i hög grad försämrat tillstånd. Deltagare med poängen i 
hög grad förbättrad till mycket förbättrat tillstånd ansågs respondera excellent på 
behandlingen, medan de som visade en aning förbättring ansågs bara svara på 
behandlingen. Serotoninhalten och hematologiska värden mättes med HPLC (high- 
performance liquid chromatography) för alla deltagare både före och efter 
behandling av fluvoxamin och placebo för att utvärdera biverkningar av fluvoxamin.  
 
Resultatet från studien att följande genetiska polymorfism var representerade hos 
deltagarna: en patient med genotypen l/l, sju patienter med genotypen l/s och tio 
patienter med genotypen s/s. l- allel frekvensen 5-HTTLPR visade sig vara 1/ 4 av alla 
deltagare som hade den allelen. 28 % (5 av 18 deltagare), klassificerades som 
”excellent respons” på behandlingen. 56 % (10 av 18) visade sig ha ”klinisk 



effektivitet” av fluvoxamin behandlingen enligt CGI värden. Korrelationsanalyser 
mellan genotyper eller allelvariationer av 5-HTTLPR och CGI värden visade att 
fluvoxamin hade en tendens att vara mer effektiv hos de som bar genotypen l/l och 
l/s.  
 
Resultat visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i effekt mellan placebo 
och fluvoxamin gällande förbättrad ögonrörelse, försenad talförmåga, konstigt eller 
olämplig tal. Det fanns ingen skillnad mellan de med genotyp l/l+ l/s men man 
kunde se en klarare förbättring gällande försenat tal och olämplig tal hos patienter 
med s/s genotypen.  Det fanns inga signifikanta skillnader mellan l - och s - allelen 
förutom den höga poängen som observerades gällande emotionell instabilitet i s- 
allelen jämför med l- allelen. Det fanns en klar förbättring gällande brist på 
känslomässigt uttryck för de som bar på l- allelen, dessa patienter hade nytta av 
fluvoxaminbehandlingen. Medan s- allelen hade förbättring när det gäller rörelser 
med ögat och försenad talförmåga eller olämplig tal. En lägre nivå av 5-HT nivå 
märktes efter användningen av fluvoxamin behandling men ingen skillnad märktes 
när individerna behandlades med placebo. Det fanns inga skillnader mellan genotyp 
och allel variationerna före och efter fluvoxamin behandlingarna (Se tabell 2).  
 
Tabell 2 Behavioral Assessment Scale. 
 
 
                                                               Genotyp 
 

Allel 
 

BAS siffervärde  
 

 
total 

 
l/l+l/s 
 

 
s/s 

 
l 

 
s 

1 4=Flygiga rörelse 
med ögat och 
försenat tal 

0,0470* 0,1573      
    - 

0,1575 0,0209* 

2 5=Oförmåga att 
uttrycka sina 
känslor 

0,3147 0,0588 0,9999 0,0339* 0,4788 

3 7=Känslomässig 
instabilitet 

0,5208 0,7389 0,1067 0,7384 0,0824 

4 19=Speciell 
karateriska eller 
olämpligt tal  

0,0400* 0,9999 0,0256* 0,6547 0,0013* 

 
BAS = Bedömning av individuella punkter av Behavioral Assessment Scale mellan 
testläkemedlet och placebo  
*P värde < 0,5 = signifikant. 
 
Sammanfattningsvis så skriver författarna att det, även om antalet studerade 
individer var för få, är terapeutiskt effektivt att behandla autistiska barn med 
fluvoxamin, speciellt i tidigt skede då tal och språk förmågan är under utveckling.  
Studiens begräsningar är att det endast går att observera kortsiktiga effekterna som 
fås från behandlingen då studien inte håller på så länge. För att observera de 



långsiktigare effekterna måste man förlänga studien tidsmässigt så att man kan ha 
deltagarna under uppsikt en längre tid.  
 
Den här studien visade att positiv effekt av fluvoxamine är styrt dels av vilken alleltyp 
man har och dels beror det på vilken typ av beteende/ symtom enligt BAS-skalan 
man vill behandla. Men sammanfattningsvis tycker författarna enligt sin studie att 
användningen av fluvoxamin behandling på individer med allel l är mer effektiv än 
allel s hos barn med autism med avseende på allel typer enligt CGI. Detta visar i sin 
tur att allelvariationen på 5-HTTLPR har en betydande roll hos individen i hur den 
kommer att reagera på medicineringen och att man måste ta hänsyn till detta i 
framtiden när man ska välja rätt behandling för individer med autism (16).  

 
4.5 Serotonergic disturbances in autistic disorder: L-5-
hydroxytryptophan administration to autistic youngsters increases the 
blood concentrations of serotonin in patients but not in controls. 
 
Croonenberghs et al genomförde en enkelblind randomiserad studie som 
publicerades 2004 vars syfte var att undersöka om administrering av L-5-OH-
tryptofan (5-HTP) till patienter med autistiska störningar kan identifieras genom att 
mäta en koncentrationsstörning av serotonin i blodet (17). Förmodligen är det svårt 
att upptäcka skillnader i 5-HT koncentrationen i början av sjukdomsförloppet därför 
valde forskarna att ge försökspersonerna 5-HTP som förhoppningsvis kan avslöja de 
subtila skillnaderna mellan en frisk och en autistisk person med avseende på det 
perifera serotonerga systemet. Mer specifikt undersöktes om 5-HT och 5-HIAA (5- 
hydroxy- indolacetik acid är den primära metaboliten i serotonin och det används 
som markör för att mäta serotonin halten) koncentrationer i blodet kan ökas genom 
att man ger 5-HTP oralt och undersöka om just administrering av 5-HTP ökar 
koncentrationen av 5-HT och 5-HIAA hos autistiska barn jämfört med 
kontrollgrupperna. De som deltog i studien var 40 manliga individer (n= 18 med 
autism och n= 22 kontroller) i åldrarna mellan 13- 19 år och med en IQ> 55. En 
försöksperson hade en mild retardation då hans IQ var mellan 55- 66. Tre läkare, 
oberoende av varandra diagnostiserade, individerna som autistiska utifrån DSM- IV 
kriterier. Blodprov togs på försökspersonerna efter 12 timmars fastande. Testerna 
utfördes på två dagar efter varandra efter oral administrering av 5-HTP eller placebo. 
Insamling av blod skedde två gånger, först i början för att studera vad den initiala 
koncentrationen av 5-HT, 5-HIAA och 5-HTP i blodet var 45 min före 
administreringen av placebo eller 5- HTP. Sedan fick individerna antingen en singel 
dos av 5-HTP (4 mg/kg) eller en identisk placebo. Sedan samlades blod in vid 4 olika 
tidpunkter (t=min) t60, t120, t150 och t180 för att bestämma koncentrationen av 5-
HT, 5-HIAA, och 5- HTP. Genom att utföra en s.k. RM design ANOVA som är ett 
system som analyserar repetitiva data så visade ANOVA att 5-HT värdena var högre 
hos de med autism än kontrollgruppen efter 5-HTP administration, men inte i början 
av studien alltså innan administreringen av 5-HTP/ placebo(se tabell 3). 



Tabell 3. Denna tabell visar koncentrationen av 5-HT (nM/L) i blod hos de olika 
patienterna när administrering av placebo eller 5-HTP skedde vid de 6 olika 
tidpunkterna mätt i minuter (17). 5HT = Serotonin, 5HTP = 5-hydroxytryptofan 

 

Tid (min) Normal 
kontroll 
när 
placebo 
gavs 
5HT(nM/L) 

Normal 
Kontroll 
när 5-HTP 
gavs 
5HT(nM/L) 

Autistiska 
patienter 
när 
placebo 
gavs 
5HT(nM/L) 

Autistiska 
patienter 
när 5-HTP 
gavs 
5HT(nM/L) 

45 min före 
administrering  

1075  1000  1150  1180  

0 975  920  1050  1070  

60 min 1030  950  1075  1180  

120 min 1010  1050 1150  1190  

150 min 1050  1080  1140  1160  
 
180 min 

 
1020  

 
1050  

 
1150 

 
1200  

 

 
Dessa resultat indikerar, enligt författarna, att a) 5-HTP administrering ökar 5-HT i 
patienter med autism, men inte hos friska kontroller samt att b) 5-HTP 
administreringen avslöjar att det finns högre 5-HTP- inducerad 5-HT koncentration i 
autistiska patienter jämfört med kontrollgruppen.  
Slutligen så visar denna studie, enligt författarna, att administrering av 5-HTP 
resulterar i en signifikant ökning av 5-HT och 5-HIAA koncentrationen i blodet samt 
att koncentrationen av 5-HTP i blodet är korrelerad med den 5-HTP inducerade 
koncentrationen av 5-HT och 5-HIAA visar att den perifera metabolismen av 5-HT 
ökar när den ökas av 5-HTP hos de autistiska försökspersonerna men inte i 
kontrollerna.   
Det största fyndet som den här studien gav, enligt författarna, var att man kunde se 
ökningen av 5-HT i blodet genom att administrera 5-HTP och det var just denna 
administrering som gav upphov till den ökade 5-HT koncentrationen som kunde 
påvisas hos autistiska barn jämfört med kontrollerna. Detta visar att det troligtvis är 
en ökad syntes av 5-HT efter administrering av 5-HTP i tarmarna hos de autistiska 
ungdomarna. Andra möjliga förklaringar till varför det finns en förhöjd 
koncentration av 5-HT: a) skillnader i absorptionen av 5-HTP i tarmarna; b) defekter 
i katabolismen av 5-HT till 5-HIAA; c) en rubbning i 5-HT metabolismen i 
blodplättarna hos de autistiska ungdomarna; och d) förändringar i pyridoxal fosfat 
nivåer vid autism. Pyridoxal fosfat är en kofaktor till L-amino syra dekarboxylasen 
(AACD) som katalyserar dekarboxyleringen av 5-HTP till 5-HT. Vidare kom man 
fram till att eftersom det inte fanns någon mätbar skillnad i 5-HTP koncentrationen i 
plasma hos de med autism jämfört med den normala kontrollgruppen när den 



utmanades av 5-HTP så kan man konstatera att det inte fanns någon skillnad i 
absorption av 5-HTP i tarmarna. Författaren fann inte heller någon skillnad i 5-HIAA 
koncentration i blodet mellan grupperna och detta tyder på att 5-HIAA troligtvis inte 
är involverad i ökningen av 5-HT koncentration i autism.   
Sammanfattningsvis tyder fynden i denna studie på, enligt författarna, att autism kan 
realteras till defekt perifer metabolism av 5-HT som i sin tur leder till ökning av 
halten serotonin i blodet. I enlighet med tidigare hypoteser så tyder resultat av denna 
studie att störningar i omsättningen av 5-HT har en betydande roll i autisms 
patofysiologi (17). 

4.6 A Placebo Controlled Crossover Trial of Liquid Fluoxetine on 
Repetitive Behaviors in Childhood and Adolescent Autism. 
 
Hollander et al genomförde en dubbel- blind placebo kontrollerad 
överkorsningsstudie som publicerades 2004 vars syfte var att undersöka behandling 
av autism hos barn och ungdomar med låg dosering av fluoxetin (18). Syftet var 
vidare att undersöka hypotesen att fluoxetin skulle vara särskild bra vid 
behandlingen av symtomet upprepande beteende som är ett av de många 
kärnsymtomen i autism. Vidare undersöks om fluoxetin kan förbättra allvarlig autism 
på global nivå(innebär att man vill hitta gemensamma likheter för autism hos 
individer från olika populationer än att bara fokusera sig på en population), genom 
att indirekt minska störningar som orsakas av upprepat beteende. Effekten av 
fluoxetin kontra placebo studeras för autism på global nivå av sjukdomen dessutom 
studeras hur tolererbara dessa två behandlingar är. Totalt 39 individer, 30 pojkar och 
9 flickor i åldrarna 5- 16 år behandlades i tre faser från samma population. 90 % av 
försöksindividerna hade fått diagnosen autism och 10 % hade Aspergers syndrom. 
Deras IQ var 63,65 ± 27, 9 (skala 30-132). Alla individer hade uppehåll från sina 
respektive medicinering under 6 veckor då studien höll på och inga andra 
behandlingar var tillåtna. Behandlingen i första fasen innebar att man gav fluoxetin 
eller placebo i 8 veckor, detta följdes upp med en 4- veckors wash-outperiod, som 
avslutades med en 8 veckors dubbel- blind, överkorsnings försök. Doseringen började 
med fluoxetin 2.5 mg/ dag första veckan, som sedan titrerades upp till en maximal 
dosering av 0,8mg/kg/dag (0,3 mg/ kg för andra veckan, 0.5 mg/kg/ dag för tredje 
veckan och 0,8mg/kg/ dag för fjärde veckan till åttonde veckan). Alla 
försöksindivider var under övervakning och bedömda veckovis av en behandlande 
läkare som inte var upplyst om vad de olika individerna hade blivit behandlade med 
de första 4 veckorna av varje fluoxetin/ placebo fas. Under resten av tiden och under 
wash-outperiod, så blev de undersökta varannan vecka. För att undersöka hypotesen 
att fluoxetin kommer att reducera upprepat beteende i barn och ungdomar med 
autism användes en s.k. mixed regression modell som är en statistisk modell som 
innehåller både bestämda och randomiserade parametrar. Det man mätte var 
upprepande beteende enligt Childrens Yale- Brown Obsessive- Compulsion Scale 
(CY-BOCS) som är en checklista som prickas av i samband med intervjuer. Både 
försökspersonen och vårdnadsstagaren intervjuades. För att kunna mäta hur grava 
störningar autism är globalt användes två metoder. För att mäta upprepande 
beteende, tillämpades Clinical Blobal Improvement Scale Adapted to Global Autism 
(CGI-AD) och samtidigt skapades en sammansatt metod (Global Autism Composite 
Improvement Measure) som innefattade både mål beteendet och andra kärnsymtom 



som är specifika för just autism (exempelvis talförmåga och social förmåga) som är 
mindre benägna för förändringar. Mätningar av biverkningar skedde i samråd med 
vårdnadstagare och försöksperson i samband med varje besök tillsammans med 
behandlande läkare. Biverkningar mättes genom användningen av Fluoxetine Side 
Effects Checklist (FSEC) som består av 63 punkter och behandlar varje biologiskt 
system som möjliggör en systematisk och ingående rapportering av biverkningar.   
 
Resultat från studien visade att fluoxetin var bättre (räknat på CY-BOCS mätning 
som gav ett värde på 0,76 (som är ett värde som har uppskattats från en rad 
uträkningar och som översattes till ”medium till stor” effekt) än placebo när det gäller 
att minska upprepande beteende baserad på CY-BOCS mätningar. Pga. otillräcklig 
effekt kunde man inte mäta tecken på att kunna reducera de grava störningarna som 
autism ger upphov till på en global nivå då sjukdomen kan se så olika ut från individ 
till individ. Men även för att man la tyngdpunkt på att mäta CGI-AD gällande 
området ”social förmåga” och ”kommunikationsförmåga” och detta gjordes under 8 
veckor och det är för kort tid för dessa områden att se och göra förbättringar inom, 
jämfört med det man huvudsakligen ville undersöka. Men sammanfattningsvis så kan 
studien med statistisk signifikans (p-värde= 0,056) visa att fluoxetin reducerar 
upprepad beteende hos barn och ungdomar med, detta när placebo kontrollerna 
(med ett medelvärde på 3,3 enligt CGI-global autism) jämfördes med fluoxetin 
behandlade individer (som hade ett medelvärde på CGI-global autism på 2,0) så 
visade det sig att fluoxetin minskade CGI-medelvärdet med 1,907 med ett p- värde= 
0,056 (18). 

4.7 Fluoxetine response in children with autistic spectrum disorders: 
correlation with familial major affective disorder and intellectual 
achievement. 
 
DeLong et al genomförde en längre studie som började 1995 och publicerades 1998. 
Den här studien är en fortsättning från den som blev publicerad 1998 och denna 
publicerades 2002 (19). Syftet med studien var att undersöka effekten av fluoxetin på 
barn mellan 2 till 8 år som har autism och se om det finns ett samband mellan 
effekten av fluoxetin relaterad till familjehistoria med avseende på affektiva 
störningar och ovanliga intellektuella bedrifter som generellt kräver att individen i 
fråga kan behandla stora mängder data med en systematiskt organiserat metod i sitt 
yrke. Med andra ord arbeta med matematik och forskning, vara fysiker, matematiker, 
statistiker m.m. Totalt 155 barn i åldrarna 2 till 8 som var diagnosticerade med 
autism behandlades med 0.15 till 0,5 mg/ kg fluoxetin i 5 till 76 månader. Av dessa 
155 så var det bara 129 barn som kunde bli utvärderade med avseende på effekten av 
fluoxetin, för vissa av de som inte blev utvärderade startade aldrig behandlingen, 
eller så förlorades kontakten mellan studieledare och försökspersonerna så 
utvärderingen kunde inte fullföljas.   
 
Alla barn hade fått diagnosen autism genom noggrann utredning. Kriterierna 
excellent, bra, rimligt, eller dåligt resultat användes för att bedöma deltagarnas 
resultat av den behandling som de fick.  
I de flesta fall där patienterna svarade bra eller excellent på behandlingen så gjorde 
författarna ett eller flera försök där man slutade ge fluoxetin efter 1 år. Under denna 



tid var deltagarna utan fluoxetin allt från 4 dagar till flera månader.  För att tillhöra 
gruppen som har svarat ”excellent” på behandlingen var deltagaren tvungna att ha 
utvärderats på avseende att ha förlorat det mesta om inte alla autistiska särdragen, 
det måste ha förlorat tecken på ouppmärksamheten och att ha slutat ignorera 
människor i sin omgivning, vara tvungna att utveckla förmågan att ta kontakt och 
föra en konversation och ha utvecklat social kompetens. Typiska emotionella 
tendenser ska ha stabiliserats och stereotypiska beteenden för autism ska ha 
försvunnit helt eller ha försvagats rejält. Dessa barn kan ha olika grader av 
hyperaktivitet, humörsvängningar, ha barnsliga beteenden, ha svårigheter med 
motoriken och drabbas av depressionen m.m. men de får inte längre identifieras som 
individer med autism.  
 
De som räknas som de som svarat bra på behandlingen har nytta av fluoxetin 
behandlingen så pass mycket att föräldrarna väljer att fortsätta behandlingen i 6 år 
till även om studien kräver att man ska stanna upp från behandlingen eller sänka 
dosen.  Områden som förbättrades är känslomässig stabilitet, ökad känsla av lycka, 
svarar bra på sociala händelser (besöka mor och farföräldrar, klippa sig m.m.). Men 
barnen behåller de autistiska dragen.  
 
De som svarade rimligt på behandlingen har haft någon fördel av behandlingen enligt 
rapporter från föräldrar och i vissa fall har man valt att fortsätta med behandlingen i 
flera månader. Men inga särskilda förbättringar har påvisats i barnets funktion som 
helhet. Dessa har ingen som helst fördel av behandlingen och utvecklar ofta ofrivilliga 
förändringar i beteendet hos barnet som gör att man blir tvungen att sluta med 
behandlingen. De 129 deltagare som behandlades med fluoxetin och som kunde 
utvärderas utvärderades i första hand med avseende på en familjehistoria för att 
undersöka om affektiva störningar (depression, bipolära sjukdomar, schizofreni, 
OCD eller svår ångest) förekom i första och andra graden hos släktingar. Ovanliga 
intellektuella prestationer utvärderades i andra hand och detta definierades som 
exceptionella förmågor och bragder som generellt kräver systematisk organisering av 
stora informationsflöden.  
 
I tredje hand undersöktes om barnet upplevde försämring i sin autism och det fjärde 
som undersöktes var kvaliteten på barnets språknivå. Den femte parametern som 
mättes var optimal dos för fluoxetin för barnen. Generellt hade barnen en dos på 4 till 
8 mg/ dag eller 15 till 40 mg/ dag.  
 
Slutligen så kombinerades all data genom stratifiering för att undersöka om en mer 
homogen grupp kunde identifieras bland dem som hade autism.  
Resultat med avseende på kvalitet och varaktighet av effekten av fluoxetin visas i 
tabell 4. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell 4: Effekt av fluoxetin med avseende på kvalitet och varaktighet av effekten(19) 
 
Resultat för 129 
barn 

Antal barn  procent 

Excellent 22 17 % 
Bra 67 52 % 
Rimlig 10 8 % 
Dåligt resultat 30 23 % 
 
För vidare analys, så slogs de som svarade rimligt och dåligt på behandlingen ihop i 
samma grupp och excellent och bra slogs ihop i samma grupp. 151 barn (av alla 155 
som blev diagnostiserad för autism) hade en familjehistoria som talade om stora 
affektiva störningar. 52 familjer hade 1 eller fler av första eller andra graden av 
föräldrars släktingar som hade fått diagnosen bipolär störning (34 %). 102 familjer 
hade en familjemedlem som led av depression (68 %). 43 familjer hade båda 
diagnoserna representerade, 111 av 151 (74 %) hade en historia som talade om att det 
har funnits depression och/ eller bipolär störning. Av 79 barn som svarade excellent 
eller bra på behandlingen av fluoxetin så hade 67 (85 %) förekomst av bipolär 
störning och depression i familjen.  
 
Hos 38 barn som inte svarade på behandlingen (låg eller inte alls) så hade 19 (50 %) 
av dessa barn liknande familjebakgrund, vilket var att bipolär störning och 
depression var representerade i deras familjer. Gällande ovanliga prestationer så 
kunde man analysera 147 familjer, av dessa var det 76 (52 %) familjer som hade en 
eller flera individer med särskilda intelligenta och karaktäristiska drag som hade 
åstadkommit någonting ovanligt. Av dessa 76 familjer så hade man information om 
68 av familjerna vars barn ingick i behandlingen.  Av dessa 68 familjer så visade det 
sig att 52 av barnen (77 %) ingick i gruppen som svarade excellent eller bra på 
behandlingen.  Medan 16 av de 68 ingick i låg/ ingen alls gruppen som svar på 
behandling. 55 familjer hade ingen med särskild intelligenta drag och av dessa så var 
det 21 barn (38 %) som svarade excellent/ bra mot behandlingen och 34 barn hade 
låg/ inget svar på behandlingen.  
 
Här kunde författarna se en skillnad på hur barnen svarade på behandlingen kopplat 
till ovanliga intellektuella prestationer inom familjen. Vidare så kunde man 
konstatera att ovanliga intellektuella prestationer i familjen även var associerat med 
en historia där affektiva störningar var representerade i högre grad. 
 
Av de 89 personer som det fanns data för så svarade 83 personer excellent/ bra på 
behandlingen och 36 av 40 på dålig/ ingen alls svar. Av dessa 83 personer så var det 
64 (77 %) av 83) individer som upplevde försämring av autism när de slutade med 
behandlingen av 22 personer (61 %) av 36.  
 
Data för 86 av 89 barn från excellent/ bra svar gruppen fanns för att göra en 
bedömning av barnets språknivå och data för 38 av 40 för dem med dålig/ inget svar 
alls. 66 av 86 (77 %) (excellent/ bra) hade verbal förmåga. Av de med dålig/ inget 
svar hade 20 av 38 liten verbal förmåga. Så verbal förmåga var associerad med hur 
man reagerade på fluoxetinbehandlingen, baserat på i vilket skick den verbala 



förmågan var i innan behandlingen. Utvärdering skedde före och efter behandlingen 
genom att låta försökspersonerna testas på olika sätt så som att recitera texter och 
säga svåra ord som de inte vanligtvis använder med mera. 
 
För identifiering av den optimala dosen av fluoxetin fann man en grupp som inte 
tolererade mer än 8 mg/ dag medan den andra gruppen kunde hantera doser upp till 
20 mg/ dag och även 40 mg/ dag och visade en ökad respons med högre dos som 
gavs.  De som ingick i gruppen dålig/ inget svar fick lägre dos än de som fick 
excellent/ bra svar. Även inom excellent/ bra svar gruppen så var det en uppdelning 
på det sättet att 36 (40 %) hade en optimal dos på > 12 mg/ dag (sträckte sig upp till 
40 mg/ dag) medan 60 % hade en lägre dos. 
 
Sammanfattningsvis drar författarna slutsatsen att SSRI är viktiga läkemedel när det 
gäller behandling av symtom i autism för en subgrupp och att effekten av fluoxetin 
har samband med tidigare familjehistoria som tyder på att det har förekommit andra 
neurologiska störningar så som bipolär störning och schizofreni m.m. Patienterna 
svarade bättre på behandling om det förekom bipolär sjukdom och ovanlig nivå av 
intelligens. Vidare konstaterade författarna att åldern inte påverkade hur man 
svarade på behandlingen.   
 
Författarna menar att det är viktigt att hitta en homogen definition på autism för att 
det öppnar dörrar för genetiska studier och kan klarlägga etiologin, patofysiologin, 
behandlingsrespons och prognos för autism (19). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Diskussion 
 
I Sverige föds ca 200 barn med autism årligen (1). Autism upptäcks inte förrän vid 4- 
5 års ålder, men många forskare och läkare anser att diagnosen kan sättas före 3- års 
ålder (1-2).  
 
Det är fortfarande okänt hur sjukdomen uppstår, alltså vilka gener som är 
involverade eller vad bakomliggande mekanismen är. Det i sin tur gör det svårt att 
behandla sjukdomen. Det är inte så många studier som har gjorts på autism då det är 
relativt okänt med avseende på uppkomst, behandling och diagnos då det är svårt att 
identifiera autism då symtomen ligger nära andra sjukdomar som Aspergers 
Syndrom och OCD. Dessutom kan symtomen på autism variera från person till 
person och det gör det svårare att identifiera sjukdomen autism då det inte finns en 
homogen symtombild (6). 
 
De behandlingar som finns idag är att man försöker lindra specifika symtom så som 
depression, repetitiva beteenden, brist på förmåga att kommunicera, brist på social 
kompetens m.m. Ofta behandlas ett symtom åt gången och detta i sig leder till att det 
blir en lång behandlingsprocess med ett ovisst resultat(4). 
 
Svagheter i min studie är att det inte fanns så många artiklar att välja bland. Detta 
ledde till att de artiklar som ingår i studien utgörs av både gamla och nya studier och 
att studierna har utförts på olika typer av SSRI. Studierna har också väldigt olika 
upplägg. Som helhet har jag upplevt att den forskning som jag har tagit del av och 
som gjorts kring läkemedelsbehandlingar på barn med autism har vissa brister i 
kvalitet. En del studier är bara baserade på observationer och öppna undersökningar, 
det vill säga de är inte kontrollerade och randomiserade (har inte slumpmässigt urval 
av deltagare till en behandlingsgrupp och till en kontrollgrupp som inte får den 
behandling man vill utvärdera). Andra har inte dokumenterats och följts upp 
tillräckligt för att man inte har satt ut tillräcklig med tid för studien. 
 
  
5.1 Vilken effekt har SSRI vid behandling av olika typer av symtom hos 
barn och ungdomar med autism?  
Allt fler läkare väljer att behandla autistiska individer farmakologiskt. Det som är 
förstahandsval är olika SSRI som fluoxetin, escitalopram och fluvoxamin (10). I 
studier har man sett att dessa SSRI förbättrar brist på social kompetens, depression, 
viljan att skada sig själv, mental retardation m.m. Men den huvudsakliga 
anledningen till att man ger SSRI är för att studier har visat att serotonin spelar en 
stor roll i autism (3,13,16).  
 
Vid behandling med SSRI ses tydliga tecken på att de barn som behandlas med det 
mår bättre av det. Det tar dock tid för läkarna att komma fram till en optimal dos då 
doseringen varken är beroende av vikt eller ålder (4). I två av studierna ser 
författarna ett samband mellan en positiv effekt av SSRI och en högre halt av 
serotonin i blodet än ursprungsläget när försökspersonerna började med 
behandlingen(13,16). Men tyvärr är det inte bara bra effekt som ses vid behandling 
med SSRI, vissa patienter kan drabbas av biverkningar som alla SSRI har en tendens 



att ge upphov till, bland annat illamående, hyperaktivitet m.m. Vissa patienter blir 
ännu sämre i sin autism, så pass mycket att de måste sluta med medicineringen, 
medan andra varken känner av en förbättring eller en försämring (1). 
 
Enligt Hollander et al så var fluoxetin en mer överlägsen behandling än bara placebo 
när det gäller att reducera repetitiva beteenden hos barn med autism. En tydlig effekt 
av fluoxetins effekt sågs, som var relaterad till minskning av repetitiva beteenden 
(18). I studien som gjordes av King et al, där författarna studerade ännu ett SSRI 
nämligen citalopram, så visade det sig att studien inte kunde bevisa att citalopram 
var bättre än placebo för att förbättra repetitiva beteenden hos barn med autism. 
Men King et al tror att avsaknad av effekt beror på för lite deltagare, brist på 
noggrann protokollföring eller otillräcklig dosering m.m. Sedan skriver författarna 
också att repetitiva beteenden vid autism kan vara olika det man ser vid OCD (15). I 
denna studie tar författarna även upp paradoxen mellan det positiva resultatet som 
sågs i studien av Hollander et al med SSRI (18) jämfört med den här (15). Författarna 
förklarar detta med att även om effekten är beroende av vilken typ av SSRI som 
används så finns det för lite studier för att verkligen bekräfta att det skulle vara bra 
att rekommendera användningen av SSRI för att behandla repetitiva beteenden hos 
barn med autism.  
 
 
5.2 På vilket sätt påverkar farmakogenetiska faktorer effekten av SSRI 
hos barn och ungdomar med autism? 
 
De Long et al visade i sin studie att man kunde dra nyttan av att behandla med 
fluoxetin.  Humöret, sociala förmågan, språkförbättringar och förmåga att lösa 
problem m.m förbättrades hos de barn som hade familjemedlemmar med 
känslomässiga störningar. Detta resulterar i slutsatsen att om en individ med autism 
kommer ifrån en familj med sjukdomar som är associerade med känslomässiga 
störningar så svarar dessa individer bättre på en fluoxetinbehandling jämfört med 
autistiska individer som saknar denna familjära koppling. Detta tyder på att en 
specifik gen skulle kunna vara den gemensamma nämnaren mellan släktingen med 
den känslomässiga störningen och barnet med autism (19). 
I studien av Sugie et al har författarna valt att undersöka effekten av funktionell 
polymorfism hos serotonintranportörgenen tillsammans med fluvoxamin. Här visade 
det sig att 5-HTTLPR polymorfism spelar en viktig roll för 5-HTT genuttrycket. 
Studien visade, enligt författarna, att de individer som hade en l- allel fick en bättre 
effekt av fluvoxamin behandlingen. Detta tyder på att optimal dosering i sig är 
korrelerad med vilken typ av allel som en patient har och att det i framtiden är 
avgörande för behandlingens utgång att man skräddarsyr rätt typ av SSRI med rätt 
dos baserad på typ av allel patienter har (16). 
Sugie et al visar ett tydligare samband med genetik och behandling i sin studie där de 
visar att serotonintransportgenens promotorregion är avgörande för hur patienterna 
svarar på fluvoxamin. Resultat från studien visar, enligt författarna, att av de två 
olika allelvarianterna l och s så svarar patienterna bättre på fluvoxaminbehandlingen 
om de har allel l. Detta visar att polymorfism i promotorregionen, alltså den 
genetiska variationen som kan uppstå har en betydande roll när det gäller hur man 
svarar på behandlingen med fluvoxamin (16). 



I en annan studie genomförd av Owley et al så baserade författarna studien på att 
testa escitalopram hos barn med autism och samtidigt undersöka vikten av den 
farmakogentiska korrelationen. Studien visade att det var svårt att bevisa att genotyp 
kunde relateras med effekten av SSRI jämfört med Sugies studie. Owleys studie 
visade att farmakogenetiken nästan inte hade någon betydelse (13). 
Men det visar ändå att det är av betydelse att studera patienters farmakogenetik 
innan man börjar behandla med SSRI sammanfattar de flesta författare.  
Vidare så borde man studera bilder på det centrala serotonergiska systemet (det 
system/ bana som serotonin bildas och verkar i) i hjärnan och på så sätt försöka hitta 
avvikelser i hjärnan. Man borde även göra funktionella tester(i det här fallet mäta 
halten av serotonin m.m samt göra undersökningar med avseende på tal och motorik 
förmågan) på den centrala serotonorgiska (den del av hjärnan där serotonin 
procueras och verkar i hjärnan) med 5-HTP som mäter 5-HIAA i cerebrospinal 
vätska och utföra tester på med avseende på 5-HT agonister i andra psykiatriska 
sjukdomar hos barn och reda ut vilken betydelse 5- HT har hos de olika sjukdomarna.   
 
  
5.3 Finns det andra faktorer som påverkar effekten av SSRI hos barn och 
ungdomar med autism? På vilket sätt påverkas effekten av SSRI av dessa 
faktorer? 
I studien som gjordes av Croonenberghs et al så har författarna undersökt 
skillnaderna mellan en frisk och en autistisk person med avseende på det perifera 
serotonerga systemet och studien visar att autistiska individer har högre (20-30%) 
halt av serotonin i blodet jämfört med kontroller. Detta tyder, enligt författarna, på 
att störningar i omsättningen av serotonin har en betydande roll i patofysiologin för 
autism(17).  
Makkonens studie visar ännu en faktor som är realterad till effekten av SSRI vid 
autism och det är att författarna visade korrelationen mellan DAT(dopamine active 
transporter) och CSF-IGF-1 (Cerebrospinal fluid insulin-like growth factors IGF-1) 
och fluoxetin. Här visade studien att när författarna gav fluoxetin så minskade DATs 
verkningsmekanism(DAT minskade att binda dopamin och transportera bort från 
där dopamin skulle verka) och detta gav bättre resultat av behandlingen med 
fluoxetin. Författarnas teori är att DAT- bindning förekommer i högre grad i hjärnan 
på autistiska personer än friska, när man hämmar dessa genom att tillsätta L-dopa så 
blir dopaminreceptorerna mindre känsliga och troligtvis har fluoxetin samma effekt 
och därav det positiva svaret av fluoxetinbehandlingen hos autistiska barn (9).  
 
De long et al visade också i sin studie att effekten av SSRI kunde relateras till 
specifika särdrag hos familjemedlemmar till autistiska barn. De barn med autism 
som hade en familjemedlem som var extrem begåvade och var drabbade av 
känslomässiga störningar svarade bättre på fluoxetinbehandlingen (19).  
 



 

 

6. Slutsats 

Min slutsats, baserad på de artiklar som jag har läst, är att autism är en svår sjukdom 
vars mekanismer ännu inte är helt klarlagda. Därför blir behandlingen också svår. 
Det finns dock olika typer av SSRI som har positiv inverkan på autism och några 
specifika symtom som är relaterade till autism. SSRI-behandlingar har i vissa studier 
visat att de kan vara till fördel för att minimera repetitiva beteenden hos autistiska 
barn och ungdomar. Dessutom visar studier att farmakogenetiska faktorer såsom 5- 
HTTLPR polymorfism och om det autistiska barnet har en familjemedlem som har 
en känslomässig störning eller en familjemedlem som är en ovanlig begåvad person 
spelar roll i huruvida en autistisk person svarar på en SSRI-behandling. 

För att få ännu bättre behandling för autism så måste man prova olika SSRI för att få 
rätt symtomlindring och behandla enstaka symtom hellre än att försöka bota hela 
sjukdomsbilden. Det är också viktigt att ta hänsyn till den genetiska 
sammansättningen hos individen med autism har för att skräddarsy rätt typ av 
farmakologisk behandling.  

 

7. Tackord  

Ett stort tack till min fantastiska handledare Hanna Fick. Hennes hjälp och stöd har 
betytt mycket för mig under detta arbete. Jag vill aven tacka mina döttrar som haft 
stort tålamod med mig och stöttat mig under hela utbildningen. 
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Bilaga 1 
Diagnoskriterna i DSM-IV-TR(1) 
 
Autistiskt syndrom 

DSM-kod: 299.00  

ICD-kod: F84.0 

Här presenteras diagnoskriterierna för autistiskt syndrom som de är formulerade i 
diagnosmanualen DSM-IV-TR från år 2000.  
Diagnoskriterierna i DSM-IV-TR 
A. Sammanlagt minst sex kriterier från (1), (2) och (3), varav minst två från (1), och 

ett från vardera (2) och (3): 

(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av 

följande uttryck: 

• (a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala 

uttryck såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester 

som ett led i den sociala interaktionen 

• (b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för 

utvecklingsnivån 

• (c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med 

andra (t ex visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra 

på sådant som är av intresse) 

• (d) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande 

uttryck: 

• (a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att 

kompensera för detta via andra kommunikationssätt, t ex gester eller 

pantomim) 

• (b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt 

förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra 

• (c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 

• (d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende 

som är adekvat för utvecklingsnivån 



(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och 

aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

• (a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade 

intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering 

• (b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

• (c) stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida 

händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

• (d) enträgen fascination inför delar av saker 

 

B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut 

före tre års ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social 

kommunikation, (3) symboliska lekar eller fantasilekar. 

C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller desintegrativ störning 

hos barn. 

(Publicerat med tillstånd av förlaget Pilgrim Press, Box 42, 182 11 Danderyd.) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Bilaga 2 
 

Autism i barndomen 

Diagnoskriterierna i ICD-10(1) 
Kod: F84.0 
En genomgripande utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre års ålder och 
karakteriseras av försämrad utveckling av socialt samspel, kommunikationsförmåga 
och av ett begränsat, stereotypt och repetitivt beteende. Härtill kommer en rad 
mindre specifika fenomen som fobier, sömn- och ätstörningar, raserianfall och 
självdestruktivt beteende. 

Innefattar: 
Autistisk störning 
Infantil: 
- autism 
- psykos 
Kanners syndrom 

Utesluter: 
Autistisk psykopati (F84.5) 

Diagnostiska kriterier: 

A. Avvikande eller bristande utveckling är tydlig före tre års ålder inom åtminstone 
ett av följande områden: 

(1) receptivt eller expressivt språk som används i social kommunikation; 

(2) utvecklingen av specifik (selektiv) social anknytning eller av ömsesidigt socialt 
samspel; 

(3) funktionell lek eller symbollek. 

B. Sammanlagt måste åtminstone sex symtom från (1), (2) och (3) föreligga, med 
åtminstone två från (1) och åtminstone ett vardera från (2) och (3). 

(1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av 
följande uttryck: 

(a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 
gester för att reglera det sociala samspelet; 
 
(b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnariga (på ett åldersadekvat sätt 
och trots rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, 
aktiviteter och känslor; 



(c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig genom 
nedsatt eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande 
anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget, eller en dålig integration av 
sociala, emotionella och kommunikativa beteenden; 

(d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra 
människor (till exempel visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant 
som är av intresse). 

(2) Kvalitativ avvikelse i kommunikativ förmåga tar sig åtminstone ett av följande 
uttryck: 

(a) försenad talutveckling eller total avsaknad av talat språk utan försök att 
kompensera för detta genom att använda andra sätt att kommunicera, t.ex. gester och 
pantomim (kommunikativt ”joller” har ofta saknats); 

(b) relativ oförmåga att inleda och upprätthålla samtal (i förhållande till den aktuella 
språkliga utvecklingsnivån), med ett ömsesidigt kommunikativt utbyte med den 
andra personen; 

(c) stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller 
meningar; 

(d) brist på varierade låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek. 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter 
tar sig åtminstone ett av följande uttryck: 

(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa 
och begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men 
inte till innehåll eller fokusering; 

(b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 
ritualer; 

(c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller 
vrida med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 

(d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (såsom 
deras lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de 
avger). 

C. Den kliniska bilden går inte att hänföra till andra former av genomgripande 
utvecklingsstörningar; impressiv språkstörning (F80.2) med sekundära socio-
emotionella problem; reaktiv störning i känslomässig bindning under barndomen 
(F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2); psykisk utvecklingsstörning (F70–F72) 



med någon därmed förknippad känslomässig eller beteendemässig störning; 
schizofreni (F20.-) med ovanligt tidig debut; och Retts syndrom (F84.2). 
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