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Jag var en tvångspatient, men

är idag botad från ett tidigare
invalidiserande tvångssyndrom.
Med stor tvekan samtyckte jag
till a tt medverka i TV-program-
met Norra magasinet. TV bad
mig berätta om mina egna erfa-
renheter av långvarig och svår
tvångssjukdom och dess be-
handling, inkluderande opera-
tion. Men min berättelse passa-
de uppenbarligen inte in i den
negativa bild som SVT bestämt
sig för att fr amställa. 

Den 18 maj i år handlade TV-pro-
grammet Norra magasinet om det för
många provocerande ämnet hjärnope-
rationer vid psykiska sjukdomar. 

Det är nog svårt att förstå hur en
människa kan gå med på att få sin egen
hjärna opererad på grund av psykisk
sjukdom. Enligt min mening går detta
val att förstå först när man nått en för-
djupad insikt i hur oerhört sjuk en per-
son med svår ångestsjukdom kan vara. 

Jag var en tvångspatient, men är idag
botad från ett tidigare invalidiserande
tvångssyndrom. Hos mig började allt
det onda med ett upprepat överdrivet
tvättande. Det var i samband med att jag
fick barn. Först var det bara fråga om
några enstaka extra handtvättar men
snart nog tog tvättandet en allt större an-
del av min tid. Efter ett tag kunde jag
varken sköta barn eller arbete. Jag orka-
de inte sköta mig själv, heller. Jag sluta-
de äta – gick ner i vikt och övervägde
självmord.

Ekonomiskt blev det allt svårare att
få det att gå ihop eftersom jag gjorde av
med enorma summor på rengöringsme-
del och annan städutrustning som jag
»behövde» för mitt överdrivna tvättan-
de. Hade jag inte haft barn så hade jag
givit upp. Mina drygt 20 år med sjukdo-
men gör att jag både kan och bör uttala
mig nu när min egen räddning och sista
utväg – dvs operation mot svåra tvångs-
syndrom – ifrågasätts.

Mitt lidande är inte unikt men min
historia kan förhoppningsvis ge ett
mänskligt perspektiv på frågan.

Eftersom tvångssyndrom, eller
tvångsneuros som det kallades förr, fyl-

ler den som är drabbad med skam och är
dåligt känd blant såväl allmänhet som
bland sjukvårdspersonal så tar det ofta
lång tid innan den som är sjuk får rätt
behandling.

För mig tog det sju år innan jag över
huvud taget vågade söka hjälp och yt-
terligare tolv år innan jag fick verksam
behandling. Sammanlagt förflöt det
alltså 19 år från det att jag blev sjuk till
dess att jag fick hjälp.

Den svåra vägen till hjälp
Den svåra vägen till hjälp kan be-

skrivas på många sätt, t ex genom att re-
dovisa vad sjukvårdens byråkrater torrt
kallar sjukvårdskonsumtion. Jag har
träffat sammanlagt 45 olika psykologer
och psykiatrer. Jag har varit inlagd på
sju olika psykiatriska avdelningar med
en sammanlagd vårdtid av fem år. Jag
har genomgått 15 olika psykoterapier.
Antalet mediciner som jag provat kan
jag inte räkna.

Mina personliga kostnader för sjuk-
domen har jag kunnat beräkna till totalt
ca 500 000 kronor. Och vad jag kostat
samhället törs jag inte tänka på.

När man är så sjuk som jag var, och
inget hjälper, och man kan få möjlighet
att opereras så är det inte den friskes far-
hågor om eventuella risker man tänker

på.
Min största rädsla var att bli nekad en

operation som kanske kunde ge mig ett
bättre liv, ett liv som jag i sjukdomens
desperation flera gånger försökt ända
för egen hand.

Jag fick min operation och tack vare
den och beteendeförändrande behand-
ling och nya mediciner så lever jag idag
ett på alla sätt fullvärdigt liv med barn,
barnbarn och intensivt frivillig arbete.

Inter vjun ströks i sin helhet
Om allt det här ville jag berätta i Nor-

ra magasinet. Men min berättelse pas-
sade uppenbarligen inte in i den negati-
va bild som SVT bestämt sig för att
framställa. I programmet utmålades
operationerna som farliga och utförda
på lösa boliner.

Intervjun med mig ströks i sin hel-
het!

En av de två patienter som dock kom
med i programmet var inte ens opererad
på Karolinska där ju utredningen inför
en eventuell operation tar flera månader
och där de flesta som ansöker om ope-
ration inte får den.

Den som på grund av fördomar och
otillräckliga kunskaper vill ta bort den
sista möjlighet som operationen utgör
för några få extremt sjuka, den tar på sig
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Patient med positiv erfarenhet av ingreppet ströks ur programmet

”Min berättelse passade
inte in i den negativa bilden”

»Mina personliga
kostnader för sjukdomen
har jag kunnat beräkna till

totalt ca 500 000 kronor.
Och vad jag kostat

samhället törs jag inte
tänka på. När man är så

sjuk som jag var, och inget
hjälper, och man kan få

möjlighet att opereras så
är det inte den friskes

farhågor om eventuella
risker man tänker på»,

skriver Barbro G-Larsson
(personen på bilden är inte

identisk med
artikelförfattaren).
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