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Inom barnpsykiatrin saknar vi plågsamt
ofta stöd från välgjorda studier när vi ska
fatta beslut om behandling. Till glädje
för barn och ungdomar med psykiatriska
tillstånd börjar vi nu så smått veta mer
om vad som är klokt att göra. Tvångssyn-
drom med plågsamma tvångstankar och
handikappande tvångshandlingar drab-
bar 0,5–4 procent av unga. Tillståndet
blir ofta långdraget och påverkar allvar-
ligt vardagsliv och personlighetsutveck-
ling. 

Vi kan nu stödja oss på en aktuell Coch-
rane-översikt av beteendeterapi/kogni-
tiv beteendeterapi (BT/KBT) vid tvångs-
syndrom upp till 18 års ålder [1]. Meta-
analysen är gjord på fyra randomiserade
studier (n=222), där de viktigaste bidra-
gen [2, 3] kommit nyligen. Psykoterapin
var manualiserad, omfattade 12–30 tim-
mar och innehöll psykopedagogik, kog-
nitiva moment, exponering och respons-
prevention samt visst deltagande av för-
älder. Psykologisk behandling var klart
bättre än placebotablett eller vänteliste-
kontroll. Den psykologiska behandling-
en kunde i två av studierna jämföras med
enbart medicinering med SSRI och vi-
sade sig då vara åtminstone lika bra, med
en trend till att vara bättre (P=0,08,
n=78). Kombinationen psykologisk be-
handling och SSRI var inte effektivare än
enbart BT/KBT men bättre än enbart
SSRI. 

Den metodologiskt mest välgjorda studi-
en (POTS) [3] visade en mer modest
men ändå imponerande effektstorlek på
0,96 för BT/KBT, medan den senaste
metaanalysen av SSRI vid tvångssyn-

drom hos barn av Geller [4] visade en sig-
nifikant men måttlig effektstorlek på
0,46. I POTS-studien gav BT/KBT en re-
duktion med 8 poäng på symtomskalan
CY-BOCS (Children’s Yale–Brown Ob-
sessive Compulsive Scale), vilket mot-
svarar en betydelsefull skillnad i ett
barns vardagsliv. Följsamheten vid be-
handlingen var god, och endast ca 10
procent ville inte delta respektive hop-
pade av BT/ KBT. 

Vi saknar ännu data där BT/KBT jämförs
med annan psykologisk behandling och
där delmomenten beteendeträning re-
spektive kognitiv träning i BT/KBT vär-
deras separat. Vi vet heller inte om kom-
binerad behandling är effektivare än en-
bart BK/KBT i  specifika situationer.
Dessa positiva och uppfordrande resul-
tat behöver replikeras i vardagssjukvår-
den och en sådan s k effectiveness-stu-
die pågår i Skandinavien.

Författarna konkluderar att BT/KBT fö-
refaller att vara effektivt vid tvångssyn-
drom hos unga och åtminstone lika ef-
fektivt som farmakologisk behandling
med SSRI. BT/KBT bör i många fall vara
förstahandsalternativet. De största hind-
ren för att de drabbade barnen ska kun-
na ta del av effektiva behandlingsformer
handlar om vårdorganisation och vida-
reutbildning. 

Vi inom barnpsykiatrin måste se till att
dessa barn identifieras och erbjuds evi-
densbaserad behandling. Detta kräver
rimligen subspecialisering med tillräck-
ligt patientunderlag och utbildningsin-
satser. De som är drabbade av tvångssyn-
drom har rätt att kräva detta av oss!
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Effektiv psykoterapi vid 
tvångssyndrom hos unga

Patienter som sö-
ker akut med miss-
tänkt stroke be-
höver få en snabb
och säker avbild-
ning av hjärnan.
Datortomografi
(DT) används idag i
de flesta fall. DT
har hög känslighet
för akuta blödning-
ar men låg för akuta
ischemiska skador.
För magnetkame-
raundersökning
(MR) har det ansetts vara tvärtom. 

Nyligen har en prospektiv undersökning
presenterats. Den består i  patienter som
sökte på en amerikansk akutmottagning
med strokeliknande symtom. Patienter-
na undersöktes först med MR och sedan,
inom 120 minuter, med DT. Av 450
screenade patienter kunde 356 (80 pro-
cent) genomgå båda undersökningarna.
20 procent föll bort på grund av elektro-
niska implantat, klaustrofobi eller all-
män oro. Bilderna granskades av fyra ex-
perter som inte hade kännedom om kli-
niken. Patienternas medelålder var 76 år
och tiden från insjuknandet till MR i me-
deltal 367 minuter. 

Akuta ischemiska förändringar kunde
avbildas i 47 procent av fallen med MR
och i 10 procent med DT. Akuta blöd-
ningar upptäcktes i 6 procent av fallen
med MR och i 7 procent med DT. MR var
bättre på att upptäcka hemorragisk om-
vandling av infarkter och kroniska mik-
roblödningar. Hos 39 procent av de un-
dersökta patienterna blev diagnosen en
annan än stroke sedan både klinik och
avbildning vägts samman.

Författarnas slutsats, och mitt intryck,
är att MR ger bättre avbildning av hjär-
nan än DT vid strokeliknande symtom.
Akut MR skulle därför i princip kunna
ersätta akut DT. Mot detta talar den be-
gränsade tillgången till MR och att en
femtedel av patienterna inte kan genom-
gå undersökningen av olika skäl. Inom
en relativt snar framtid kan dock situa-
tionen förändras.
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MR bättre än DT 
vid stroke

MR-bild vid stroke.
Akuta ischemiska
förändringar kunde
avbildas i avsevärt
fler fall med MR än
med DT.

Barn med tvångs-
syndrom (bilden
tvångsmässig
handtvättning)
måste identifieras
av barnpsykiatrin
och erbjudas evi-
densbaserad
behandling, dvs
beteendeterapi/
kognitiv beteende-
terapi. 
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