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Tvångssyndromet (obsessive com-
pulsive disorder, OCD) har träffande
kallats psykiatrins kameleont, eftersom
dess manifestationer kan variera och
vara svåra att särskilja från andra psy-
kiska störningar [1]. Tvångssyndromet
är vanligare bland barn och ungdomar
än vad andelen som får diagnosen inom
barn- och ungdomspsykiatrin antyder.
Det har emellertid beskrivits hos ung-
domar redan under föregående sekel
[2]. Prevalensen i den allmänna popula-
tionen har uppskattats till 0,7–1,3 pro-
cent [3, 4]. Hos vuxna har prevalensen
bedömts vara ca 2 procent, och eftersom
vuxna patienter med tvångssyndrom i
mellan en tredjedel och hälften av fallen
uppger att symtomen uppträdde redan i
barn- eller ungdomsåren [5] torde man
kunna räkna med en prevalens av ca
0,5–1 procent som trolig.

Man anser att symtomen hos vuxna
och barn från fenomenologisk synpunkt
är identiska, medan åldern avgör vilka
symtom som är vanligast: det kan vara
ritualer i förskoleåren, upprepnings-
tvång i skolåldern och tvång rörande
renlighet och utseende i tonåren [5].
Vanligen föranleder störningen läkar-

kontakt i 7–8- eller 12–15-årsåldern.
Symtomdebuten sker vanligen gradvis
[6]. Pojkar drabbas oftare av tvång än
flickor. Vid vår mottagning har köns-
kvoten varit 2:1, något som stämmer väl
överens även med andras erfarenheter
[5].

Tvångssyndrom
en ångeststörning
Tvångssyndrom räknas traditionellt

till ångeststörningarna, även om andra
teorier har lanserats [7], och innebär att
patienten känner ett tvång att handla för
att minska ångest, obehag eller genans
som är förknippad med en eller flera
tvångstankar. Tvångstankarna kan vara
föreställningar, idéer eller bilder som
kommer för patienten, utlösta ibland av
yttre faktorer, men även av inre faktorer
som andra tankar eller impulser. Tvångs-
tankar och tvångshandlingar kan även
finnas isolerade, de senare är vanligast
hos yngre barn.

Både barn och ungdomar med
tvångssyndrom är ofta medvetna om
det onormala i sina tvångstankar och
tvångshandlingar, de skäms över dem
och försöker därför dölja sina symtom.
Tillståndet är ett betydande hinder både
i livsföring och känslomässig utveck-
ling. De synbara problem som leder för-
äldrarna till att konsultera sjukvården
kan därför variera: alltifrån bristande
självförtroende, skolfobi, allmän håg-
löshet och sämre skolprestationer till
tydliga tecken på tvångssymtom. 

Fallbeskrivning
Per (fingerat namn), 13 år, kunde

inte sluta tvätta sig. Han tillbringade
timmar i badrummet. Samtidigt blev
han deprimerad och ville inte leva. Pers
föräldrar förstod inte vad som hände
med deras son, visste inte hur de skulle
tackla problemen, blev arga och tyckte
att Per skulle skärpa sig. Pers problem
hade börjat med att han blev rädd att han
hade gjort sina kamrater illa, senare till-
kom även rädsla för smuts och baciller.
På en semesterresa ville han inte ta i
dörrarna, vägrade sätta sig på stolar, han
fick fika stående.

Per hittade på förklaringar till sitt be-
teende, varför föräldrarna fortfarande
var ovetande om hans tvångstankar. Ute

på gatan måste han undvika fimpar och
spottloskor, men fick ändå gå tillbaka
för att kontrollera att han inte trampat på
dem. Till slut vägrade Per att gå ut. »Jag
vågade inte», sa han. »Det var inte värt
besväret att tvätta sig efteråt.» I skolan
satt han på halva stolen för att undvika
fläckar. Råkade Per ändå ta i en fläck
kändes det bättre om han fick en kamrat
att också ta i fläcken. Per fick tvångstan-
kar om att komma för sent till skolan
och utvecklade kontrolleringstvång
kring väckarklockan och armbandsuret.
Han sprang till lektionerna även om han
hade gott om tid.

När familjen sökte för problemen var
föräldrarna tveksamma till medicinsk
behandling. De ville först pröva beteen-
deterapi och stödjande psykoterapi för
Per och stödjande familjesamtal för för-
äldrarna. Per medverkade så gott han
kunde i behandlingen, men var så upp-
tagen av sina tvång att processen gick
mycket långsamt framåt. Efter ungefär
nio månader begärde familjen att medi-
cinering skulle påbörjas. Per förbättra-
des, men hade flera perioder med ökade
symtom. Efter omkring två års behand-
ling var Per återställd sånär som på lät-
ta kontrolleringstvång av väckarklock-
an. Han hade i sin allmänna utveckling
börjat hinna ifatt sina kamrater, och han
ägnade sin tid och sin energi åt samma
intressen som kompisarna.

Både föräldrarna och Per fick efter
något år distans till problemen och kun-
de till och med skratta åt de dråpliga si-
tuationer som hade uppstått under Pers
sjukdomstid. Per har nu till och med
själv svårt att förstå hur han kunde bete
sig som han gjorde: »För en som inte är
drabbad är det helt obegripliga saker
man håller på med.»

Tvångssymtom
OCD-mottagningen vid Östra sjuk-

huset i Göteborg har vuxit fram som ett
projekt för subspecialisering vid en
barn- och ungdomspsykiatrisk mottag-
ning med distriktsansvar. Psykotera-
peuterna vid mottagningen har utbildats
i psykodynamiskt inriktad psykoterapi
eller familjeterapi. Successivt har be-
teendeterapeutiska tekniker tillämpats
utifrån litteraturstudier, seminarier om
beteendeterapi och behoven i patientar-
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trins kameleont, tar sig många
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era beroende på patientens ål-
der: ibland ses egendomliga ri-
tualer i förskoleåldern, upprep-
ningstvång i skolåldern och
tvång som rör det egna utseen-
det i tonåren, t ex ett överdrivet
behov att tvätta sig. Behandling-
en är en kombination av medici-
nering och beteendeterapi. Hela
familjen måste involveras.



betet. Det material som redovisas här
består av 37 patienter.

De vanligaste tvångshandlingarna
bland barn och ungdomar med tvångs-
syndrom är tvättvång, kontrollerings-
tvång och upprepningstvång. Dessa
finns i någon form hos ca 60 procent av
våra patienter. Nästan hälften av patien-
terna har ritualer där föräldrarna kan
dras med i frågeritualer som kräver lug-
nande försäkringar om händelser eller
faror, t ex risken att dö. Sådana ritualer
är vanligast vid sänggåendet. Över 60
procent har tvångstankar om smuts eller
smitta, idag inte minst rädsla för att bli
smittad med HIV/aids, kanske genom
kontakt med någons blod, saliv eller
urin.

Vanliga tvångstankar är oro för att
andra eller patienten själv skall skadas
och rädsla för att ge efter för en aggres-
siv impuls, t ex att såra någon genom
det man säger eller skada någon med di-
rekt våld (50 procent). En tredjedel av
patienterna har tvångstankar om sin
hälsa eller kropp, en fjärdedel grubblar
över religiösa frågor, är rädda att göra
fel mot Gud eller hyser oro för vad som
är rätt och orätt. Liknande fynd finns
rapporterade i internationella studier
[5]. Patienterna har vanligen flera
tvångstankar och tvångshandlingar.

Det är mycket vanligt att OCD-sym-
tom förekommer i kombination med
andra symtom; en fjärdedel av vår pati-
entgrupp har tics eller Tourettes syn-
drom, var femte lider av depression och
drygt var tionde har någon annan form
av ångeststörning. Något mer än hälften
av vår patientgrupp har även annan psy-
kopatologi än tvångssyndrom. Ännu
högre prevalens av co-morbiditet finns
rapporterad från National Institute of
Mental Health (NIMH), där endast 26
procent av slutenvårdspatienterna var
fria från annan psykopatologi [5].

Differentialdiagnoser
Vid svåra tvång, då insikten i det me-

ningslösa eller överdrivna i tvången kan
vara begränsad och patienten är uppgi-
ven och nedstämd, kan bilden vara svår
att skilja från en egentlig depression el-
ler en psykos. Vid Aspergers syndrom
kan ritualbundenheten också ha stora
likheter med dem man ser vid tvångs-
syndrom. Skillnaden vid tvångssyn-
drom är ritualens roll att avvärja ångest
eller obehag. Vid Tourettes syndrom
kan komplexa motoriska tics påminna
om beröringstvång. Fobikerns ängslan
för olika föremål kan likna förväntans-
ångest eller ängslan som skapas av
tvångstankar.

I barns normalutveckling förekom-
mer emellertid också drag som påmin-
ner om de fenomen man ser vid tvångs-
syndrom. Många barn leker t ex att de
inte skall hoppa på sprickor mellan gat-

stenar, men även magiskt tänkande och
skrockfullhet förekommer normalt [8].
En vanlig spekulation har varit att
OCD-symtom hos barn är en extremva-
riant av dessa normala ritualistiska be-
teenden. Det finns emellertid betydelse-
fulla olikheter [9].

Prognos
Tvångssyndrom är en allvarlig stör-

ning. De långtidsuppföljningar som har
publicerats antyder att omkring hälften

av patienterna fortfarande har kvar be-
tydande, om än mindre uttalade besvär
[10-12]. De behandlingsmetoder som
långtidsuppföljningarna baseras på har
dock varierat betydligt. Systematisk be-
handling med beteendeterapi ger san-
nolikt mer bestående behandlingsresul-
tat [13]; dock krävs längre uppfölj-
ningstider innan säkra slutsatser kan
dras.

Sämre prognos förknippas med sam-
tidig förekomst av andra psykiska sym-
tom (tics, depression, andra ångeststör-
ningar) och förekomst av en psykiatrisk
störning hos någon av föräldrarna [11].
En uppföljningsstudie från Danmark av
barn och ungdomar som vårdats för
tvång i både sluten och öppen vård visa-
de likartade fynd [14], och tydde också
på att förekomst av personlighetsstör-
ningar ger sämre prognos [10, 14].

Etiologi
Teorierna om tvångssyndromets

etiologi är mångfasetterade och har
sammanfattats av Bolton [7]. De sträck-
er sig från de neurobiologiska teorierna,
vilka har ett visst empiriskt stöd [15-
17], till neuroetologiska och psykolo-
giska modeller. Hereditet för tvångs-
syndrom finns i ca 20 procent av fallen
[5]. En gemensam genetisk bas för
tvångssyndrom och tics/Tourettes syn-
drom har föreslagits [18]. Den klassiska
psykoanalytiska teorin att det obsessivt
kompulsiva beteendet skulle kontrolle-
ra fientliga impulser gentemot föräld-
rarna, impulser som skulle vara motive-
rade av alltför strikt toaletträning med
konflikt kring autonomi och kontroll,
har inte kunnat bekräftas i forskning
kring tvångssyndrom hos barn och ung-
domar [8]. Tanken att tvångssymtomen
skulle vara en neuros har ifrågasatts
även av barnanalytiker [19, 20]. En hy-
potes om att överbeskydd i kombination
med en avvisande, kylig hållning hos
föräldrarna skulle orsaka tvångssyn-
drom har lanserats utifrån anknytnings-
teorin [21], en hypotes som ännu har
otillräckligt empiriskt stöd [22].

Oavsett vad som orsakar tvångssyn-
dromet är dess fluktuerande förlopp av
största betydelse [5, 11, 23]. Bland de
fenomen som påverkar detta finns stres-
sorer [10, 23, 24]. Förloppet hos en
OCD-störning kan därför analyseras
med hjälp av stress-/sårbarhetsmodel-
len. Denna modell skapar förståelse för
hur kvalitativt olika sårbarhetsfaktorer
och påfrestningar kan samverka vid
uppkomsten av psykopatologi [25].
Ångestskapande processer som samva-
rierar med symtombildens intensitet
har, enligt våra erfarenheter, en spänn-
vidd alltifrån yttre miljöfaktorer – t ex
hotande skilsmässa i familjen, över-
grepp, långvariga psykiska störningar
hos föräldrarna – till svårigheter att be-
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Tvångssyndrom definieras enligt
DSM-IV [6].

A. Tvångstankar och/eller
tvångshandlingar:

Tvångstankar definieras enligt
punkt 1–4 nedan:

1. Återkommande och ihållande
tankar, impulser eller fantasier som
någon gång under störningen upplevs
inkräktande och meningslösa och or-
sakar kraftig ångest eller obehag.

2. Ej endast överdriven oro över re-
ella problem .

3. Patienten försöker ignorera eller
tränga bort dem eller avväpna dem ge-
nom annan tanke/handling.

4. Erkänns ha uppstått i det egna
sinnet.

Tvångshandlingar definieras enligt
punkt 1 och 2 nedan:

1. Upprepade beteenden (t ex
handtvätt, ordnande eller kontrolle-
rande) eller mentala handlingar (t ex
bedjande, räknande eller tyst uppre-
pande av ord), utförda som svar på en
tvångstanke eller enligt speciella reg-
ler som måste tillämpas strikt. 

2. Beteendena eller de mentala
handlingarna är ägnade att förhindra
eller minska obehag, eller att förhindra
en fruktad händelse eller situation:
dock (är de) antingen ej (på ett realis-
tiskt sätt) förknippade med sitt ända-
mål (på ett realistiskt sätt) eller klart
överdrivna (eller dock är de antingen
klart överdrivna eller ej förknippade
med sitt ändamål på ett realistiskt sätt).

B. Patienten är någon gång un-
der störningen medveten om det
överdrivna eller oförnuftiga i den-
na.

Detta krävs dock ej när det gäller
barn.

C. Tvångssymtomen förorsakar
ett starkt obehag, är tidskrävande
(>1 timme/dag) eller stör yrkesmäs-
sig/social funktionsförmåga.

D. Om annan psykisk störning
föreligger är tvångssymtomens in-
nehåll ej begränsat till denna.

E. Syndromet orsakas inte av
missbruksdroger, läkemedel eller
andra substanser, ej heller av soma-
tisk sjukdom.

Detta är tvångssyndromet



mästra tonårsutvecklingen, separa-
tionsångeststörning, hämning av själv-
hävdelseförmågan och inre, närmast
neuroslika, mekanismer.

Föräldrarnas reaktioner
Det finns inga belägg för att stör-

ningar i familjerelationerna kan orsaka
tvångssyndrom. Däremot är familjen
mycket betydelsefull både för att ta
emot barnets ångest och för att hjälpa
det att bemästra sina tvång [26, 27].
Föräldrarnas sätt att reagera på tvångs-
symtom kan innefatta olika mönster
längs ett kontinuum från en antagonis-
tisk (bekrigande) hållning till symto-
men till att man anpassar sig till dem. I
de senare fallen ser man ibland familjer
som helt har gett upp och ibland även
omedvetet stöder symtomen. 

Handläggning
Arbetet med tvångspatienter bör

helst börja med ett samtal, där alla i fa-
miljen skall vara med. Det är en lättnad,
och därför viktigt, för familjemedlem-
marna att man skapar öppenhet om svå-
righeterna. För patienten är det ofta be-
friande att få tala om sina symtom [27].
Man kan utgå ifrån att alla i familjen är
påverkade av tvångssyndromet och
symtomens utbredning; t ex kan ritualer
som inbegriper syskonen ibland vara
avsevärda, och kan även vara okända
för föräldrarna.

Tvångssymtomen behöver kartläg-
gas noga, vad gäller både art och svårig-
hetsgrad. På vår mottagning sker detta
genom en semistrukturerad intervju,
[Goodman WK, Rasmussen SA, Price
LH, Rapaport JL. Children’s Yale-
Brown obsessive compulsive Scale
(CY-BOCS). Opubl data 1986. Svensk
översättning av Ivarsson och Johnsson
1993]. Vid sidan av en noggrann anam-
nes är det ofta av värde att även bestäm-
ma patientens begåvningsnivå (WISC)
och personlighet (medelst t ex Ror-
schach-test). Personligheten är av avgö-
rande betydelse för utformningen av
samarbetet med patienten.

Behandling av patienter med tvångs-
syndrom behöver innefatta både sym-
tominriktad behandling, i form av be-
teendeterapi och medicinering med klo-
mipramin, och vanligen även stödåtgär-
der riktade såväl till familjen [26, 27]
som till patienten själv [28, 29].

Standardmodellen idag för beteen-
deterapi vid tvångssyndrom innefattar
exponering (för situationer som utlöser
tvång) och responsprevention (ett steg-
vis utsuddande av tvångshandlingarna)
[13, 30-32]. Föräldrarnas medverkan
är, åtminstone vad gäller barn och yng-
re tonåringar, mycket betydelsefull för
att barnen/tonåringarna skall lyckas ut-
härda ångesten och övervinna sina sym-
tom [26, 27]. Enligt vår behandlings-

modell [opubl data] kommer terapeu-
terna, patienten och föräldrarna överens
om vilket tvångssymtom som skall ar-
betas bort. Man startar med de lättaste
symtomen, för att gradvis övervinna de
mest ångestskapande tvången. Via
hemläxor tränas symtomen bort i var-
dagssituationerna. En sidoeffekt av be-
teendeterapin är att föräldrarna kan
enas om lämpliga förhållningssätt till
barnets symtom, att deras samarbets-
förmåga ökar och att föräldrarnas auk-
toritet förstärks.

Tvångssyndromet har ett fluktueran-
de förlopp [5, 11, 23], som påverkas av
stressorer av varierande slag [10, 23,
24]. Trots att det inte finns kontrollera-
de studier och knappast några bevis för
att psykodynamisk psykoterapi eller
psykoanalys har effekt vid tvångssyn-
drom kan det vara av värde att, som ett
komplement till den specifikt verksam-
ma behandlingen, stärka patientens för-
måga att bemästra sin utveckling och att
neutralisera sårbarhetsfaktorer i bar-
nets/tonåringens personlighet. Målsätt-
ningen bör vara att minska risken för
kvarstående störningar i utvecklingen
orsakade av tvångssyndromet [29].

Familjen behöver mycket stöd via en
egen kuratorskontakt, dels för att klara
av beteendeterapin, dels för att åter eta-
blera ett mer normalt familjeliv. Många
föräldrar har blivit indragna i symtomen
och måste successivt frigöra sig. Det
kan handla om överdriven tvätt av pati-
entens kläder, långa frågeritualer eller
lugnande försäkringar om att inget all-
varligt skall hända. I undantagsfall hän-
der det att föräldern »tar över» symto-
met, exempelvis kontrollerar elappara-
ter, sladdar, kontakter och lås.

Att en familj ofta allvarligt påverkas
kan illustreras av den l2-årige pojke
som genom sina ritualer styrde i vilka
rum de olika familjemedlemmarna
skulle bo, vilken stol de skulle sitta på
etc. Sådana förhållningssätt bidrar till
uppkomsten av onda cirklar av konflik-
ter i familjen. En viktig uppgift i arbetet
med föräldrar är också att få dem med-
vetna om stressens negativa inverkan på
barnets symtom. Man bör därför kart-
lägga och arbeta med de faktorer som
kan orsaka stress i en familj [26, 27].

Medicinering
En kombination av beteendeterapi

och medicin åstadkommer en större
symtomreduktion initialt och ger pati-
enten snabbare möjlighet att återgå till
ett mer vanligt liv [29, 32]. Behand-
lingsalliansen med både patienten och
föräldrarna stärks genom detta. Medici-
nering enbart ger enligt litteraturen
otillräcklig effekt: 30–60 procents
symtomreduktion är vanliga fynd [33-
35]. Enligt våra erfarenheter underlättas
beteendeterapin när medicinens effekt

får patienterna att uppleva att de lättare
av egen kraft kan rå på sina symtom.

Klomipramin är det bäst beprövade
av de preparat som idag är godkända på
indikationen tvångssymtom. Den
tvångslösande effekten av klomipramin
är specifik och skild från den vanliga
antidepressiva effekten [33-36]. Den
tvångslösande effekten av klomipramin
betingas av hämningen av återupptaget
av serotonin i synapserna, vilket stimu-
lerar serotonerg transmission. Även den
nya generationens upptagshämmare
(SSRI) har tvångslösande effekt; effek-
ten av fluoxetin och fluvoxamin är do-
kumenterad för barn och tonåringar [36,
37], men sannolikt har även paroxetin
och citalopram effekt. De mycket lin-
drigare biverkningarna är ett starkt ar-
gument för dessa preparat. Fortfarande
bör dock klomipramin ses som första-
handspreparat, då en metaanalytisk stu-
die visat bättre effekt av klomipramin
än övriga SSRI-preparat [38]. För en
aktuell översikt se [32].

Liksom vid psykoterapi måste om-
sorg läggas på att motivera patienten för
behandlingen, så att en terapeutisk alli-
ans kan formas. Effekten sätter in tidi-
gast efter omkring två till tre veckor
med adekvat dos, och en effekt som
verkligen betyder något kan dröja ytter-
ligare veckor. Biverkningarna kommer
emellertid snabbt och sätter alliansen på
prov. Muntorrhet, huvudvärk, yrsel, or-
tostatisk hypotension och trötthet är
svåra att uthärda och måste leda till en
långsam ökning av dosen. Muntorrhe-
ten kan motverkas genom tuggummi
med fluor och xylitol. Detta rekommen-
deras av tandläkare, eftersom det också
bidrar till en mekanisk rengöring av tän-
derna och en mer långvarig stimulering
av saliveringen. Denna typ av omsorg
ökar möjligheten att få upp patienten i
en effektiv dos och gör det lättare för
honom att tåla obehaget.

En lämplig startdos är 5–10 mg klo-
mipramin på kvällen, med en efterföl-
jande dosökning på 5–10 mg vart tredje
till vart fjärde dygn. Man bör ge den
största delen av dosen till natten, så att
biverkningarna är som värst under nat-
ten. Man bör inte ge mer än högst två
doser per dygn. I litteraturen anges en
lämplig dos vara 3 mg/kg [36], motsva-
rande ca 125–150 mg/dygn. Våra erfa-
renheter är att många patienter kan sva-
ra bra redan vid en dygnsdos av 1,5
mg/kg, dvs 60–100 mg/dygn. Man kan
dock öka dosen ända upp till 200
mg/dygn vid utebliven effekt.

I klinisk vardag är det av värde med
så låga doser som möjligt, eftersom bi-
verkningarna ökar i direkt proportion
till dosen. Doser runt 10–30 mg/dygn
är, utom i undantagsfall, vanligen helt
verkningslösa. Man bör vara återhåll-
sam med medikamentell behandling av
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barn, och väga riskerna av en behand-
ling mot syndromets allvarlighetsgrad
och den skada det kan åstadkomma i
barnets utveckling.

Subspecialisering
en vettig lösning
Först genom systematisk diagnostik

uppmärksammas utbredningen av sym-
tomen och patientens subjektiva lidan-
de. En förutsättning för en sådan uttöm-
mande diagnostik är en intresserad kli-
niker med erfarenhet av fler än några
enstaka patienter per år. Vår erfarenhet
är också att patientarbetet underlättas
betydligt när det baseras på empiriskt
grundade kunskaper om tvångssyn-
drom och specifikt verksamma meto-
der, något som inte självklart finns inom
den distriktsbaserade barn- och ung-
domspsykiatrin.

Vi anser ändå att det även för tvångs-
syndrom finns ett utrymme för ospecifi-
ka behandlingsformer, som stödjande
psykoterapi och familjesamtal. Vi bör
inte behandla tvångssymtomen isolera-
de vare sig från patientens personlighet
eller familjens sätt att fungera.
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MISSÖDEN
MISSTAG

MISSBRUK
i sjukvården

Vad händer i slutna rum då
läkare blir problem? Hur lö-
ser man konflikter vid miss-
öden i vården? Vem kan ge
ett bra stöd till anmälda lä-
kare?
Under 1994–95 publice-
rade Läkartidningen 21
artiklar om problemläkare,
läkarproblem, ansvarsfrå-
gor och patientförsäkring-
en. De har nu samlats i ett
80-sidigt häfte, som kan 
beställas med kupongen
nedan.
Pris 75 kronor. Vid 11–50
ex 67 kronor, vid högre upp-
lagor 63 kronor/exemplar.
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