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Oppgaven ser på tvangslidelsen i et historisk perspektiv, med omsyn til ulike 

forståelsesmodeller og behandlingstilnærminger. Det diskuteres om dagens 

behandlingsparadigme og integreringsperspektiv er det optimale, og om det er grunn til å 

henvise psykoanalysen til historien. Dette med utgangspunkt i en utbredt holdning om at de 

tidligere teorier og behandlingsmetoder ikke lenger anses som relevante for tvangslidelsen. 

 

Psykoanalysens rolle blir gjennomgått, fra Freuds klassiske teori om tvangsnevrosen til 

påstander om manglende behandlingseffekt og retningens tilbakegang. Vanskelighetene 

forklares gjennom teoretiseringer både av eldre og nyere art, og ses i sammenheng med 

framveksten av ny forståelse og ny, effektiv behandling.  

 

Et paradigmeskifte i behandlingen av tvangslidelsen begynner å skje fra 1960-tallet da nye 

metoder utprøves og utvikles til det som i dag benevnes kognitiv atferdsterapi. En terapiform 

som ved siden av medisineringen, anses å ha signifikant behandlingseffekt. En dreining fra 

psykologiske til biologiske årsaksforklaringer gjør seg samtidig gjeldende. 

 

I oppgaven blir styrker og svakheter med dagens behandling gjennomgått. Oppgaven stiller 

seg kritisk til symptomfokuset, og det stilles spørsmål ved nevrobiologiens etiologiske 

forklaringer. Det argumenteres for at et videre integreringsperspektiv enn atferdsterapi og 

medisinering er nødvendig, og det argumenteres for psykoanalysens bidrag til en mer 

helhetlig behandling. Oppgaven munner ut i et eksempel på en integrert 

behandlingstilnærming der psykoanalysen står i fokus mens atferdsterapi og medisinering er 

viktige behandlingskomponenter. Konklusjonen er at en eklektisk tilnærming synes 

nødvendig og at psykoanalysen fortsatt bør være en del av en integrert behandlingsmodell. At 

tvangslidelsen kan ha en stor biologisk komponent trenger ikke rokke ved dette. 
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Innledning 

 

... Praktisk talt hver eneste handling hver eneste dag var planlagt og vurdert i henhold til 

muligheten for å bli utsatt for smitte. Dette ble bestemmende for hvor hun bodde, og når hun 

flyttet (hyppig), det ble bestemmende for hvilke klær hun kunne bruke (svært få). Det bestemte 

hvem hun kunne snakke med og hvem hun kunne komme i berøring med (i praksis ingen). Det 

ble bestemmende for hvilke hjem og offentlige steder hun kunne frekventere (svært få). Det ble 

bestemmende for hva slags arbeid hun kunne gjøre (svært begrenset og alltid 

utilfredsstillende). Risikoen for smitte utelukket all form for seksuell aktivitet. Hun kunne ikke 

ta i noe lesestoff uten at hun hadde på seg beskyttende klær. Konversasjon var begrenset til å 

diskutere hennes frykt og handlingene hun så seg nødt til å utføre for å unngå eller flykte 

unna denne frykten. Til sist, etter tredve år i en slik eksistens, hadde tvangen blitt kjernen og 

substansen som livet hennes kretset seg rundt. (Rachman, 1980 s. 59 – egen oversettelse). 

 

Det kan være vanskelig å fatte hvordan ofte irrasjonell og uønsket atferd kan utføres av 

tilsynelatende rasjonelle mennesker. Hvor alvorlig problemene kan være og hvordan tvangen 

kan utarte seg. Hvordan trangen til å sjekke om hjemmet er lukket og låst før man forlater det 

om morgenen, kan vokse til et så stort problem at det påvirker og forstyrrer hele ens liv. 

Hvordan påtrengende, uønskede tanker kan nå slike proporsjoner at det hindrer en person i å 

gjøre noe konstruktivt. Hvordan en overdrevet frykt for skitt og smitte kan føre til at en hel 

familie må flytte hvert halvår, eller at en person må drapere seg i spesielle klær og unngå 

berøring med andre mennesker. Selvsagt finnes det ulike grader av tvang, men det er viktig å 

ikke undervurdere denne lidelsen. Mennesker som lider av tvang har ofte vanskeligheter med 

arbeid eller skole, sosiale eller emosjonelle relasjoner. De sliter med dagligdagse gjøremål 

som andre tar for gitt, og har som regel komorbide lidelser som f.eks. alvorlig depresjon. 

Tvangslidelsen er en heterogen lidelse, og benevnelser gjennom tidene har vært ulike: Fra 

religiøs melankoli, tvangsnevrose og”Obsessiv Compulsive Neurosis”,  til dagens mest brukte 

benevnelser ”Obsessiv Compulsive Disorder” (heretter OCD) og på norsk ”Obsessiv-

kompulsiv lidelse” eller tvangslidelse. Ikke overraskende har det vært ulike tilnærminger 

gjennom historien for å forstå det komplekse symtombildet i tvangslidelsen. Teoriene og 

behandlingsmetodene har skiftet. Fra religiøse, medisinske og til psykologiske syn – og til 

kanskje nå på nytt igjen en større vektlegging på det medisinske.  
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Om benevnelsen og forståelsen har endret seg gjennom tidene, så har lidelsen eksistert og blitt 

nevnt i litteraturen og filosofien i mange hundre år. En tidlig benevnelse var religiøs 

melankoli, og tvangen var ofte ansett å være forstyrrede religiøse opplevelser. Forklaringer 

innebar at den tvangslidende var besatt av demoner, og behandlingen kunne være 

djevelutdrivelse. For eksempel har Baxter, fra 1696, blitt sitert av Rachman og Hodgson 

(1980, s. 22): “Those that were never guilty of fornication, are oft cast into long and 

lamentable trouble by letting Satan once into their Phantasies”. Også andre interessante 

beskrivelser nedtegnet på 1600-tallet av tidlige filosofer blir sitert i denne utgivelsen. Utenom 

den allerede nevnte djevelbesettelsen, vises til religiøse grublinger (“His religious concerns 

had become vexatious and intolerable,”) den gnagende tvilen (”a doubt when doubts are 

resolved”) og den ekstreme ubestemtheten (”Like an empty Balance with no waight of 

Judgement to incline him to either scale ... he does nothing readily ... when he begins to 

deliberate, never makes an end …” (sitert av Rachman & Hodgson, 1980, s. 23). Dette er 

beskrivelser av aspekter ved lidelsen som ligner på de kliniske beskrivelsene i vår tid. 

 

Det tidlige medisinske synet vektla feberens rolle og forstyrrede forestilinger. Janet hevdet i 

1903 at obsesjoner (tvangsforestillinger) og kompulsjoner (tvangshandlinger) kom fra psykisk 

utmattelse – en slags svinn i tilgjengelig mental energi som han mente forhindret personen fra 

å kontrollere sine tanker eller handlinger. Janet var en av de tidligste forfatterne som vektla 

personlighetsfaktorenes rolle. Han konkluderte med at alle obsessive pasienter hadde en 

abnormal personlighet – pschasthenia – som gikk forut for lidelsen (sitert av Rachman & 

Hodgson, 1980, s. 26). Den første omfattende psykopatologiske teorien var psykoanalysen. 

Svært forenklet og i første omgang, kan man si at Freud og psykoanalysen så obsesjoner som 

ubevisste og uønskede impulser, og kompulsjoner som forsvarsresponser på disse impulsene. 

Pyskoanalysen ble fulgt av atferdsmodeller basert på læringsteori og kognitive teorier, og en 

dreining mot en mer biologisk forklaringsmodell. Og samtidig som skiftene mellom religiøs, 

medisinsk og psykologisk tilnærming har skjedd, så kan man kanskje også se et visst skifte i 

vektlegging fra obsesjoner til kompulsjoner, og til en mer symptomfokusert forklarings- og 

behandlingsmodell. Dagens rådende syn angående behandlingen av tvangslidelsen synes å 

være sammenfattet i et utdrag fra forordet til ”Concepts and Controversies in Obsessive- 

Compulsive Disorder” : 

 

”We are fortunate to be standing at the dawn of a new century when we can look back and 

forward with hope. In looking back, we can hope that the days are gone for good when 
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individuals with OCD endured years of psychoanalytic treatment with little improvement and 

provided endless intellectual fodder for speculative theories that were ill-formed and 

unhinged from both behavior and physiology. Today we can see that there are treatments that 

are useful and oftentimes highly effective. We can also see that there is energetic 

disagreement among experts in the OCD research communities, and it is the sort of 

disagreement that can lead to productive competition, fruitful debate, and more refined care 

of patients. In looking forward, we can hope that investigators with differing backgrounds 

and traditions of research will stay engaged with one another as they pursue their own lights 

so that at the close of the next century we will have an understanding of OCD that integrates 

the best methods of neurochemistry and neurophysiology with the best methods of 

behavioural science. To be able to explain in a causal way the development and the 

maintenance and extinction of the waxing and self defeating behaviors of OCD remains the 

goal, and that is a prize worthy of many a lifetime of work.” (Abramowitz & Houts, 2005 s. 

xiv).  

 

Man leser mye optimisme i sitatet, endelig er det et reelt håp for den tvangslidende. Ved å 

vende seg fra ”spekulative teorier” kan man nå tilby effektiv behandling og vise til store 

framskritt. Samtidig som man vedgår at man er langt fra å kunne kurere denne alvorlige 

lidelsen, og at slett ikke alle kan hjelpes. Man får inntrykk av at integreringstanken i 

behandlingsperspektivet er viktig, men det er verd å merke seg at denne integreringen i følge 

sitatet skal foregå mellom nevrobiologien og atferdspsykologien. Dette synes å være en vanlig 

oppfatning. For eksempel kan nevnes O’Connor, Aardema og Pélissier (2005) som viser til at 

kognitiv atferdsterapi, basert hovedsakelig på eksponering og responsblokkering, er den 

foretrukne behandling for tvangslidelsen, enten alene eller i kombinasjon med farmakologisk 

behandling. Det er over hundre år siden Freuds teorier og og det første “behandlingssystem” 

for denne lidelsen, som da fikk benevnelsen tvangsnevrose. Disse teoriene må man kunne gå 

ut i fra er grunnlaget for det sitatet henviser til som spekulative. En nysgjerrighet vekkes 

angående hvordan man kom dit man er i dag. Om det er grunnlag for å forkaste det 

psykoanalytiske perspektiv i behandlingen av tvangslidelsen, og om man skal anse en  

integrering av atferdsterapi og medisinering som det optimale tilbudet til denne 

pasientgruppen. I sitatet er tidsperspektivet for en mulig forståelse av tvangslidelsen langt. 

Dette kan være et uttrykk for en erkjennelse om at man ikke har kommet dit man hadde 

ønsket med dagens behandling. 
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Problemstilling, avgrensning og begrepsavklaring  

 

Oppgaven vil ta for seg framveksten og tilbakegangen av de ulike forståelses- og 

behandlingstilnærmingene for tvangslidelsen. Det diskuteres om dagens 

behandlingsparadigme og integreringsperspektiv er det optimale, eller om man ved å henvise 

psykoanalysen til historien samtidig kan ha mistet muligheten for en helhetlig forståelse og 

den best mulige behandling for en kompleks lidelse. 

 

 Den klassiske psykoanalysens forståelse av lidelsen vil gjennomgås og det vil bli pekt 

på mulige årsaker til at denne behandlingen de siste tiårene har blitt ansett som lite 

fruktbar og ikke har lykkes.  

 

 Framveksten av andre behandlingsmetoder sees i sammenheng med psykoanalysens 

tilbakegang. Her vektlegges den biologiske modellen, atferdsterapien og den kognitive 

terapien. Noen av styrkene og begrensningene til dagens behandlingstilnærminger vil 

bli belyst og noen integreringskontroverser vil gjennomgås. 

 

 Ut fra en antagelse om at en kompleks lidelse trenger et komplekst perspektiv, vil 

oppgaven peke på noen områder der en psykoanalytisk tilnærming fortsatt bør være 

viktig. Det vil bli gitt eksempler fra praktisk behandling (kasus) der andre 

integreringsteorier enn ”dagens oppleste og vedtatte” har blitt utprøvd.  

 

Det psykoanalytiske perspektiv på tvangslidelsen diskuteres i forkjellige kontekster, ikke bare 

”klassisk freudiansk”, men også i en bredere psykodynamisk og i psykoterapeutisk 

sammenheng. Oppgaven går ut fra en forståelse av at alle former av psykodynamisk terapi har 

sin teoretiske påvirkning fra den psykoanalytiske teori, og at termen ”psykoanalytisk” dermed 

kan brukes i en bredere sammenheng. Dette til tross for at man like gjerne kan snu på det og 

påpeke at psykoanalytisk teori er en psykodynamisk teori. Når det gjelder 

behandlingstilnærmingen vil man i dagens psykoanalytiske verden oppleve at omtrentlig den 

samme behandling beskrives av en utøver som psykoanalyse, av en annen som 

psykodynamisk psykoterapi. Den mest vanlige forståelsen synes likevel å være at 

psykodynamisk psykoterapi kan skille seg en del fra den klassiske psykoanalysen. Dette kan 
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være ved behandlingsvarighet, hvor aktiv terapeuten er, og noen ganger ved at en 

psykodynamisk psykoterapi kan ha en mer eklektisk tilnærming. Dette vil oppgaven til en viss 

grad ta hensyn til, og når termen psykodynamisk tilnærming eller terapi benyttes i oppgaven 

har det noen ganger vært for å anlegge en viss avstand til den klassiske psykoanalytiske 

behandling.  

 

Benevnelsene OCD/obsessiv-kompulsiv lidelse/tvangslidelse kan brukes synonymt. Det 

samme gjelder OCPD/tvangspreget personlighetsforstyrrelse. I denne oppgaven benyttes de 

norske benevnelsene tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse. OCD brukes i 

sitat-sammenheng eller ved direkte henvisning til det amerikanske diagnosesystem. Oppgaven 

ser på endringer gjennom historien og det vil også til en viss grad avspeiles i begrepsbruken. 

Slik vil det ut fra den klassiske teori være naturlig å bruke benevnelsene tvangsnevrose og 

tvangspreget karakter.  

 

Når oppgaven diskuterer tvangslidelsen ut fra ulike teorier, er det viktig å ta med i 

betraktningen at mye av psykoanalysens teoretisering har et annet utgangspunkt enn de andre 

retningene. Tvangslidelsen har av psykoanalysen tradisjonelt blitt ansett som nært knyttet til 

den tvangspregede karakter – vanligvis ved at man går ut fra at det eksisterer et kontinuum 

mellom disse. Dette diskuteres fortsatt innen den psykoanalytiske retning, og diskusjonen blir 

berørt i oppgaven. Men i den grad det er mulig har psykoanalysens teoretisering om 

tvangsnevrosen blitt vektlagt og forsøkt skilt ut fra en mer generell teoretisering om den 

tvangspregede karakter. Dette anses nødvendig ut fra oppgavens problemstilling og ut fra det 

faktum at andre teoretiske tilnærminger ikke går ut fra noen entydig sammenheng mellom 

tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse. 

 

Feltet er svært stort og det er mange kontroverser, for eksempel om etiologi, behandling, 

diagnostisering, ulike undergrupper og grenseoppganger til andre lidelser. Det ligger utenfor 

denne oppgaven å dekke dette, selv om noe blir berørt. En hovedtanke bak oppgavens 

utforming og vektlegging er spørsmålet om dagens tilnærming er den beste, om man er på 

riktig vei mot den best mulig forståelse og behandling. Eller om det er grunn til å tenke 

annerledes og prøve ut andre alternativer for å avhjelpe denne alvorlige og ofte gjenstridige 

lidelsen. 
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Beskrivelse av tvangslidelsen 

 

I det amerikanske diagnosesystemet DSM-IV (American Psychiatric Association (APA), 

2000), regnes Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) som en angstlidelse. I den norske 

utgaven av det europeiske diagnosesysteme ICD-10 (World Health Organisation (WHO), 

1999), er den klassifisert under ”Nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser”. 

Her brukes benevnelsen ”Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse)”. I begge 

diagnosesystemene er tvangslidelsen skilt ut fra personlighetsforstyrrelsen som den historisk 

sett har blitt sett i sammenheng med: ”Obsessive Compulsive Personality Disorder” (OCPD) i 

DSM-IV, og ”Tvangspreget personlighetsforstyrrelse” i ICD-10. Det kan kort nevnes at 

OCPD/tvangspreget personlighetsforstyrrelse, karakteriseres ved et gjennomtrengende 

mønster av overdreven opptatthet av orden, perfeksjonisme og mental og interpersonlig 

kontroll, på bekostning av fleksibilitet, åpenhet og effektivitet. Dersom personen har 

obsesjoner eller kompulsjoner i tillegg kan begge diagnoser gis (APA, 2000). Tvangslidelsen 

har historisk sett blitt ansett for å ha lav prevalens, men dagens livstids-estimat er høyere og 

beregnes til 1.9-2.5 basert på kryss-nasjonale epidemiologiske studier med 40.000 mennesker 

i syv land (Weissman et al., 1994). Lidelsen regnes gjerne å ha et varierende forløp, ofte er 

den kronisk med periodevis nedgang eller forsterkning av symptomer (Johnson, 1994; WHO, 

1999). Man går ut fra at debuten vanligvis inntreffer hos barn eller unge voksne, og er like 

utbredt hos kvinner som hos menn (WHO, 1999). Begge diagnosesystemene beskriver en 

lidelse med enten tvangstanker/tvangsgrubling (obsesjoner) og/eller 

tvangshandlinger/tvangsritualer (kompulsjoner). Når de diagnostiske beskrivelsene og 

kriteriene skal gjennomgås, vil utgangspunktet i hovedsak være ICD-10, da dette systemet er 

mest brukt i Norge. For å unngå en ren diagnostisk gjennomgang er ulike teoretiseringer og 

forskningsresultater brakt inn. Til slutt er det tatt med en beskrivelse av tvangslidelsen fra 

”Psychodynamic Diagnostic Manual” (heretter PDM) (PDM Task Force, 2006). 

 

Hovedtrekket ved lidelsen er tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger. Det skilles 

mellom personer som har hovedsakelig tvangstanker, de som har hovedsaklig 

tvangshandlinger og de som har blandede tvangstanker og tvangshandlinger. Sistnevnte 

gjelder i følge ICD-10 de fleste som har denne lidelsen, og begge sies å ofte være like 

framtredende. Det nevnes at å spesifisere det som er mest tydelig dominerende kan være 
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hensiktsmessig da tanker og handlinger kan respondere på ulike behandlingstyper (WHO, 

1999). Tvangstanker er ideer, forestillinger eller impulser som gjentatte ganger dukker opp i 

pasientens bevissthet i en stereotyp form. De er nesten uten unntak foruroligende og 

plagsomme (fordi de er voldelige eller obskøne, eller oppfattes som meningsløse) og personen 

prøver ofte uten hell, å motstå dem. Innholdet kan variere, som eksempel nevnes at en kvinne 

kan plages av en frykt for ikke å kunne motstå en impuls til å drepe barnet sitt (WHO, 1999). 

O’Connor og kolleger viser til at tvangstanker kan kretse rundt et stort antall temaer, men 

oftest er de relatert til smitte, det å gjøre mistak, aggressive tanker, behov for symmetri eller 

orden, somatiske tanker, religiøse eller seksuelle tanker eller mistenksomhet (O’Connor, et 

al., 2005). Noen ganger utgjør tankene en endeløs og kvasifilosofisk vurdering av ulike 

alternativer uten noe klart resultat. Slik ubesluttsom overveielse av alternativer blir ofte 

forbundet med en sviktende evne til å treffe trivielle, men nødvendige valg i det daglige liv 

(WHO, 1999). Tvangshandlinger eller tvangsritualer er stereotyp atferd som blir gjentatt gang 

på gang. De fleste tvangshandlinger gjelder rengjøring, gjentatt kontroll for å forsikre seg om 

at en potensielt farlig situasjon ikke har fått mulighet til å utvikle seg, eller overdreven orden 

og ryddighet (WHO, 1999). Handlingene er gjerne tidsødende, ritualistiske og tvingende  

(Bristol, 2001), og mest vanlig er sjekking og vasking (Rasmussen & Tsuang, 1986).  I følge 

ICD-10 vil det bak den ytre atferden ligge en frykt, vanligvis for fare, enten for individet eller 

forårsaket av individet, og ritualet er et virkningsløst eller symbolsk forsøk på å avverge slik 

fare. Ritualer kan oppta flere timer daglig og blir noen ganger forbundet med betydelig 

ubesluttsomhet og senhet (WHO, 1999).  

 

Vanligvis vil mennesker med tvangslidelse oppleve sin tvang som irrasjonell, forstyrrende og 

påtrengende. Tankene erkjennes som vedkommendes egne tanker selv om de er ufrivillige og 

ofte frastøtende, og handlingene kan ikke motstås selv om de føles meningsløse eller nytteløse 

(WHO, 1999). Tvangen oppleves oftest som ego-dyston, men Bristol (2001) hevder at 

langvarige tvangsritualer kan være mer ego-syntone, de kan bli en del av selvopplevelsen og 

innkorporert i personlighetsstilen.  

 

-Sammenhengen mellom tvangstanker og tvangshandlinger 

Diagnosesystemene har blitt diskutert og kritisert av ulike årsaker. Blant annet stilles det 

spørsmål ved at systemene impliserer at tvangshandlinger og tvangstanker er uavhengige 

fenomener. At en av disse skal være nok for å få en diagnose (Clark & Guyitt, 2008). En 

interessant problemstilling i så måte er om tvangspreget grubling heller bør defineres som en 
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kognitiv tvangshandling, altså et kompulsivt og ikke obsessivt fenomen. De Silva, Menzies og 

Shafran (2003) argumenterer blant annet med at mens tvangstankene er spesifikke, ufrivillige, 

påtrengende tanker, så er grublingen mer selv-fokusert tenkning og kan ofte omhandle 

vedvarende funderinger om universet og metafysiske emner. Blant annet Salkovskis (1999) 

har påpekt at de fleste tilfeller der man snakker om ”rene obsesjoner” så er som regel en skjult 

kompulsjon eller unngåelse til stede. Dermed har mange forskere begynt å utvide sin 

forståelse av kompulsjoner til å inkludere enhver form for ”nøytralisering”. Blant annet 

påpeker O’Connor og kolleger (2005) at tvangstankene i noen tilfeller ikke vil føre til et ytre 

ritual, men heller et skjult forsøk på å nøytralisere tanken ved mentalt å forsøke å kontrollere 

eller svekke den negative påvirkningen. Dette er et viktig definisjonsspørsmål. Det betyr at 

man må stille spørsmål ved om obsesjoner kan eksistere uten en eller annen form for 

kompulsjon til stede. En annen innvending går ut på at tvangshandlingene defineres som 

meningsløse. Det hevdes at selv om relasjonen til tvangstankene kan synes irrasjonell så kan 

det eksistere en indre validitet. Det vises til forskning av Rachman og Hodgson (1980) og en 

studie utført i forbindelse med forberedelsen til DSM-IV, der 84% av pasientene indikerer at 

de utfører tvangsritualene for å redusere tvangspreget uro, ofte i sammenheng med en 

spesifikk fryktet konsekvens (Foa et al., 1995). Noen ganger er forbindelsen mellom tankene 

og handlingene åpenbar og funksjonell. En person kan for eksempel vaske hendene sine fordi 

vedkommende er overdrevent opptatt med tankene om at de er skitne. Men ritualet kan være 

bare løselig knyttet til tvangstankens innhold. For eksempel kan engstelse for at dagen vil gå 

dårlig medføre et situasjonelt passende ritual, som å banke på kaffekoppen (O’Connor et al., 

2005).  

 

Innvendingene kan sies å være en påpekning av en for overfladisk og forenklet beskrivelse av 

tvangen. Man har ukritisk delt tvangen i to hovedgrupper, og videre, om ikke meningen med 

tvangen har vært åpenbar, har man karakterisert den som meningsløs. Man kan kanskje 

oppsummere med at tvangshandlingene er en måte å komme unna tvangstankene eller angsten 

som følger med denne. Det kan eksistere en forbindelse, uten at denne forbindelsen 

nødvendigvis er åpenbar. Og det kan synes som ritualene ofte har en form for mening for 

personen som har OCD. 

 

- Diagnostiske retningslinjer, grenser og komorbiditet 

I følge ICD-10 er kriteriene for en tvangslidelse-diagnose at enten tvangstanker eller 

tvangshandlinger, eller begge deler, må være til stede de fleste dagene i minst to etterfølgende 
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uker, og føre til bekymring eller ha innvirkning på aktiviteter. Det nevnes også at 

tvangstankene bør erkjennes som ens egne tanker eller impulser, minst én tanke eller handling 

kan ikke motstås, tanken på å utføre handlingen må ikke være behagelig i seg selv og tankene, 

forestillingene eller impulsene må være ubehagelig repeterende (WHO, 1999). 

 

ICD-10 vektlegger differensieringen mellom tvangslidelse og depressiv lidelse som vanskelig. 

Dette grunngis med at de to symptomtypene ofte inntreffer samtidig. Forholdet mellom 

tvangsgrublinger og depresjon framheves som særlig nært (WHO, 1999). De fleste pasienter 

som har tvangslidelse har ofte andre psykiske problemer som angst og depresjon. 

Komorbiditet synes heller å være regelen enn unntaket. Forskningsresultatene er ikke 

entydige, mye avhenger av populasjon og metode. En epidemiologisk tvangslidelse-studie i 

syv land, fant at 49% hadde en komorbid angstlidelse og 27% hadde en alvorlig depresjon 

(Weissman et al., 1994). Ledley, Pai & Franklin (2007) har sett på syv ulike komorbiditets-

studier (fra 1997-2002) utført på angstklinikker. De fant at 14-40% av tvangslidelse-pasienter 

hadde alvorlig depresjon. 13-76% hadde en form for angstlidelse. Av andre komorbide 

lidelser kan nevnes panikk-forstyrrelse (4-29%), sosial fobi (4-35%) og spesifikk fobi (0,95-

17%). Når det gjelder personlighetsforstyrrelser, så synes det som om forskningen i stor grad 

har vektlagt forholdet mellom tvangslidelsen og tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og 

kommet til at bare en liten andel av pasienter med tvangslidelse kan sies å ha tvangspreget 

personlighetsforstyrrelse. Mer om dette under avsnittet om tvangslidelsen og 

personlighetsforstyrrelser (denne oppgaven, s. 49).  

 

DSM-IV skiller tvangslidelse fra generell angstlidelse (heretter GAD) ut fra innholdet i 

bekymringene. For GAD er bekymringene overdrevne, men de omhandler mere realistiske 

forhold, som økonomi, helse, hus og hjem. Det kan også føyes til at i GAD-pasienter anser 

angsten mer som problemløsning enn som plagsomme tanker, og mens GAD omhandler 

bekymringstanker vil det i tvangslidelsen også ofte være bilder, ikke bare tanker (E. Hjertø, 

personlig kommunikasjon). Tvangslidelse-kompulsjoner kan skilles fra tics ut fra at sistnevnte 

er mindre komplekse og ikke har som funksjon å nøytralisere en obsesjon. Tourettes Syndrom 

kan innebære både tvangslidelse-symptomer og tics. Tvangslidelsen kan skilles fra schizofreni 

blant annet ved at for sistnevnte er tankene og atferden ikke ego-dyston og ikke gjenstand for 

realitetstesting (APA, 2000). Obsesjoner kan skilles fra depressiv grubling og ”normale 

tanker” gjennom innhold, hyppighet, ego-dystoni og mulighet til kontroll over tankene (Clark, 

2004). Om tvangslidelsen er en angstlidelse blir diskutert. Angstaspektet blir oftest 
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understreket fra teoretikere og forskere med ulik overbevisning, som eksempel kan nevnes 

Johnson (1994) sin uttalelse om at individer med tvangslidelse utviser noe av de mest 

ekstreme eksempler på angst-drevet fenomenologi. Mens O’Connor og kolleger (2005) uttaler 

at angst ikke alltid er et dominerende symptom, og at f.eks. skyldfølelse og frustrasjon også 

kan være framtredende. De mener at tvangslidelsen burde være konseptualisert som en 

”belief-disorder”.  

 

- Undergrupper 

Tvangslidelsen er som allerede nevnt en heterogen lidelse. Det har vært knyttet problemer til 

differensieringen av subtyper. Ulike studier har avdekket ulike og noen ganger motstridende 

symptom-kluster (Calamari et al., 2004), men noen mulige grupperinger kan nevnes her. Baer 

(1994) faktoranalyserte de kliniske trekkene til 107 pasienter og fant tre hovedgrupperinger av 

symptomer. Disse faktorene fikk betegnelsen: Symmetri/hamstring, smitte/vasking og rene 

obsesjoner. Johnson viser til studie av Liebowitz og Hollander fra 1991 (sitert av Johnson, 

1994, s. 267) der det også er skilt mellom tre undergrupper. Den mest vanlige typen 

karakteriseres ved en overdrevet frykt for fysisk skade eller fare for seg selv, andre, eller 

eiendom. Disse personene vil gjerne kontinuerlig være engstelige for å få sykdommer, eller 

besatt av faren ved sine fiendtlige impulser. Bekymringene kan medføre konstant sjekke-

atferd, ritualer eller overdrevet vasking. Den andre typen involverer en vag følelse av uro og 

et høyt nivå av psykisk aktivering som kan ligne på generell angst. Dette hevdes å medføre 

kompulsiv atferd slik som hamstring eller overdrevet organisering. Den tredje typen utmerker 

seg ved kontinuerlig streben etter perfeksjon og symmetri. Pasienter kan eksempelvis måtte ha 

hver skolisse knyttet på spesiell måte eller behov for å gå gjennom en dør akkurat på midten. 

Religiøse eller andre ritualer må utføres med nitidig oppmerksomhet på enhver detalj og 

sekvens, eller ens skrivebord må ha komplett orden og symmetri med hvert objekt liggende i 

en spesifikk vinkel.  

 

Nytten av å gruppere etter symptom kan betviles også av andre grunner. Det hevdes at  

hoveddelen av pasienter med tvangslidelse har mer enn en subtype. Å finne en person som 

ranker høyt på bare en subskala er sjelden (O’Connor et al., 2005). Og det er store 

individuelle ulikhetene også innen subtypene. Man kan for eksempel stille spørsmålet om en 

kvinne som vasker seg igjen og igjen fordi hun er besatt av tanker om å bli smittet av et 

seksuelt møte, kan identifiseres i samme kategori som en som vasker seg fordi hun føler at 

hendene hennes fremdeles ikke er rene etter skitt fra hagen. Uttrykket ”Har du sett ett kasus, 
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så har du sett ett kasus”, er svært passende for pasienter med tvangslidelse og reiser 

spørsmålet om en kvalitativ tilnærming er mer passende (O’Connor et al., 2005).  

 

Psykoanalytikere med noe ulik overbevisning vil sannsynligvis ikke være veldig uenige i 

diagnosesystemenes beskrivelse av tvangslidelsen, men de vil nok vektlegge noen andre 

aspekter i tillegg. I PDM  (PDM Task Force, 2006) påpekes de påtrengende obsesjonene og 

de rigide kompulsjonene som forsøk på å redusere sterk angst. Om personen ikke får utføre 

sine tvangshandlinger kan de oppleve sterk angst. Bak symptomene er det i følge PDM en hel 

rekke ubevisste bekymringer, inkludert potensielt tap av kontroll, spesielt med omsyn til 

smitte, aggresjon og skam. Også magisk tenkning vektlegges i PDM. Det hevdes at 

tvangshandlingene avdekker levninger fra tidlig barndoms magiske tenkning der impulser og 

handlinger ikke er fullt ut differensierte. Tenkte forbrytelser som fiendtlige eller egoistiske 

tanker kan forfølge pasienten i form av tvangsmessige forestillinger og ideer og forårsake 

ritualer som vasking og retroaktiv annullering ”undoing”. Skyldfølelsen sees i sammenheng 

med symptomdannelsen. Også PDM skiller mellom tvangslidelse og tvangspreget 

personlighetsforstyrrelse, selv om dette skillet har vært kontroversielt i psykoanalytiske 

kretser. 

 

Når beskrivelsen av tvangslidelsen nå munnet ut i en psykodynamisk diagnose-beskrivelse er 

det naturlig å se på teorien som den bygger på, psykoanalysen. Psykoanalysen var også det 

første psykologiske behandlingssystem for tvangslidelsen, eller tvangsnevrosen, som den 

opprinnelig ble benevnt av Sigmund Freud.  

 

Psykoanalysen og tvangslidelsen 

 

Historisk sett har hysterisk nevrose og tvangsnevrosen vært betraktet som modell-lidelser for 

psykoanalytisk behandling. Erfaringen fra hysterisk nevrose kan sies å ha lagt grunnlaget for 

psykoanalysens fødsel (Gabbard, 2001), men psykoanalysens generelle psykologiske teori om 

menneskesinnet er i stor grad fundert på Freuds teoriutvikling om tvangsnevrosen (Bristol, 

2001). Etter hans første studier om hysteriet utviklet Freud sine ideer om tvangsnevrosen over 

en periode på omtrent tredve år, fra midten av 1890-tallet og framover. Allerede fra 

begynnelsen innebar studiet av tvangsnevrosen et dypdykk inn i det ubevisste, og mange av 

hans begreper fra den gang er like relevante for psykoanalysen i dag, og forsåvidt for generell 
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psykologisk teori. Det kan sies at Freuds den gang så nyskapende teori om mental struktur og 

funksjon, psykoanalysen, står i stor gjeld til hans studier av tvangsnevrosen (Bristol, 2001). 

 

Vi vil utgå fra Freuds optimistiske start og en gjennomgang av hans klassiske teori om 

tvangsnevrosen. Deretter blir det forsøkt å gitt et bilde av utviklingen etter Freud, både 

angående ny teoretisering og vanskelighetene psykoanalysen har hatt når det gjelder 

behandlingseffektivitet. Ulike forklaringer på hvorfor det ikke fungerte tilfredsstillende blir 

gjennomgått. 

 

-Freuds teori om tvangsnevrosen 

Den klassiske beskrivelsen av tvangsnevrosen finner vi i Freuds kasus  ”Rottemanden” 

(originalutgivelse: ”Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose”, 1909. I denne 

oppgaven refereres det til den danske oversettelsen). Den dreier seg om en ung 

tvangsnevrotisk mann, som ble behandlet intensivt av Freud noen måneder i 1907. Tittelen 

henspiller på pasientens mest sjenerende tvangstanke, en forestilling om at sultne rotter borer 

seg opp i endetarmen på hans avdøde far og hans kusine som han er forelsket i. I følge Freud 

(1909) var behandlingen en ubetinget suksess. ”Rottemanden” brakte tvangsnevrosen inn i 

psykoanalytisk litteratur med en rik og psykodynamisk formulering av symptomene. Men om 

boken kanskje er Freuds mest kjente bok om tvangslidelsen, så representerer den ikke 

begynnelsen på hans teoretisering om tvang. Fra andre halvdel av 1890-tallet hadde Freud 

flere utgivelser der han tar for seg tvangsnevrosen, med betraktninger over arv og etiologi, 

forsvar og klinisk bilde.  

 

Freud insisterte på tvangens rent psykiske konfliktgrunnlag (Haugsgjerd, 1990). Den 

definisjon på tvangsforestillinger han først gav var at tvangen var forvandlede 

selvbebreidelser som vender tilbake fra fortrengningen, og som alltid gjelder en seksuell 

handling som er utført med lyst i barndommen (Freud, 1896). Denne teorien ble endret ved 

Freuds endring av hele sin teori om den rolle seksuelle erfaringer i barndommen spilte. I 

”Rottemanden” uttaler han at definisjonen forekommer ham angripelig. Han klargjorde at de 

tvangsmessige strukturene kan korrespondere med enhver psykisk handling, for eksempel 

ønsker, fristelser, impulser, refleksjoner, tvil, påbud og forbud (Freud, 1909). Freud teori om 

tvangsnevrosen gjennomgikk stadige utvidelser og noen endringer, som for eksempel 
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seksualitetens rolle som nevnt ovenfor. Freuds tenkning og teori er kompleks og omfattende, 

og oppgavens gjennomgang vil nødvendigvis måtte bli begrenset 

 

Freud refererte til flere spesifikke forsvarsmekanismer som er typiske for tvangslidelsen, og 

sentrale mekanismer i symptomdannelsen. Symptomer er alltid resultat av konflikt, 

forsvarsaktivitet og kompromisser av ulike varianter mellom kreftene som er involvert. 

Fortrengning brukes spesielt for å hanskes med fiendtlige anal-sadistiske impulser. Men 

fortrengningen er aldri vellykket i lengden. Den er snarere ufullstendig, den viktige hendelsen 

eller traumet er ikke nødvendigvis glemt, men kan i stedet bli isolert, deprivert for affekt eller 

innhold ved å oppløse tankeforbindelser. Den benektede betydningsfulle ideen kan komme 

tilbake i en annen ofte ubetydelig form, det trivielle blir ytterst viktig og nødvendig, altså 

forsvarsmekanismen forskyvning. Eller når fortrengningen ikke lykkes kan også retroaktiv 

annullering tas i bruk, en handling kanselleres ved en annen, og ofte får forsøket på å bli kvitt 

noe en magisk og irrasjonell natur (sitert av Nagera, 1976, s. 58-66).  

 

Freud mente at selv om tvangsnevrosen har sitt utspring i den anale fase, vil den først 

manifisterte seg i seks til åtte-års alderen, når den fallisk-ødipale fase er nådd (Freud, 1913). 

For pasienten i ”Rottemanden” (1909) ser Freud nøkkelen til forståelsen i et sterkt ambivalent 

forhold til faren i den ødipale relasjon. Aggressiviteten blir forsøkt avverget ved isolering og 

forskyvning, noe som danner grunnlaget for symptomdannelsen, og ved reaksjonsdannelse og 

intellektualisering, som setter sitt preg på karakterdannelsen (Haugsgjerd, 1999). Freud skiller 

mellom tvangsnevrosen og den tvangsmessige karakter. I sistnevnte har regresjonen som har 

kommet fra fortrengningen foregått uten spesielle hindringer, mens i nevrosen er det til stede 

en konflikt, et forsøk på å forhindre regresjonen (Freud, 1913).  

 

I følge Haugsgjerd kan de freudske begrepene isolering og forskyvning også omtales som en 

moderat grad av splitting i kleiniansk terminologi. Dette øker tendensen til driftsmessig 

regresjon, altså en forsterkning og primitivisering av aggressiviteten. Det er denne som 

presser seg fram igjen i tvangstankene og som dermed kan sette i gang en selvforsterkende 

spiral av den kompulsive avvergestrategi. Det skjer også en egomessig regresjon idet 

personen faller tilbake på magisk tenkning, noe som står i en slående kontrast til tendensen til 

intellektualisering (Haugsgjerd, 1990).  
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Tvangsnevrotikeren preges altså av grelle motsetninger: aggressive impulser og et sterkt 

ønske om å framstå som snill, underdanig og korrekt, et følelsesfattig uttrykksregister, stor 

vekt på rasjonalitet og samtidig tilbøyelighet til magi og overtro. På en mye tydeligere måte 

enn ved de andre nevroseformene er tvangsnevrosen en aggresjons- og superego-lidelse 

(Haugsgjerd, 1990). Betydningen av et strengt og uvennlig Superego blir framhevet særlig i 

senere skrifter. Freud relaterer denne strengheten til libidos regresjon. Siden superego har sitt 

utspring fra id, kan det ikke dissosiere seg selv fra regresjonen av instinkt som har funnet sted, 

og kan framstå som mer uvennlig og plagsom enn om utviklingen har vært normal (Freud, 

1926). 

 
Egodystoni: Freud forklarer at pasientene selv ikke alltid kjenner inneholdet av sine 

tvangstanker eller er i stand til å beskrive en tvangshandling selv om de har utført den om og 

om igjen. Verken tvangstankene eller dens derivater er noe som personen det gjelder egentlig 

tror på. Dette avhjelper ikke lidelsen. Han sier at gjennom analysen, vil pasienten som hittil 

har vendt sine øyner bort i terror fra sine egne patologiske produksjoner, begynne å være 

oppmerksom på dem, og oppnå et klarere og mer detaljert syn på dem (Freud, 1909).  

 

Ambivalens: Markert ambivalente følelser i forhold til ett og samme objekt er en annen viktig 

karakteristikk ved tvangslidelsen. En tilstand der kronisk sameksistensen av kjærlighet og hat 

er rettet mot samme person og med sterk intensitet. Freuds  kasus ”Rottemanden” framviser et 

slikt sterkt ambivalent forhold til sin far og til sin ”elskede”. Freud mente at en viss 

ambivalens finnes hos alle mennesker, i sterkere grad hos den nevrotiske og altså en svært 

viktig karakteristikk hos tvangsnevrotikeren. I ”Rottemanden” uttaler Freud at et slik 

permanent eksistens av motsetninger kun er mulig under særlige psykologiske betingelser. En 

forklaring  vektlegger ødipuskompleksets sentrale rolle. Utestengningen av 

ødipuskompleksets libidinale krav fører til regresjon til den anale fase, hvilket fører til såkalt 

”anal sadisme” og aggressive tendenser. Det er kjærlighetsimpulsene som har blitt 

transformert til aggressive impulser (Freud, 1909).  

 

Omnipotens, overtro og magisk tenkning: Freud understreker at når det gjelder 

symptomdannelse og nevrosens utvikling så er det pasientens psykiske realitet som er viktig,  

ikke den eksterne realitet. Han uttaler at de nevrotiske lever i en verden der de påvirkes av det 

de tenker og forestiller seg, om dette er i overensstemmelse med den eksterne virkelighet blir 

uten betydning (Freud, 1912). I ”Rottemanden” viser Freud til sin pasient og uttaler at han har 

 14



en dannet manns overtro. Hevet over banaliteter som f.eks. frykt for tallet 13, men tro på 

varsler, profetiske drømmer, uforklarlige tilfeldigheter, selv om pasienten samtidig anså det 

hele som irrasjonelt ”sludder” (Freud, 1909). 

 

Angst, tvangshandlinger og seremonier: Freud påpeker at det vanligvis ikke er noe skarpt 

skille mellom seremonielle handlinger og tvangshandlinger. Vanligvis har handlingene sitt 

utspring i seremonier som en ”hellig handling”. Også forbud er del av lidelsen. Noe er altså 

totalt forbudt å gjøre, mens noe må gjøres seremonielt og forskriftsmessig. Dersom pasienten 

blir forhindret i å utføre sine rituelle handlinger, eller ved den minste avvik fra seremoniene, 

vil det medføre angst, noen ganger ekstrem angst (Freud, 1907). 

 

Kunnskap og tenkning: Freud mener at det hos den tvangslidende finnes to slags typer visshet 

eller kunnskap, ”de vet” og ”de vet ikke”. Pasienten kjenner sine symptomer og traumer, 

”vet” ved at de ikke har glemt, men ”vet ikke” ved at de ikke erkjenner symptomene og 

traumenes signifikans. Tenkningen har spesielle kvaliteter. Tankeprosessene blir seksualisert, 

for den seksuelle nytelsen som normalt er knyttet til innholdet i tanken, endres til tenknings-

handlingen i seg selv. Og tilfredsstillelsen fra tankerekkens konklusjon oppleves som seksuell 

tilfredsstillelse. Freud forklarer at gjennom regresjon vil handlinger som anses som 

forberedende, slik som tenkning, erstatte endelige avgjørelser og handling. Tankene kan være 

latterlige eller betydningsløse, men ofte begynnelsen på en utmattende mental aktivitet som 

pasienten bare motvillig avstår fra (Freud, 1909).  

 

Tvil: Freud hevder at den tvangslidende har et slags behov for usikkerhet. At noe får pasienten 

til å vende seg til de aspekt som det nødvendigvis må knytte seg en viss usikkerhet til, slik 

som livet etter døden og hukommelse. Etter å ha funnet ”det svake punkt” i vårt mentale livs 

visshet, vil tvilen ekspandere til å gjelde også alt annet. Freud sier at tvilen korresponderer til 

pasientens indre oppfatning av egen usikkerhet, som igjen er en konsekvens av hatets 

inhibering av kjærligheten. Tvilen er egentlig en tvil på egen kjærlighet. Etter hvert vil 

pasienten tvile på alt, også det som det overhode ikke er noen grunn til å tvile på. Og tvilen vil 

også knyttes til utførelsen av de kompulsive handlingene, noe har kanskje ikke blitt gjort 

riktig, alt må sjekkes og sjekkes igjen og igjen. Dette avstedkommer timevis av sjekking og 

repetering pga tvil (Freud, 1909).  
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Behandling: Det kan være naturlig å vise til nettopp ”Rottemanden” og noen av de 

bemerkninger som gjøres der angående behandling der. ”Formålet med en psykoanalyse er at 

give patienten mulighed for at få bevidstgjort sine ubevidste ønsker og angstforestillinger og 

få dem gennomlevet og bearbejdet, således at de kan blive reintegreret i personligheden uden 

at skabe konflikter og frembringe symtpomer. En vigtig del av Freuds anstrengelser består i 

at få Ernst Lanzer (”Rottemanden” – min anmerkning) til at vedkende sig sine stærke 

dødsønsker mod faderen, da de i særlig grad er blevet fortrængt, og da tvangstankerne 

konstand kredser om faderens død” (Freud, 1909, s. 20).  ”I løbet av en psykoanalyse vokser 

nemlig ikke kun den syges mod, men så at sige også sygdommens; den vover at udtrykke sig 

tydeligere. For at forlade den billedlige fremstilling går det vel for sig på den måde, at den 

syge, der hidtil forfærdet havde vendt sig bort fra perceptionen af sine sygelige 

frembringelser, nu skænker dem sin opmærksomhed og oplever dem tydligere og mere 

udførligt” (Freud, 1909, s. 66). Freud sier også at man kan få bedre kjennskap til 

tvangsdannelsene gjennom drømmene, som gir det egentlige innhold at tvangen som i våken 

tilstand framtrer i en forvrengt form. Og han sier at en tvangsforestilling som først blir avvist, 

kommer igjen i en forvrengt form, blir ikke gjenkjent og kan kanskje nettopp derfor bedre 

hevde seg i forsvarskampen. I analysen vil man gjennom å forfølge sykehistorien kunne finne 

at tvangsforestillingen, selv om de ikke er like i ordlyd, egentlig er en og samme forestilling. 

”...når man sammen med den tvangsyge efterforsker den første forekomst af en tvangsidé, må 

han eller hun i løbet af analysen flytte denne længere og længere tilbage i tiden, og bestandig 

finde nye udspring til den” (Freud, 1909, s. 69). 

 

Freud pekte på mange av de faktorene som kombinert kan føre til en tvangslidelse. 

Nødvendigheten av å forsvare seg mot det libidinale kravene til ødipuskomplekset, 

regresjonen til det anal-sadistiske stadiet som finner sted, ego og superegos reaksjonen til 

denne regresjonen og diffusjonen som da skjer. Samtidig var han langt fra fornøyd, og han 

påpekte den store mangelen i vår kunnskap når det gjelder utviklingsmessige disposisjoner til 

nevrosen og spesielt det som angår ego (Freud, 1926). I 1926, 70 år gammel, uttaler Freud 

følgende: “Obsessional Neurosis is unquestionably the most interesting and repaying subject 

of analytic research. But as a problem it has not yet been mastered” (Freud, 1926, s. 113).  

 

Når Freud påpekte manglende kunnskap på viktige områder så kunne man gjerne forventet at 

framgangen og ny kunnskap for eksempel innen utviklingspsykologien ville medført en ny 

psykodynamisk teoretisering angående tvangslidelsen. Eller at de ulike psykoanalytiske 
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retningene som har vokst fram etter Freud, ville utvikle nye forklaringsmodeller på 

tvangslidelsen i tråd med nye perspektiver og endret fokus. Men har dette skjedd? Vi skal se 

på noen av de psykoanalytiske bidragene innen dette feltet etter Freud. 

 

-Utviklingen etter Freud 

Esman (2001) har hevdet at etter Freuds definisjoner av de grunnleggende konflikter og 

forsvarsstrukturer til den tvangslidende, har bidragene fra andre i hovedsak vært elaboreringer 

og utdypninger av hans fundamentale ideer. Esman gir noen eksempler for å underbygge sin 

påstand:  Abraham – 1924 –  anså tvangsnevrosen som et utslag av den anal-sadistiske 

organiseringen av libido og ser det i kontrast til melankoli. I tvangsnevrosen mener han 

vektleggingen er på det beholdende-kontrollerende aspektet i objektrelasjonen. 

Tvangsnevrotikeren er altså i stand til å opprettholde kontakt med objektet. Weissman – 1954 

– elaborerte over Freuds skille mellom det strengt primitive eller i Weissmans termer, 

”arkaiske superego” i tvangsnevrosen og det ”modne superego” i den tvangsmessige karakter. 

Libidinal regresjon til analitet ved det arkaiske superego fører til nevrose, mens lignende 

regresjon ved det modne superego fører til tvangsmessig karakterdannelse. På samme tid er 

ego-regresjonen i tvangsnevrosen større enn i tvangskarakteren. Tidligere hadde Ferenczi i 

1913 tatt opp den tvangslidendes omnipotente tenkning, og forklart det som tegn på regresjon 

til et tidlig stadium av realitets-utvikling – stadiet av ”magiske tanker og magiske ord” (sitert 

av Esman, 2001, s.146-147).  

 

Vektleggingen på det magiske finner man blant annet også hos Cullberg. Han skriver at 

tvangsfenomener ligger nært opp til rituell atferd. I alle kulturer blir det brukt ritualer for å 

besverge og blidgjøre maktene. Det innebærer en følelse av kontroll i en ellers kaotisk 

situasjon. Han viser til at mange barn har forbigående perioder med tvangsfenomen som er et 

uttrykk for at de står under et økt driftspress, som de på denne måten forsøker å kontrollere. 

På samme vis som ritualet har et besvergende innhold, en magisk ordnende funksjon, har 

tvangsfenomener som funksjon å minske angst. Et menneske som blir hindret i å utøve sine 

tvangshandlinger, opplever et voldsomt angstpress. Cullberg hevder at det dreier seg om en 

magisk tenkemåte på et utviklingsnivå som er karakteristisk for to-tre-åringer. Et nivå han sier 

voksne mennesker befinner seg på kanskje oftere enn vi tror, men som i tilfelle av nevrose er 

blitt fiksert på grunn av presset fra ubevisste, angstvekkende forestillinger. Cullberg 

vektlegger også at en tvangsnevrotisk karakter har fått bygget inn et stivt regelsystem fra den 
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tidligste barndommen av. I mer alvorlige tilfeller gir disse menneskene svært lite uttrykk for 

emosjoner. De oppgir også at de ikke riktig skjønner hva det vil si å føle og oppleve hva 

kjærlighet og hat er (Cullberg, 1986).  

 

Esmans påstand om at de psykoanalytiske bidragene etter Freud stort sett har vært 

utdypninger og elaboreringer kan diskuteres. Det er absolutt mulig å finne psykoanalytikere 

som har andre forklaringsmodeller enn Freud. Som eksempel kan nevnes Harry Stack 

Sullivan (Interpersonlig psykoanalyse fra 1920-åra) som arbeidet mye klinisk med 

tvangslidende. Han anså som Freud, behov for kontroll som viktig for den tvangslidende. Men 

hans forklaring på kontrollbehovet avvek fra Freuds. Sullivan forstod det som et forsvar mot 

forventet ydmykelse og dyp angst. Han mente at de tvangslidende typisk hadde vokst opp i 

hyklerske familier, der de gjerne ble utsatt for brutale angrep, fysisk eller psykisk, samtidig 

som de ble fortalt at ydmykelsen ble gjort ut av kjærlighet. De tvangslidende skyr forhold til 

andre mennesker fordi de er redde for å ende opp med å føle seg hjelpeløse uten å forstå 

hvorfor og hvordan (Mitchell & Black, 1995, s. 60-84).   

 

To andre teoretikere kan trekkes fram i denne sammenheng, Harald Schjelderup og Leon 

Saltzman. Esman (2001) nevner også Salzmans bidrag, men som et eksempel på 

utdypning/elaborering av Freuds teori. Dette kan til dels være et definisjonsspørsmål, men når 

teorien avviker på viktige punkter og teoretikeren selv uttaler uenighet med viktige aspekter 

av Freuds teori, så er det helst noe mer. Schjelderup og Salzmans uenigheter med Freuds 

opprinnelige teori synes mer interessante og fruktbare enn å avvise teorien som spekulativ 

(Jfr. sitat denne oppgave, s. 2-3).  

 

Saltzmans utgivelse ”Treatment of the Obsessive Personality” (1980), er en gjennomgang 

blant annet over lidelsens karaktertrekk, teori, behandling og en lengre kasusstudie. Som 

Sullivan har Saltzman et mer interpersonlig ståsted og også han anser behovet for kontroll 

som essensielt for den tvangslidende. Som Freud vektlegger han betydningen av fiendtlige 

følelser, og at disse holdes i sjakk og blir kontrollert gjennom ulike forsvarsmekanismer. Han 

er derimot uenig i Freuds vektlegging på det anal-erotiske aspektet. Han viser til at det hos  

mange tvangslidende synes å være et behov for kontroll som påvirker alle områder unntatt det 

anale aspekt. Den utbredte prevalensen av tvang blant barn forstår Saltzman som uttykk for 

barnets hjelpeløshet og sårbarhet, og et behov for orden og kontroll for å hanskes med denne 

usikkerheten. Barnet strever også med viktige identitet- og selvspørsmål. En streben som 
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foregår på alle fronter, og i relasjon til sosialiseringsprosesser og tilpasning så vel som toalett-

trening. Den overordnede hensikt med tvangen er et forsøk på å oppnå en viss trygghet og 

sikkerhet for personen som føler seg truet og utrygg i en usikker verden. Omnipotensen kan gi 

en illusjon av sikkerhet og en mulighet for kontroll over seg selv og krefter utenfor en selv. 

Kontroll anses altså av Saltzman som en hovedingrediens i tvangslidelsen. Han hevder 

imidlertid at den tvangslidende ikke bare er opptatt av å kontrollere uakseptable seksuelle og 

fiendtlige impulser, som i følge Freud var tvangssymptomenes funksjon. Saltzman mener at 

den tvangslidende har behov for å kontrollere og unngå enhver følelse eller tanke som kan 

medføre skam, tap av stolthet eller status, eller følelse av svakhet eller underlegenhet – 

uansett om følelsene er fiendtlige, seksuelle eller noe annet. Han anser tvangen som en 

adaptiv teknikk. Den skal beskytte personen fra å bli utsatt for tanker som setter 

vedkommendes fysiske eller psykiske eksistens på spill. En teori om instinkt eller libido blir i 

følge Salzman overflødig.  

 

Med bakgrunn i sin lange kliniske erfaring påpeker Salzman at avhengighet i relasjoner er et 

viktig aspekt hos den tvangslidende. Dette mener han kan hjelpe oss å forstå både sinnet og 

behovet for kontroll og sikkerhet. Han viser til sitt kasus ”Mr. Jones” som vokste opp med en 

mor preget av motsetninger og ambivalens, og som han følte var umulig å tilfredsstille. Hans 

verden var kaotisk og usikker. Et sted der bare den perfekte, allvitende og omnipotente kunne 

føle seg trygg. Kunne man ikke være omnipotent så kunne de magiske ritualene gi en illusjon 

av omnipotens, og om de ble riktig utført gi den relasjonelle status han lengtet etter. Dette 

mener Salzman er essensen i magiske ritualer. Den nevrotiske utvikling er en måte å sikre seg 

trygghet og aksept i menneskelige relasjoner. Sinnet er en respons på det ambivalente, 

motstridende, ustabile og usikre unntakene fra personene som ens trygghet hviler på. Man er 

skuffet og føler seg bedratt ved ens desperate behov. Sinnet er sekundært, behovet for ømhet 

og mellommenneskelig intimitet er den primære faktor. Saltzman hevder at terapiens mål 

involverer blant annet belysning og eksponering av pasientens ekstreme følelser av utrygghet 

og usikkerhet. Innsikten vil få pasienten til å bygge et nytt sikkerhetssystem, og etter hvert 

som pasienten er i stand til å føle mer selvtillit og styrke, kan han sakte men sikkert gi slipp på 

sine tvangsmønster (Saltzman, 1980). 

 

I sin bok ”Nevrosene og den nevrotiske karakter” som ble utgitt for første gang i 1941, 

omtrent førti år før Salzmans utgivelse, kritiserer også Harald Schjelderup Freuds 

nevroseteori. Og han kommer i tillegg med en alternativ teori. Alt bygget på eget 
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pasientmateriale og klinisk erfaring. I innledningen til andreutgaven uttaler Bjørn Killingmo 

at Schjelderup lenge publiserte bare på norsk, men at arbeidet hans vakte bred anerkjennelse 

da han ble publisert i ”Psychiatry” i 1955 (Schjelderup, 1988). 

 

Schjelderup (1988) viser til Freuds oppfatning om at nevrosen er et produkt av 

seksualfortrengning som igjen skyldes den moralske konflikt, og at ødipuskomplekset og 

kastraksjonskomplekset er det viktigste grunnlaget for nevrosen. Schjelderup uttaler at hans 

første erfaringer syntes å bekrefte Freuds teori, men at mer omfattende og inngående 

undersøkelser gjorde ham skeptisk. Han skriver at en dypttrengende analyse vil avsløre 

forhold som han mener har vidtrekkende teoretisk betydning. Han hevder at hele hans eget 

analysemateriale peker mot andre nevroseskapende konflikter. Schjelderup mener at barnet 

har vært utsatt for en stor tilpasningsoppgave eller påkjenning, en traumatisk situasjon. Dette 

kan være seksuelt, men trenger slett ikke være det. Barnet har satt inn alle sine krefter og hele 

sitt følelsesliv, men møter overmektig motstand og lider nederlag. Dette medfører avstenging 

av følelser og skaper angstberedskap. Fra dette oppstår videre konflikter, og blant disse vil de 

seksuelle lett komme til å være i forgrunnen. De seksuelle konfliktene anser han hører til i det 

han kaller et mellomskikt. Trenger man dypere ned hevder Schjelderup at man finner de 

opprinnelig traumene, som han benevner ”banale” traumer. I analysen blir det 

nøytraliseringen av den traumatiske situasjon avgjørende, ikke analysen av ødipus- og 

kastraksjonskomplekset. Schjelderup uttaler at seksualitetens rolle har vært enormt 

overdrevet, og at man har forvekslet årsak og virkning. Seksuelle konflikter blir altså kun 

virkning av den egentlige årsaken. ”Den Freudske nevroseteori har nær sammenheng med det 

miljø i hvilken den er oppstått. Den vokste fram i en tid hvor fordommene på det seksuelle 

område var overordentlig sterke, og hvor nettopp derfor de seksuelle problemer måtte gjøre 

seg gjeldende på en nesten larmende og påtrengende måte, når man for alvor begynte å røre 

ved stengslene” (Schjelderup, 1988, s. 102).  

 

I innledningen til den nevnte utgivelsen spør Killingmo hvilke forhold som ga Schjelderup 

særlige forutsetninger for kritisk nytenkning innen klinisk psykologi generelt, og innen 

psykoanalysen spesielt. Et av svarene han gir er Schjelderups uavhengige posisjon. At det var 

psykoanalysen som metode og ikke som læresystem, han interesserte seg for. Han var ikke 

særlig opptatt av psykonalysen som formell organisasjon, og var ikke bundet av 

lojalitetsforpliktelse overfor det psykoanalytiske ”establishment” (Schjelderup, 1988). Det er 

nærliggende å undre seg over om det psykoanalytiske ”establishment” selv har virket som en 
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bremse på nye teorier om tvangslidelsen, eller indirekte vært med på å forhindre at nye 

psykoanalytiske ideer har fått utbredelse eller blitt videreutviklet. Schjelderup påpekte 

følgende i sine avsluttende bemerkninger: ”Det er derfor naturlig nok at de teorier Freud 

oppstilte må revideres etter hvert som erfaringene utdypes” (Schjelderup, 1988, s. 122). Det 

er vanskelig å se at dette til fulle har blitt oppfylt. Når psykoanalytisk teori om tvangslidelsen 

presenteres for eksempel i ulike oversiktsverker, synes den ikke å framstå i overensstemmelse 

med framgangen som ellers er gjort innen psykologisk forskning. Det er som om de kritiske 

røstene ikke har hatt noen egentlig påvirkningskraft. Slik kan det nettopp har blitt 

”utdypninger og elaboreringer” av den klassiske teorien som har blitt stående.  

 

Og den klassiske teori har gjennomgått endringer. Esman (2001) mener at den viktigste 

revurderingen av det klassiske synet på tvangslidelsen var Anna Freuds oppsummering i 

diskusjonen ved IPA (International Psychoanalytical Association) sin kongress i 1965. Her 

tok Anna Freud opp igjen sin fars syn på tvangsnevrosen som hun hevdet hadde blitt så lite 

videreutviklet av andre. Hun mente at struktur-hypotesen kunne kaste lys over 

tvangsnevrosen, en integrering hun påpekte at hennes far aldri gjorde. Hun forsvarte det 

rådende synet om kontinuitet mellom tvangskarakter og tvangsnevrosen og den primære rolle 

som de pregenitale, anal-sadistiske impulsene og de allerede kjente forsvarsmekanismene har. 

Ved å inkorporere funn fra egopsykologien, beskrev hun konflikten mellom impulsene og en 

hel rekke spesifikke forsvarsmekanismer. Ved å knytte utbruddet av tvangsnevrosen til et 

spesifikt nivå av ego-utvikling og holde seg nært til sin fars formuleringer, hevdet hun at det 

obsessive forsvaret kommer inn dersom ego modner raskere enn driftene (Freud, 1966; 

Esman, 2001; Brandchaft, 2001) .  

 

Ved kongressen i 1965 ble det blant annet stilt spørsmål ved hvilken rolle intrapsykiske og 

miljømessig påvirkning har. Anna Freud nevnte blant annet at påvirkningen fra alvorlig 

tvangspregede familier og traumatiske hendelser i analfasen, som miljømessige faktorer, kan 

ha betydning. Men hennes vektlegging var på intrapsykisk kausalitet. Hun understreket 

ambivalensens sentrale rolle (mangel på driftsfusjon), og henviste til intrasystemiske 

motsetninger som kjærlighet-hat, femininitet-maskulinitet, tilstede i alle som normal 

ambivalens, men vedblivende i tvangsnevrotikeren på grunn av ego-dysfunksjon. Hun hevdet 

at det først og fremst er mangel på fusjon og syntese som medfører at tvangsnevrosen 

inntreffer. Hun konkluderte med at hvorfor det skjer fortsatt er et åpent spørsmål. Kanskje ved 

at enorme mengder av aggresjon rettes mot selvet, individet opplever en indre splittelse og 
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uvikler en preferanse for indre strid i stedet for å streve for indre harmoni. Det er like naturlig 

for tvangsnevrotikeren å være i et motsetningsforhold til seg selv som til sine objekter. 

Agressiv argumentering og fiendtlige holdninger til omgivelsene eksisterer parallelt med det 

plagsomme forholdet som eksisterer mellom personens indre agenter (Freud, 1966; Esman, 

2001; Brandchaft, 2001) .  

 

I følge Brandchaft (2001), var IPA-kongressens diskusjon i 1965 den siste systematiske 

analytiske diskusjon om tvangsnevrosen. Esman (2001) hevder at det etter dette har vært 

svært lite psykoanalytisk litteratur som har bidradd til vår forståelse av lidelsen, eller økt den 

svært begrensede terapeutiske påvirkningen psykoanalysen synes å ha på dette feltet. Han 

påpeker at til tross for den lange tradisjonen med å behandle tvangslidelsen med 

psykoanalyse, er rapporter som viser symptom-kurering så å si ikke-eksisterende (f.eks. 

Esman, 2001).  Man kan stille spørsmål ved om symptom-kurering er det eneste 

behandlingsmålet, og man kan trekke inn diskusjonen om kasusstudier kontra mer kvantitativ, 

empirisk forskning. Men uansett så må det være noe som ikke har fungert etter Freuds 

optimistiske start på 1890-tallet. Hva var det så som gikk galt? 

 

- Tilbakegangen - hvorfor har ikke psykoanalysen fungert tilfredsstillende? 

I Anna Freuds oppsummering etter IPA kongressen i 1965 viser hun til sin fars fundering over 

hvorfor det er så vanskelig å forstå tvangsnevrosen, når tankeprosessene er så nære de 

normale, uten transformeringen fra sinn til kropp som i hysteriet. Og hun svarer med et bidrag 

som var framkommet på kongressen: ”…namely that obsessional neurosis is hard to unravel 

not in spite of, but because of the pathology being located in the thought processes 

themselves, thereby attacking the patient’s very means of communicating with us as well as 

our ability to identify with him and the aberrations of his logic and reasoning” (Freud, 1966, 

s. 116). 

 

Fenichel (1955) har en grundig gjennomgang der han påpeker hvorfor analysen for 

tvangspasienter er mye vanskeligere enn for hysteri. Han advarer mot å være for optimistiske 

angående kurering for alvorlige tilfeller, og påpeker at ofte må man være fornøyd med bare en 

viss grad av forbedring. Noen av vanskelighetene Fenichel peker på sammenfattes i det 

følgende. 
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- Å bruke fri assosiasjon som arbeidsmetode vanskeliggjør behandlingen. Tvangsnevrotikeren 

er innstilt på å gjøre det som forventes av ham, men bestrebelsene binder opp tenkningen i 

stedet for å frigjøre den. Hans tendens til intellektualisering blir tydelig, og det er en 

utfordring å unngå teoretiske diskusjoner som kan gi pasienten påfyll av nytt materiale å 

tvangsmessig fundere over.  

- Tvangsnevrotikerens tendens til å tenke magisk er en annen utfordring. Fenichel forklarer 

dette som en splitting av ego, der delen som tenker magisk er isolert fra delen som tenker 

logisk. Den del av ego som tenker magisk vil yte motstand, og tolkninger vil ikke ha effekt 

uten at den nevnte isolering brytes. 

- Det er også en tendens til at tankene isoleres fra de korresponderende følelsene. Tanken blir 

følelsestom. Analysen kan forbli på det intellektuelle nivå, innsikten blir uten liv og fylde, og 

pasienten vil ikke ha nytte av den. 

 - Når det emosjonelle materialet blir levendegjort i analysen så kan dette skape problemer for 

tvangsnevrotikeren som har utviklet avvergemekanismer for affektene. 

- På grunn av regresjon til det anal-sadistiske stadiet, er objektrelasjonene hos 

tvangsnevrotikeren preget av ambivalens og stahet. Dette vil manifestere seg i overføringen, 

gjennom motstridende uttrykk som ”opprør” og underdanighet.  

- Tenkning og tale, som er psykoanalysens instrument, er seksualisert i tvangsnevrosen. 

Dermed må den tvangslidende helbredes ved hjelp av funksjoner som i seg selv er angrepet av 

sykdommen. Fenichel viser her til en pasients uttalelse som illustrerer dette: ”He said it was 

as if he had fallen into the water with a towel in his hand, and someone were trying to dry him 

with the towel which had become wet along with his body” (Fenichel, 1955, s. 310). 

- Sykdomsgevinster er til stede også hos hysteriske pasienter. Men i høyere grad enn hos disse 

pasienter, er den narsissistiske gevinsten ved reaksjonsdannelser knyttet til selve 

personligheten hos den tvangsnevrotiske pasienten. Noen ”flinke” pasienter kan ikke 

akseptere å ”bli skjemt” av analysen. 

 

Fenichel konkluderer med at selv om disse vanskelighetene ikke er uovervinnelige, bidrar de 

til å gjøre analysen av tvangsnevrotikeren vanskelig og tidskrevende (Fenichel, 1955). Andre 

psykoanalytikere har uttalt seg om problemet, og noen for så vidt også om hva som kan 

avhjelpe problemene. Noen eksempler gjennomgås kort.  

 

Gabbard (2001) uttaler at mange pasienter ikke vil gi slipp på symptomene sine på grunn av 

den spesielle og ubevisste mening disse har, og for den interpersonlige kontroll de kan utøve 
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overfor andre. Leib (2001) skriver at en årsak til at psykoanalysen har hatt begrenset suksess i 

å behandle alvorlig tvangslidelse, er at pasientene ofte kan være fornøyde med å integrere 

analysen inn i sykdommens struktur. Denne svært uheldige måten å misbruke analysen på, 

hevder hun må tas hensyn til på måter som går ut over standardteknikker. Om terapeuten er 

villig til å gjøre dette, vil analysen i alle fall hos en del pasienter, kunne ha stor suksess. Det 

Leib sikter til er å ta i bruk andre metoder, som atferdsterapi og medisinering, i tillegg til 

analysen. Hun kan selv vise til et kasus der hun har hatt suksess med dette (refereres i denne 

oppgaven, s. 55). 

 

Cullberg vektlegger blant annet pasientens følelsesliv. I utgangspunktet mener han at 

psykoterapi og psykoanalyse vanligvis har dårlige resultater med tvangsnevrotiske karakterer 

hvor intellektualiseringen og isolasjonen er sterk. Dette grunngir han med at man aldri får den 

nødvendige mulighet til en følelsesmessig bearbeiding. Pasienten forlater eventuelt 

behandlingen med større innsikt i sin historie og karakter, men uten noen følelse av å ha fått 

hjelp. Vanligvis er det også en motstand mot å forandre seg, ettersom alle andre måter å 

fungere på virker så lite tiltrekkende på disse menneskene. Men, sier han, når det foreligger 

tvangstanker eller tvangshandlinger hos mennesker med større følelsesmessige ressurser, er 

det ofte mer takknemlig å bruke psykoterapi. En av forutsetningene for psykoterapi er nemlig 

å kunne føle lidelse og smerte, ellers blir motivasjonen for å være med aldri stor nok. 

Pasienter som har en sterk angst for tvangstanker, for eksempel av aggressiv art, har ofte godt 

av entydige, autoritært framsatte, støttende forestillinger om at de ikke kommer til å gi etter 

for fantasiene sine. Cullberg legger også til at det virker som om visse terapeutpersonligheter 

er påfallende velegnet til å arbeide med tvangsnevrotikere og få dem til å tore å bryte gjennom 

det tvangsnevrotiske forsvaret sitt (Cullberg, 1986). 

 

Det finnes også behandlere innen den psykoanalytiske retningen som anser at biologiske 

forhold blir avgjørende for tvangslidelsen. Esman (2001) uttaler at konfliktene som kommer 

fram gjennom fortolkning ikke er spesiell for tvangslidelsen, men kan passe for mange 

nevrotiske forstyrrelser. Den spesielle formen de får i tvangslidelsen synes å bli bestemt av en 

spesifikk biologi. Det virker som om symptomene – eller rettere sagt det nevrale nettverket 

som betjener dem, er relativt immunt mot ren tolkning, uansett hvor korrekt tolkningen er.  

 

Fra uttalelsene kan man lese at tvangslidelsen regnes som en vanskelig lidelse å kurere. 

Samtidig er det en forsiktig optimisme å spore. Man kan ikke nødvendigvis regne med full 
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kurering, men i alle fall bedring, noe avhengig av ulike omstendigheter. I PDM understrekes 

det også at sykdommen er en klinisk utfordring. I tillegg til å arbeide direkte med 

symptomene, nevnes verdien av å gå inn på nylige tap, stress og andre forhold som kan 

medføre angst, spesielt de som kan ha påvirket pasientenes forestillinger om kontroll. Det 

påpekes at noe av tvangen kan svekkes dersom pasienten kan uttrykke følelser forbundet med 

vanskelige opplevelser (PDM Task Force, 2006). Når man uttaler at man må arbeide direkte 

med symptomene så kan dette forstås som en åpning for en eklektisk tilnærming på dette 

området. Eller i alle fall at den tradisjonelle psykoanalyse i mange tilfeller ikke er nok.  

 

Brandchaft (2001) hevder at motløsheten over forsøkene til Freud og hans etterfølgere på å 

behandle tvangsnevrosen har hatt en dyp effekt på psykoanalysens historie. Det medførte en 

slutt på den ”gyldne æra” som psykoanalysen hadde nytt godt av ved slutten av andre 

verdenskrig. En desillusjon med den terapeutiske nytten av psykoanalysen kan ha virket 

oppmuntrende for ikke-analytiske tilnærminger, og fra midten av 1960-tallet kan man se et 

paradigmeskifte i forståelsen og behandlingen av tvangslidelsen. 

 

Framveksten av nye forståelsesmodeller og behandlingsformer 

 

På 1960-tallet ble de første studiene basert på frykt-betinging utført, teknikker som viste seg 

effektive mot tvangssymptomene (Meyer, 1966), og som ble forløperne til atferdsterapien. Fra 

1980-årene ble kognitive modeller tatt i bruk mot tvangslidelsen, og de siste tiårene har svært 

mange nevrobiologiske studier påvist at medisinering kan lette, om ikke helbrede, 

symptomene. Fra 1960-tallet viser Esman (2001) til at det har vært et skred av bidrag fra 

biologisk psykiatri og atferdspsykologien. Disse har lagt fram ulike teorier om patogenese og 

kan vise til signifikant terapeutisk effekt. Esman påpeker at under en 12-års periode (før 2001) 

ble over 1000 artikler om tvangslidelsen publisert. I denne perioden har ingen artikler innen 

den psykoanalytiske litteraturen tatt for seg tvangslidelsen som hovedtema. Sett utenfra kan 

det nesten virke som om psykoanalytikerne har ”sittet på gjerdet”, og latt tvangslidelsen bli 

redefinert i psykiatrisk og atferdspsykologisk litteratur.  

 

Parallelt med en erkjennelse om at psykoanalysen ikke har hatt den ønskede suksess i å 

behandle tvangssymptomer, og framveksten av atferdsterapien og den kognitive terapien, har 

det foregått en dreining bort fra å betrakte etiologien som psykologisk. Endringen i DSM-III 
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fra ”obsessive-compulsive neurosis” til ”obsessive-compulsive disorder” i DSM-IV, 

reflekterer et syn om at nevrotiske mekanismer slik det tradisjonelt defineres av 

psykoanalytisk teori, ikke har god nok empirisk støtte. I stedet har det vært en økende tendens 

til å gå ut fra at lidelsen har en biologisk etiologi (Gabbard, 2001). Den følgende 

gjennomgangen vil se på biologisk evidens, den etiologiske forklaringsstyrke, og hvorvidt en 

biologisk modell står i motsetningsforhold til en psykologisk modell. 

 

- Biologiske synspunkter  

Den tilsynelatende ukontrollerbare og ofte bisarre atferden og tenkningen er det mest 

åpenbare aspektet ved tvangslidelsen, og det kan være nærliggende å se lidelsen fra en 

biologisk posisjon. De biologiske og genetiske modellene forsøker å forklare tvangslidelsen 

med strukturelle og/eller funksjonelle mangler eller abnormaliteter lokalisert i 

nevrotransmitter-systemer eller i hjernestrukturer. Og de baserer seg gjerne på to 

dataområder: Genetikk og hjerneavbildning. I tillegg blir vellykket resultat fra medisinering 

brukt som argument for at lidelsen i stor grad har et biologisk utspring.  

 

- Psykofarmaka 

Det mest konsistente funnet fra den biologiske litteraturen til nå er at tvangssymptomer 

responderer på SSRI-preparater, ”selektive serotonin-reopptakshemmere”. Dette er en gruppe 

psykofarmaka som først og fremst blir brukt mot depresjon og angstlidelser. I de senere år har 

slik medisinering (f.eks clomipramine og fluoxetine) vist gode resultater i behandling av 

tvangslidelse. Ulike studier viser ulike resultater, det antydes ofte at omtrent halvparten av 

pasientene viser signifikant forbedring, men enkeltstudier kan ha enten dårligere, eller også 

bedre resultater ( Dougherty, Rauch & Jenike, 2004; Goodard, Shekar, Whiteman & 

McDougle, 2008). Noe av årsaken til de ulike resultatene kan ligge i heterogenitetsaspektet: 

Ulike undergrupper av tvangslidelsen reagerer ulikt på medisinering (Goodard et al., 2008). 

For eksempel pasienter med ”hamstrings-symptomer” (å samle på unyttige gjenstander i 

voldsomme mengder) har vist seg å respondere dårligere på medisinering (Saxena et al. 

2002). Noe kan forklares ut fra komorbiditetsaspektet: For eksempel er det funnet at 

tvangslidelse-pasienter som også har en personlighetsforstyrrelse vil ha dårligere resultater 

med medisinering (Leckman, Mataix-Cols & Rosario-Campos, 2005). Og noe kan forklares ut 

fra farmakologiske forhold: Det er ikke de samme SSRI-produktene som brukes i alle studier, 
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og det viser seg at ulike SSRI-produkter kan ha ulik effekt på tvangssymptomer (Goodard et 

al., 2008).  

 

De fleste studiene angir at mellom 40 og 60% av pasientene ikke responderer på SSRI (f.eks. 

Greist, Jefferson, Kobak, Katselnick & Serlin, 1995). For prosentandelen som responderer er 

det nødvendig å stille spørsmål ved hva som regnes som forbedring, og hvordan tilbakefalls-

raten er. I denne sammenheng vil det føre for langt å gå grundig inn i mange studier. Derfor 

blir følgende å regne som representative eksempler. For de som responderer på SSRI, synes 

graden av respons variabel. Få pasienter blir asymptomatiske, det vises til at 25-50% 

symptomreduksjon er normen (Goodard et al., 2008). Tilbakefalls-raten kan være høy. En 

studie angir at den kan være på opptil 89% (Pato, Zohar-Kadouch, Zohar, & Murphy, 1988). 

Selv om tallet er høyt, bør det ikke være uventet ut fra antagelsen om at medisinen ikke har 

helbredende, men dempende effekt. Samme studie viser til indikasjoner om at mange 

pasienter som avslutter medisineringen etter hvert vil kunne oppleve en forverring av sine 

tvangssymptom. Det er gjerne med tilbakefallsraten som utgangspunkt, at det i retningslinjene 

for SSRI-behandling av tvangslidelse anbefales medisinering for minst 1-2 år, og noen ganger 

livslang behandling (Simpson & Liebowitz, 2005). Dette kan være et problem for noen. Selv 

pasienter som har god respons på medisineringen ønsker av ulike grunner å avslutte etter en 

tid. Det er nok å nevne kjente bivirkninger som minsket libido eller manglende evne til å få 

orgasme, eller ønske om å bli gravid. Samtidig må det tas med i betraktningen at tvangen kan 

bli så alvorlig at den styrer pasientens hverdag og kanskje pasientens hele livssituasjon. I så 

fall blir bivirkningene av mindre betydning.  

 

Ved siden av innvendingene mot behandlingseffektiviteten, kan det stilles spørsmål ved om 

medisineringens virkning er et godt argument for en biologisk årsaksforklaring. Resultatene 

kan nok være med å underbygge en teori om at tvangslidelsen til en viss grad bestemmes av 

biologi. Men man kan ikke ut fra data om vellykket behandling evaluere validiteten av 

etiologiske teorier. Ikke så lenge man ikke har informasjon om mekanismene som er involvert 

i utviklingen av lidelsen (Salkovskis, 2002). Det kjente uttrykket om aspirinens virkning for 

hodepine og den manglende kausalitets-forklaringsstyrken som ligger i denne virkningen, 

gjelder også for medisineringseffekter for tvangslidelsen. At et SSRI preparat har effekt på 

tvangssymptomene, betyr ikke nødvendigvis at det er noe med hjernens nevrokjemiske 

balanse som forårsaker lidelsen. Men det er andre forskningsområder som kan underbygge 

biologiens betydning for tvangslidelsen, både genetikk og funksjonelle studier. 
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- Genetikk 

Et stort antall studier peker mot at tvangslidelsen har en relativt høy genetisk komponent. 

Tvillingstudier som sammenligner monozygotiske og dizygotiske tvillinger, konkluderer med 

at konkordansratene for tvangslidelse for monozygotiske tvillingpar er høyere og dermed 

påviser en genetisk link (f.eks. Alsobrook & Pauls, 1998; American Psychiatric Association, 

2000). Dette er også indirekte evidens for psykologiens betydning, så lenge ikke begge 

eneggede tvillinger nødvendigvis får samme lidelsen, så må også psykologiske faktorer spille 

inn. Metastudier dokumenterer også en forbindelse mellom tvangslidelse og Tourettes 

syndrom, gjennom å vise at tvangslidelse forekommer hyppig blant førstegradsslektninger til 

Tourette-pasienter (Leckman et al., 2003). Tidligere har man gått ut fra en antagelse om 

vertikal genetisk overføring med effekt fra et spesifikt gen. Nyere forskning indikerer at et 

større antall ”sårbarhets-gen” er involvert i tvangslidelsen (Cavallini, Pasquale, Bellodi & 

Smeraldi, 1999; Leckman et al., 2005). Også på dette området vanskeliggjør tvangslidelsens 

hetereogenitet forskningen. Samlet sett er det rimelig å anta en genetisk sårbarhetsfaktor i 

dannelsen av tvangslidelsen.  

 

- Strukturelle og funksjonelle endringer 

Evidensen for grove strukturelle hjerneabnormaliteter i tvangslidelsen har ikke vært 

overbevisende (Kellner et al., 1991), men det har vært utført studier som har påvist 

strukturelle abnormaliteter i orbitofrontal cortex og caudate kjerner (Dougherty et al., 2004).  

Det er mer støtte for at den nevnte genetisk sårbarheten kan være mediert via hyperaktivitet i 

visse nevrale kretsløp. Evidens kommer fra ulike funksjonelle studier som fMRI (”functional 

Magnetic Resonance Imaging”), og viser at hjerneområder som orbitofrontal cortex, venstre 

anterior cingulate gyrus, caudate kjerne-områder og det limbiske system er involvert i 

tvangslidelsen (f.eks. Whiteside, Port & Abromowitz, 2004).  I en studie der 

tvangssymptomene ble framprovosert ble pasientene presentert for noe som var relatert til 

deres symptomprofil. Dette kunne til eksempel være å berøre toalettpapir som angivelig skulle 

ha vært gjennomvætet i toalettet. Samtidig ble det utført fMRI på pasientene. Resultatene var 

aktivering av caudate kjerneområder, orbitofrontal og andre områder av frontal cortex, i 

tillegg til limbisk aktivering (amygdala, anterior cingulate) (Breiter et al., 1996). 

 

Man kan altså anta at det aktuelle nevrologiske nettverket som er involvert i tvangslidelsen til 

en viss grad er avdekket. Det er imidlertid ikke klart om de observerte nevrobiologiske 
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avvikene er primære eller sekundære, altså om de kan betraktes som konsekvens eller årsak til 

lidelsen. Funnene kan forklares som følger: 1) Endringer i funksjonen til ulike hjerneområder 

forårsaker lidelsen. 2) Lidelsen forårsaker de nevnte endringene. 3) En tredje variabel 

forårsaker begge fenomenene. Og like viktig: Den nevnte konfiguasjonen av hjerneaktivering 

i tvangslidelsen er ikke uforanderlig. Studier har vist at den er ikke lenger er til stede etter 

vellykket behandling (Beutel, Stern & Silbersweig, 2003). En slik påvisning av plastisitet kan 

ha stor betydning. 

 

- Cerebral plastisitet  

Likedan som man antar at læring har en målbar effekt på hjernen, vil man kunne anta at 

vellykket psykoterapi kan vise målbare endringer. En definisjon på cerebral plastisitet kan 

formuleres som hjernens evne til å forandre seg som følge av erfaring, og til å restituere seg 

etter skade eller sykdom. Dette omfatter både struktur og funksjon (Bjørnæs, 2008). 

Funksjonell MRI-teknologi blir ansett som spesielt lovende når det gjelder psykoterapistudier, 

siden det verken er invasivt eller involverer radioaktive substanser. Dermed kan det benyttes 

gang på gang, noe som muliggjør longitudinale studier. Også PET (”Positron Emission 

Tomography”) har blitt brukt. En hyppig sitert studie ble utført av Baxter og kolleger (1992) 

og senere replikert (Schwartz, Stoessel, Baxter, Martin & Phelps, 1996). Ni pasienter ble 

behandlet med fluoxetine (SSRI-produkt) og ni andre ble behandlet med atferdsterapi basert 

på eksponeringsteknikker. Ni personer fungerte som kontrollgruppe. PET-scanning ble gjort 

før og etter behandling, dvs med et intervall på ti uker. Studiet ble basert på følgende 

hypotese: I tvangslidelse vil caudate kjerner ikke adekvat filtrere orbitofrontale ”worry-

output”. Aktiveringen av caudate kjerner leder så til inhibering av andre deler av 

basalgangliene. Dette vil dernest medføre en reduksjon i inhiberingen av thalamus, som ikke 

bare aktiveres av orbitofrontal cortex, men aktiverer orbitofrontal cortex tilbake. Dermed vil 

det skapes en selvforsterkende sløyfe mellom orbitofrontal cortex, caudate kjerner og 

thalamus. En sløyfe som er vanskelig å bryte. Begge studiene viste en nedgang i metabolisme 

i caudate kjerner både etter vellykket behandling med fluoxetine og atferdsterapi – men ikke 

etter mislykket behandling. Tvangslidelse-pasientenes metabolisme før behandling var høyere 

enn for kontrollgruppen. Hos sistnevnte var det heller ingen påviste endringer. 

 

- Hva nevrobiologien kan bidra med 

Studiet over er bare ett av flere, og det understreker at nevrobiologien kan forbedre vår 

forståelse av hva som skjer i hjernen til et menneske som har tvangslidelse, og hva som skjer 
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ved symptomreduksjon eller bedring etter behandling. Denne kunnskapen kan blant annet 

hjelpe til å forbedre terapeutiske intervensjoner enten de er farmakologiske eller 

psykologiske. Dette gjelder uansett hvilken psykoterapeutisk intervensjon det er snakk om 

(Beutel et al., 2003). Nevrobiologien kan derimot ikke si noe sikkert om hva som er årsak og 

virkning. Kanskje kan den foreløpig kun gi etiologiske hypoteser. Skal en biologisk modell 

kunne overbevise må den også være svært kompleks. Rauch og Jenike (1993) argumenterer 

med at en nevrobiologisk modell for tvangslidelsen må ta hensyn til det interrelaterte 

forholdet mellom multiple transmitter-systemer og integrere anatomiske og 

nevrofarmakologiske konsept. Og når man kommer dit hen, for det skjer gjerne før eller siden, 

så vil en slik modell, uansett kompleksitet, kun si noe om nevrobiologien. Ikke om andre 

viktige aspekter som hvordan biologien interagerer med f.eks. psykologiske forhold som er 

mer miljømessig bestemt.  

 

Nevrobiologisk forskning har sin viktige og naturlige plass innen tvangslidelsesfeltet. Kanskje 

spesielt ut fra antagelsen om at lidelsen har en relativt stor biologisk komponent. Dersom det 

medfører at annen teoretisering og forskning kommer i bakgrunnen, og det blir en slags 

konsensus om at tvangslidelsen i så stor grad er biologisk determinert at man kan overlate det 

meste til nevrobiologien, så kan dette være negativt.  Det kan for eksempel være en fare for at 

man får et forenklet syn på lidelsen. Mye av nevrobiologien synes å fokusere på symptomene, 

og spesielt på repetisjonsatferd. Hva som ligger bak repetisjonene kan absolutt være ulikt fra 

kasus til kasus, og her i ligger noe av lidelsens kompleksitet, som dermed kan bli oversett.  

 

Innvendingene er ikke ensbetydende med et ”enten-eller-spørsmål” angående psykologi 

kontra biologi. Det er mye som tyder på at sinn-hjerne-dikotomien, der man tenkte seg en 

distinksjon mellom somatisk terapi som hadde effekt på hjernen, og psykologisk terapi med 

uhåndgripelige, rent subjektive effekter, hører fortiden til (Beutel et al., 2003). Ikke minst sett 

i kontekst av den voksende vektleggingen på hjernens plastisitet. Avstanden mellom 

psykoanalysen og de mer biologiske forklaringsmodeller har tradisjonelt sett blitt ansett som 

ekstra stor. Derfor, før vi forlater biologien i denne omgang, la oss se på hva slags bilde som 

avtegner seg i så måte. 

 

- Psykoanalysen og nevrobiologien – en gryende dialog 

Eric Kandel (1999), psykiater og nobelprisvinner for sin forskning på hukommelsens 

fysiologiske basis, representerer en av dem som anser biologien som sentral for 
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psykoanalysens framtid. Han uttaler at psykoanalysen fortsatt representerer det mest 

realistiske og intellektuelt tilfredsstillende synet på menneskesinnet, men at det ikke har blitt 

utviklet metoder for å teste ut de interessante teoriene. Han hevder at dersom psykoanalysen 

skal gjenvinne sin påvirkningskraft må de få et nærmere forhold til nevrobiologien, noe han 

mener kan stimulere til forskning og uttesting av spesifikke ideer om hvordan 

menneskesinnet fungerer. Kandel kritiserer psykoanalysen for manglende interesse i 

systematisk forskning og hypotesetesting, og spesielt for en neglekt av den utviklingen og 

innsikten som er oppnådd innen nevrobiologien.  

 

Og det har vært, og er, skepsis til stede i deler av det psykoanalytiske miljø. Skepsis mot 

reduksjonistiske modeller som går ut fra at mentale sykdommer og tilstander fullt ut skal 

kunne forstås ut fra kunnskap på et nevro-transmitter og -reseptor nivå. Eller skepsis mot at 

psykiske tilstander skal være kausalt relatert til genetikk, uten å ta miljømessig påvirkning 

med i betraktningen. Det har også vært frykt for at kompleksiteten vil gå tapt i rigide 

eksperimenter (Beutel et al., 2003). La oss se på hva noen få av dagens psykoanalytikere sier 

om dette. Det mest åpenbare er at knapt noen benekter biologiens betydning for 

tvangslidelsen. Andre går lenger, og er opptatt av hvordan man kan bygge en bro mellom det 

som tidligere ble ansett som to motstridende syn.  

 

Shapiro ser tvangslidelsen i et karakterperspektiv. Han påpeker vel det som er åpenbart når 

han sier at ingen tviler på at psykopatologi, eller for den saks skyld menneskelig psykologi 

generelt, er fundamentert på menneskelig biologi. At vi kan tenke og snakke har sin bakgrunn 

i biologi. Vår kapasitet for selv-oppmerksomhet, og dermed også vår sårbarhet for indre 

konflikter og selvbedrag. Shapiro hevder at den dominerende trenden innen psykiatri har vært 

å lokalisere de spesifikke nevrofysiologiske årsakene for komplekse psykologiske symptomer, 

og dermed gå utenom det psykologiske grunnlaget for disse symptomene. Biologien er viktig, 

men psykopatologi er for kompleks til å ha en direkte og enkel nevrofysiologisk årsak 

(Shapiro, 2000). 

 

Meares (2001) mener at tendensen til repeterende tanker, analogt til mentale tics, er et aspekt 

av genetisk sårbarhet, altså at den har en nevrofysiologisk basis, mens tankenes omnipotens er 

en konsekvens av utviklingshistorie. Og han mener det er sistnevnte som er den 

invalidiserende faktoren i tvangslidelse. 
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Chessick (2001) viser til Freud og sier at hans ”etiologiske ligning” av multiple interrelaterte 

årsaker til nevrosen, fortsatt er relevant. I følge en slik ligning argumenterer han med at 

tvangslidelsen har sitt utspring fra og er bestemt av multiple faktorer, der en varierende grad 

av organisk og psykologisk patologi kompromitterer ego-utvikling og funksjon. Chessick 

mener at de tvangslidende er spesielt sårbare for stress, og når de utsettes for dette vil det 

foregå en ego-regresjon, og de vil henfalle til magisk tenkning som beskyttelse mot 

grenseoppløsning og angst for tilintetgjørelse. 

 

De ivrigste forkjemperne for integrering av psykoanalysen og nevrobiologien refererer gjerne 

til Freuds 1895-prosjekt der han søker en samlet teori om sinnet og hjernen, noe han anså 

som prematurt ut fra hvor langt datidens nevrobiologi hadde kommet (sitert av Beutel et al., 

2003, s. 775). Utviklingen siden den gang må sies å ha vært formidabel. Nevrobiologien kan 

vise til teknologiske nyvinninger og gradvis et mer konkret bilde av sinnet. Dette går ikke 

upåaktet hen i psykoanalytiske kretser. Det uttrykkes håp om at nevrobiologien kan bidra til å 

foredle de analytiske begreper empirisk slik at man ikke begrenses til kliniske kasus-studier 

(Beutel et al., 2003). Kanskje vil dette også kunne gi et annet, mer nyansert bilde av 

behandlingseffekt for tvangslidelse.  

 

Dialogen man kan ane begynner å finne sted, er utvilsomt viktig. Man kan tenke seg en 

modell som integrerer sinnet og hjernen, der psykoanalysen verken er begynnelsen eller 

slutten, men del av en integrert, flerspektret modell (Beutel et al, 2003).  Dette vil også være 

en berikelse for nevrobiologien, og forhindre reduksjonisme. Symptomprofilen og mange av 

de traumatiske historiene og de mange utviklingene lidelsen har, burde absolutt ha stor 

psykologisk appell – utover det å forsøke å finne biologiske årsaksforklaringer. Glen 

Gabbards (1992) advarsel kan stå som et foreløpig punktum: ”To lose the psychodynamic 

perspective is to lose the complexity and richness of human functioning in the quicksand of 

neurotransmitters and molecular genetics” (s. 996-997). 

 

La oss gå tilbake til forordet i ”Concepts and Controversies in Obsessive-Compulsive 

Disorder”, som det vises til i denne oppgavens innledning (s. 2/3). Her har man allerede tenkt 

seg en integrering av nevrobiologien og psykologien. Ikke psykoanalysen, men andre 

behandlingsmetoder som har vokst fram, og kan anses å ha fortrengt psykoanalysen. 

Behandlingsmetoder som i motsetning til psykoanalysen kan sies å være evidensbaserte og ha 

signifikante resultater å vise til.  
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-Kognitive atferdsmodeller og integreringsperspektiver 

Det finnes ulike varianter av kognitive atferdsmodeller. Modellene fokuserer på læringens 

rolle og på dysfunksjonelle kognisjoner. Men det er slett ikke enighet om at en kombinasjon 

av kognitiv terapi og atferdsterapi er det beste. Det blir diskutert om atferdsterapi alene er 

mest effektivt, om kognitiv terapi har like stort og til tider større potensiale, eller om 

kombinasjonen av disse to representerer den optimale behandling. Begge behandlingene vil 

gjennomgås, hver for seg og som integrert behandling, og styrker og svakheter vil diskuteres. 

Uansett uenigheter, så synes det å være klart at atferdsterapien står  mest sentral i 

behandlingen av tvangslidelsen, og den blir av de fleste ansett å ha effektivitet og effekt over 

andre behandlingsmetoder (f.eks. Kozak & Coles, 2005b; O’Connor et al., 2005). 

 

- Atferdsterapi 

Atferdstilnærminger for tvangslidelsen er opprinnelig basert på læringsteorier, spesielt to-

faktor modellen for frykt og unngåelse presentert av Mowrer (1960). I henhold til denne 

teorien blir obsesjonell angst tilegnet via klassisk betinging, og opprettholdt gjennom operant 

betinging. Dette vil si at obsesjoner, som fobier, blir til ved en assosiasjon til et nøytralt cue 

med en ubehagelig eller traumatisk hendelse, eller ved observasjon eller læring. Slik kan 

”uskyldige” gjenstander få makt til å forårsake intens angst. Kompulsiv atferd utføres som en 

fluktreaksjon fra obsessiv angst og blir negativt forsterket gjennom reduksjon av angsten som 

den avler. I tillegg til dette vil ikke den obsessive angsten utslukkes.   

 

Den påstått mest vellykkede atferdsterapien fram til nå er utviklet fra en slik fobi-modell om 

tvangslidelse-utvikling (f.eks. Rowa, Antony & Swinson, 2007). Vic Meyer (1966) 

eksponerte pasientene for et obsessivt stimuli. Han observerte at når pasienten måtte avstå fra 

å utføre kompulsjonen så gikk angsten ned. Han benevnte behandlingen ”exposure with 

response prevention” (heretter ERP). Senere har ytterligere forskning ført til utvikling av mer 

spesifikke modeller (f.eks. Rachman, Marks & Hodgson, 1971; Foa & Kozak, 1986). 

Logikken bak ERP er å slukke ut det kompulsive ritualet ved eksponering uten den negative 

forsterkning som den rituelle handlingen eller unngåelsen er. Gjennom dette vil det 

demonstreres nedgang i angst over tid.  
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Første delen av Mowrers modell har liten empirisk støtte når det gjelder tvangssymptomer. 

Det er ikke noe empirisk grunnlag for å si at man kan betinge seg til en tvangslidelse. 

Tvangsfenomenene endrer seg for mye over tid og endringene går for fort til at det kan 

forklares på samme måte som en fobitilegnelse (Taylor, Abramowitz & McKay, 2007). Den 

andre delen av Mowrer teori har derimot empirisk støtte. At angsten opprettholdes ved 

operant betinging er det ERP-modellen bygger på.  

 

I praksis fungerer metoden slik at eksponeringen sørger for at pasienten må forholde seg til 

det angstprovoserende materialet, enten ”in vivo” (reell eksponering) eller ”in vitro” 

(imaginær eksponering). Det inkluderer systematisk desensitivisering, og imaginær eller reell 

”flooding” (umiddelbar maksimal angsteksponering). Stort sett vil systematisk 

desensitivisering benyttes som eksponeringsmetode, da dette i praksis viser seg å fungere best 

klinisk for så å si alle pasienter. ”Flooding” er for skremmende for majoriteten av pasientene 

(E. Hjertø, personlig kommunikasjon). Blokkering hindrer pasientens atferds- og/eller 

mentale ritualer gjennom tankestopp, aversjonsterapi, distraksjon og ritual-unngåelse. 

Gjennom ERP-metoden blir pasienten brakt i kontakt med det fryktede objektet (f.eks. 

toaletter, dørhåndtak, dørlås), utvalgt fra en hierarkisk liste av angstprovoserende 

tvangssituasjoner. Pasienten skal så la være å foreta sin vanlige ritualistiske atferd (f.eks. 

vasking, sjekking, telling, andre repeterende handlinger og mentale ritualer). Den kombinerte 

atferdsintervensjonen er basert på tvangslidelsens spesifikke fenomenologi: Obsesjoner øker 

ubehag, kompulsjoner reduserer det. Og man tenker seg at eksponering til den 

angstframkallende tanken eller objektet uten å kunne utføre tvangsritualer, andre 

nøytraliseringer eller unngåelse, vil redusere viktigheten som er tillagt tanken, og resultere i 

nedgang i tvang og assosiert angst (f.eks. Lam & Steketee, 2001; O’Connor et al., 2005). 

 

Atferdsterapi i form av ERP har blitt evaluert i mange studier og ved mange 

behandlingssentre rundt om i verden. Metoden har empirisk støtte som demonstrert i en serie 

av klassiske eksperimenter der eksponering til obsessivt stimuli resulterer i økt angst, og 

blokkering av kompulsiv atferd minsker angst (Rachman & Hodgson, 1980). Når 

behandlingen gjennomgås er den uten tvil effektiv med omsyn til symptomreduksjon. 

Angående behandlingseffekt, er tallene noe varierende, men uansett høye. En metastudie 

referert i Lam & Steketee (2001) viser at mellom 65% og 80% av pasientene oppnår 

forbedring, mens ca 75% av disse opprettholder det de har oppnådd. 
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Mange av studiene som ser på varighet av behandlingseffekt for ERP har et kort 

tidsperspektiv, men i en metastudie av Foa og Kozak (1996) kunne flere av studiene vise til 

langtidseffekter. Metastudien omfattet 16 studier med til sammen 376 pasienter. Den 

gjennomsnittlige oppfølgingsperioden var på 29 måneder (range 6-72 mnd over studiene). 

Prosentandelen av de som responderte på behandlingen der bedringen var vedlikeholdt på 

tidspunktet for oppfølging, var 76% (range 50-100% over studiene). 12 av disse studiene 

rapporterte langtidsvedlikehold for 70-85% av pasientene. 

 

Metodens største svakhet er at behandlingen oftest krever at pasienten tolererer et høyt 

angstnivå. ERP medfører å konfrontere frykt-vekkende situasjoner, og unnlatelse av 

trygghetssøkende kompulsiv atferd. Dette medfører at mange pasienter ikke vil påbegynne 

slik behandling, eller de lar være å gjennomføre fordi de ikke vil bli konfrontert med sin 

obsessive frykt (Shafran, 2005). Tallene varierer, 20%, 30% eller estimater så høyt som 40% 

oppgis over de som enten nekter å gjennomgå behandling eller dropper ut (Steketee, 1993).  

 

En del undergrupper av tvangslidelsen synes ikke å ha noen egentlig fordel av atferdsterapi. 

Det gjelder f.eks. for pasienter som sliter med obsesjoner uten åpenbare kompulsjoner 

(Rachman, 1997). Som eksempel kan nevnes at pasienter med seksuelle eller religiøse 

obsesjoner oppnår dårlig resultat med ERP (Mataix-Cols et al., 2002). Forskningen synes å 

peke i samme retning når det gjelder ”hamstring”. Denne undergruppen er assosiert med 

høyere frafalls-rater og dårlig respons på ERP ( f.eks. Abramowitz, Franklin, Schwartz, & 

Furr, 2003). Selv om det diskuteres hvorfor det er slik, synes det ikke å være noen uenighet 

om at det er slik. Man kan tenke seg at denne innsikten kan påvirke forskningsresultatene for 

behandlingseffektivitet. Så lenge visse subtyper anses som mer eller mindre passende for en 

viss terapi, så kan dette påvirke både behandlers og pasientens motivasjon på en slik måte at 

utvalget kan bære preg av det. Det kan for eksempel komme til uttrykk ved 

behandlingsanbefalinger og implisitte og eksplisitte forventninger. Det hevdes da også at 

pasienter med primært hamstrings-symptomer har vært relativt underrepresentert i mange 

ERP-behandlinger (Ball, Baer & Otto, 1996). Dette er interessant ut fra at atferdsterapien ikke 

har samme suksess med denne gruppen. Denne oppgaven har ikke som formål å foreta 

metodekritikk, men ut fra tvangslidelsens heterogenitet bør det stilles spørsmål om 

forskningen på behandlingseffektivitet er foretatt ut fra et representativt utvalg. Det er naturlig 

å anta at resultatene som viser oppnådd behandlingseffekt, hadde vært annerledes om all 

forskning hadde gått ut fra et randomisert utvalg av alle tvangslidelse-pasienter.  
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Andre resultater for behandlingseffekt er mindre entydige og noen er direkte sprikende. Noen 

studier, men ikke alle, peker mot at eksponeringsterapi alene, uten bruk av blokkeringsritualer 

har begrenset effekt på symptomene. Her kan det være spesifikke behandlingseffekter (Lam & 

Steketee, 2001). Betydningen av alder er heller ikke klar. Det kan imidlertid virke som voksne 

får bedre resultat enn ungdom på grunn av sistnevntes frafall og større problemer med 

føyelighet (compliance) til regimet (Lam & Steketee, 2001). Angående ulike aspekter ved 

symptomene så synes verken varighet eller alvorlighetsgrad å være gode prediktorer for 

behandlingsresultat (Lam & Steketee, 2001). Forskningen peker mot at god deltagelse, for 

eksempel å fullføre alle ERP-sesjonene, assosieres med godt resultat uansett baseline 

alvorlighetsgrad (Simpson & Liebowitz, 2005). Selv om resultatene ikke er entydige, regnes 

depresjon som en prediktor for dårligere behandlingsresultat og generell angst regnes som 

prediktor for behandlingsfrafall (f.eks. Steketee, Chambless & Tran, 2001). Høyt nivå av både 

angst og depresjon etter terapien predikerer gjerne dårlig utfall (Lam & Steketee, 2001). Lav 

motivasjon ses naturlig nok i sammenheng med dårlig behandlingsresultat, det samme gjør 

høy emosjonell reaktivitet (Lam & Steketee, 2001). Komorbide personlighetsforstyrrelser 

regnes ofte å ha negativ betydning for behandlingsresultat (Leckman, et al., 2005). Som 

eksempel kan vises til en studie der 31 tvangslidelse-pasienter som også hadde en 

personlighetsforstyrrelse, ble behandlet med omfattende atferdsterapi. Utfallet av 

behandlingen ble sammenlignet med en gruppe pasienter uten komorbid 

personlighetsforstyrrelse. Førstnevnte ble vurdert som vanskeligere å behandle, avsluttet 

oftere behandlingen prematurt, og hadde større behov for psykiatrisk hospitalisering enn 

tvangslidelse-pasienter uten personlighetsforstyrrelse (Aubuschon & Malatesta, 1994). I 

studien til Lam & Steketee (2001) regnes imidlertid ikke komorbid personlighetsforstyrrelse å 

ha signifikant betydning. Unntaket de påpeker er schizotyp personlighetsforstyrrelse som 

regnes å predikere dårligere resultat. Lam og Steketee (2001) har også sett på faktorer som har 

mer direkte betydning for om pasienten gjennomfører behandlingen. Gradvis eksponering til 

pasientens angst-hierarki bidrar positivt. Behandleren og den terapeutiske allianse mellom 

behandler og pasient, kan ha stor betydning. Og i noen tilfeller kan familien være viktig for å 

overtale pasienten til å gjennomføre.  

 

Man kan slå fast at atferdsterapien har signifikant effekt på mange pasienter, men at den ikke 

virker like godt på alle, selv når behandlingen gjennomføres tilfredsstillende. Årsakene til 

dette kan være mange, men en plausibel forklaring kan være at atferdsterapien har et 
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symptomfokus. Spesielt der tvangen er så alvorlig at det kan vanskeliggjøre et normalt liv er 

symptomfokusert behandling i mange tilfeller essensielt for pasientens funksjonsnivå. 

Vellykket atferdsbehandling betyr mindre tvangssymptomer og oftest mindre angst. Likevel 

kan det være tilfeller der pasienten har like stor trang til å utføre ritualet, eller der angstnivået 

kan være stort selv om vedkommende har oppnådd en viss kontroll over tvangen. Kontroll 

med tvangen er ikke nødvendigvis ensbetydende med mindre angst dersom det er noe 

bakenforliggende som driver tvangen (McWilliams, 1994). Å stille spørsmål ved 

symptomfokus er mer nærliggende dersom man forstår tvangen som et ytre symptom eller 

uttrykk, for noe som ikke er like åpenbart. 

 

Forklaringsstyrken til atferdsterapien virker snever. Den kan si noe om hvordan angsten blir 

forsterket og opprettholdt, men tilfredsstillende forklaringer om hvordan tvangen oppstår, har 

den ikke klart å gi. Etter hvert som det ble tydelig at langt fra alle pasienter ble hjulpet av 

atferdsterapien, ble det naturlig å stille spørsmål om det måtte være noe mer. Psykoanalysens 

teorier var i mange miljøer forkastet, men den kognitive retningen kom etter hvert på banen. 

Blant annet erkjennelsen av at tenkning aktivt kunne opprettholde angst, og observasjoner 

som tilsa at obsesjoner er kognitive fenomener, medførte at den første kliniske benyttelsen av 

kognitive prinsipper i behandlingen av tvangslidelsen ble utført på 1980-tallet (Emmelkamp, 

van der Helm, van Zanten & Plochg, 1980; Emmelkamp, Visser & Hoekstra, 1988).  

 

- Kognitiv terapi 

Fra dens begynnelse i 1950-åra som en misnøye med psykoanalytiske begrep om det 

ubevisste, har kognitiv terapi fokusert på tenkning i et ”her og nå perspektiv” og kognitive 

intervensjoner har utviklet seg som ”the mainstream treatment” for en rekke psykiatriske 

lidelser. Den har fra 1980-tallet også influert behandlingen for tvangslidelsen. 

 

De fundamentale premissene for en kognitiv modell for tvangslidelse er at tvangen oppstår 

som et resultat av vurderingen som blir gjort av det som kan betraktes som normale 

påtrengende tanker, forestillinger og impulser, som høyst betydningsfulle eller truende.  

Forskning har vist at de fleste mennesker fra tid til annen opplever slike tanker (Salkovskis & 

Harrison, 1984), men til forskjell fra dem med tvangslidelse, vil imidlertid friske individer slå 

fra seg disse tankene og ikke oppleve dem som spesielt plagsomme. Slike observasjoner fikk 

forskere til å hypotetisere at det ikke er de påtrengende tankene per se som er patologiserende, 
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men heller måten pasientene tolker tankene på som leder til patologisk angst, depresjon og 

skyld som er karakteristiske for tvangslidelsen (Salkovskis, 1989; Wilhelm, 2000).  

 

Det har vært et skifte fra fokus på irrasjonelle oppfatninger generelt, til å identifisere 

spesifikke dysfunksjonelle oppfatninger i tvangslidelsen. Dette er basert på Becks (1976) 

kognitive spesifisitetshypotese, som sier at ulike psykologiske forstyrrelser er karakterisert 

ved ulike dysfunksjonelle oppfatninger (O’Connor et al., 2005). Å gå gjennom de ulike 

teoriene vil føre for langt i denne sammenhengen. Kort kan det nevnes at Salkovskis teori 

(1985 og 1989) er grunnlagt på Becks hypotese og vektlegger spesielt vurderinger som går på 

overdreven ansvarlighet. Rachman (1997) har gått videre på blant annet Salkovskis teorier og 

kommet opp med en teori som hevder at obsesjoner er forårsaket av katastrofe-mistolkninger 

angående viktigheten av egne tanker og forestillinger. Purdon og Clark (1999) har utviklet en 

teori som vektlegger pasientens oppfatning om viktigheten av å kontrollere egne tanker, og 

konsekvensene av ikke å klare dette. Generelt kan det sies at de kognitive teoriene anser 

vurderinger og oppfatninger som kognitive nøkkelprosesser, som fører til en eskalering i 

frekvens og intensitet av obessive tanker (Clark, Purdon & Wang, 2003). Gjennom den 

kognitive terapien skal pasienten bevisstgjøres f.eks. gjennom ”sokratisk utspørring” eller 

andre kognitive teknikker med formål å avdekke dysfunksjonelle tankemønstre. 

 

De viktigste oppfatningene som er relevant for tvangslidelsen har blitt forsøkt identifisert. 

Dette har resultert i ”the Obsessive Belief Questionnaire (OBQ) med fokus på seks områder: 

intoleranse for usikkerhet, viktigheten av kontroll over ens tanker, perfeksjonisme, overdrevet 

ansvarsfølelse, overestimering av trusler og overdreven viktighet av tanker (Obsessive 

Compulsive Cognition Working Group, 2003). Men det har vært reist spørsmål om disse 

områdene er spesifikke for tvangslidelsen, og det er påpekt problemer med overlapp mellom 

områdene (O’Connor et al., 2005). Og ikke minst stilles det spørsmål ved om disse 

kognisjonene som er relevante for tvangslidelsen, ikke i seg selv trenger en forklaring. 

Dersom vurderinger og oppfatninger spiller en rolle i å forårsake tvangslidelse så er det viktig 

å identifisere årsakene til disse oppfatningene og vurderingene (O’Connor et al., 2005).  

 

Det har vært sprikende resultater angående hvor effektiv kognitiv behandling er for 

tvangslidelsen. Noe forskning peker mot at den kan vise til like gode, eller til og med bedre 

resultater enn atferdsterapi, mens annen forskning viser at den nærmest faller igjennom 

sammenlignet med atferdsterapien. Det synes uansett som om talsmennene for kognitiv terapi 
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eller for en integrering av kognitiv terapi og atferdsterapi, har noen gode argumenter for 

hvorfor kognitive intervensjoner kan forbedre behandlingen. Noen av disse vil bli 

gjennomgått nedenfor.  

 

- Integrering av atferdsterapi og kognitiv terapi 

Et viktig spørsmål er om visse terapeutiske mekanismer, eller kombinasjonen av disse, passer 

bedre for visse varianter av tvangslidelser enn for andre. Eksempel kan være pasienter med 

spesifikke subtyper som ”hamstring”, og for visse komorbide tilstander (Fama & Wilhelm, 

2005). Det har blitt hevdet at siden kognitiv terapi fokuserer på å modifisere forstyrrede 

kognisjoner kan det være passende behandling for pasienter der symptomene primært er 

mentale, f.eks. pasienter med obsesjoner uten åpenbare kompulsjoner (Fama & Wilhelm, 

2005). Kasusstudier gir grunnlag for å anta at kognitive teknikker er anbefalelsesverdig for de 

med hamstingsproblemer, og gode resultater er også oppnådd når pasienter med aggressive, 

blasfemiske og seksuelle obsesjoner har gjennomgått kognitiv terapi (Fama & Wilhelm, 

2005). 

 

En kognitiv vektlegging kan noen ganger gjøre atferdsterapien mindre angstframkallende. Når 

ERP praktiseres sammen med kognitiv terapi, blir konteksten å modifisere kognisjoner i 

stedet for å slukke klassisk betinget angst. Men det er verdt å merke seg at en del ERP- 

eksperter mener at det ultimate målet for eksponering er modifiseringen av trussel-vurdering 

via en modifisering av fryktstrukturer (Foa & Kozak, 1986). Denne innvendingen 

understreker at en viss angst er nødvendig for et godt resultat. 

 

Et argument for at atferdsterapi ikke alltid fungerer alene er at kompulsive ritualer og andre 

former for atferd som har som mål å nøytralisere den obsessive angsten, ofte er subtil og 

vanskelig å oppdage. Mentale nøytraliseringer kan vanskeliggjøre eksponering ved å 

defokusere oppmerksomhet og ugyldiggjøre dets effekt ved et kontraproduktivt tankemønster 

(O’Connor, 2005). Her kan kognitiv terapi være et nyttig bidrag. 

 

Fama og Wilhelm (2005) har sett på ulike studier som sammenligner kognitiv terapi, ERP og 

kognitiv atferdsterapi, og konkluderer med at kognitiv terapi med ulik grad av atferdsterapi er 

effektivt i å behandle tvangslidelse, minst like effektivt som ERP. For eksempel hevdes det at 

forskning viser at kognitiv terapi har bredere terapeutisk effekt enn ERP. At kognitiv terapi 
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bedre kan øke livskvaliteten, og mer effektivt minske depressive symptomer, angst og 

forstyrrede oppfatninger.  

 

Er det noen grunn til å utelate kognitiv terapi fra behandlingen og heller satse på atferdsterapi 

alene? Det er forskere som hevder at behandlingseffekten av kognitiv terapi er skuffende, at 

den ikke kan vise til samme gode resultater som atferdsterapien, ei heller at effekten blir 

større ved å kombinere disse to behandlingsformene (Eks. Kozak & Coles, 2005b). I en meta-

analyse av Abramowith, Franklin og Foa (2002), fant man følgende: En effektstørrelse på 

1,50 for åtte studier av ERP, 1,19 for to kognitiv terapi-studier og 0.99 for tre studier der ERP 

og kognitive teknikker har blitt kombinert. Et essensielt argument for en kritisk holding til en 

behandling med kun kognitivt fokus finnes innbakt i tvangslidelse-patologien, nemlig liten 

mottakelighet for korrigerende informasjon (Kozak & Coles, 2005a). Pasientene er ofte klar 

over at tanker, forestillinger og handlinger er irrasjonelle, men denne innsikten hjelper dem 

ikke. Dette gir grunn til å stille spørsmål ved den største optimismen når det gjelder hvor 

effektiv kognitiv terapi kan være.  

 

Som allerede nevnt er dette en pågående kontrovers. Studiene er mange og resultatene synes 

til en viss grad å peke i ulike retninger. Det kan virke som om det er enkelt å finne argument 

fra forskningen som kan underbygge til dels motstridende syn. Når ERP og kognitiv terapi 

brukes samtidig er det heller ikke lett å fastslå hvordan behandlingskomponentene virker 

sammen eller hvilken komponent som virker best. Det teoretiske rasjonale vil være ulik, men 

det blir hevdet at det pasientene lærer kan være ganske likt (Shafran, 2005). Som eksempel på 

dette kan nevnes at funn fra ulike forsøk tyder på at afterdsbehandlingen kan påvirke 

kognitive endringer (Rassin, Diepstraten, Merckelbach & Muris,  2001).  

 

Man kan slå fast at noe er felles. For eksempel kan man påpeke at både atferdsterapi og 

kognitiv terapi har et symptomfokus. ”Indeed, alleviation of symptoms, including 

compulsions, is the goal of any treatment for OCD” (Fama & Wilhelm, 2005, s 277).  Og noe 

er ulikt, som etiologiske forklaringer og behandlingsmåte. En behandlingsmodell som 

integrerer atferdsterapi og kognitiv terapi skulle man tro ville ha økt effektivitet. Men dette er 

altså ikke opplagt. Det er uansett ingen grunn til å tilbakevise at kognitiv terapi kan ha 

behandlingseffektivitet som overgår atferdsterapien i spesifikke tilfeller. 
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- Integrering av psykofarmaka og atferdsterapi 

I forordet som det ble vist til i oppgavens innledning (s. 2/3), var det spesielt integrering av 

metoder fra nevrobiologien og atferdsterapien som ble nevnt. Dette vil i praksis si 

farmakologi og ERP eller kognitiv atferdsterapi. Det er ikke urimelig å tenke at det å 

kombinere behandling er bedre enn monoterapi, nærmest “common sense”. Responsen på 

atferdsterapien eller SSRI alene er verken universell eller komplett, noe som kan bety at det å 

kombinere to behandlingsformer som kan vise til effektivitet, vil bidra til ytterligere 

forbedring. 

 

Simpson & Libowitz (2005) viser til seks randomiserte, kliniske studier der kombinering av 

SSRI og ERP resulterer i bedre resultat enn hver behandling for seg selv. De hevder at det er 

få studier som ser på kombinasjonen av disse behandlingene og at begrensninger i design 

og/eller prosedyre forhindrer sikre konklusjoner. Blant annet nevner de at noen av studiene 

ekskluderer pasienter med signifikant komorbiditet, selv om dette er vanlig for tvangslidelse-

pasienter. De finner likevel støtte for at kombinasjon av SSRI og ERP kan være overlegen i 

forhold til monoterapi. De understreker at dette gjelder for noen pasienter, ikke nødvendigvis 

for alle. Spesielt blir pasienter med komorbid depresjon nevnt, og der obsesjoner dominerer 

det kliniske bildet (Hohagen et al., 1998).  

 

Når det gjelder langtidseffekter som sammenligner kombinasjonsterapi med monoterapi, så 

synes forskningen å være enda mer begrenset. Og det blir påpekt at randomiserte, kontrollerte 

studier aldri kan si noe om hvorvidt kombinert behandling er overlegent for den enkelte 

pasienten. Generelt brukes gjerne kombinasjonen i tilfeller der pasienten også har mye angst 

eller depresjon, og tvangslidelse-populasjonen har som tidligere nevnt høye rater av disse 

komorbide lidelser. Det vises til tidligere gjennomgang angående hva som vanskeliggjør 

ERP-behandling. Selv om resultatene ikke er entydige, blir gjerne depresjon og angst 

forbundet med frafall og/eller dårlig resultat. De nevnte komorbide lidelsene er responsive for 

medisinering (Simpson & Libowitz, 2005). Dermed er det logisk å regne med at først å 

behandle med psykofarmaka vil kunne promotere resultatet av ERP-behandling. Simpson og 

Libowitz påpeker at hypotesen ikke har blitt formelt testet,  men Hohagens allerede nevnte 

studie (1998) fant at deprimerte tvangslidelse-pasienter som fikk SSRI og ERP, hadde en 

signifikant større reduksjon i symptomene enn de som kun fikk ERP-behandling.  
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Kombinasjonsbehandling blir ofte anbefalt når tvangslidelsen er alvorlig, men også her vises 

det til oppgavens tidligere gjennomgang av ERP-behandling og påpekningen av at 

symptomenes alvorlighetsgrad ikke nødvendigvis har sammenheng med behandlingsresultat. 

Siden det å fullføre alle ERP-sesjonene synes å være av større viktighet, så kan man tenke seg 

at medisineringen indirekte kan påvirke dette gjennom for eksempel å dempe angst eller 

avhjelpe depresjon.  

 

Forskningen på dette feltet kan ikke vise til entydige og sikre resultater. Det synes som om 

kombinasjonsbehandling kan være nyttig i spesifikke situasjoner, og mer effektivt i spesielle 

kliniske situasjoner enn monoterapi alene. Dette kan være gjennom å behandle komorbiditet 

som ellers kan interfere med ERP, å hjelpe de som kun delvis responderer på monoterapi, og å 

behandle alvorlig tvangslidelse. Det hevdes at den optimale ” timing” og metode for å 

kombinere medisinering og atferdsterapeutiske behandlinger er ukjent og trenger videre 

studier (Simpson & Libowitz, 2005) 

 

Det kan stilles spørsmål ved om den beste ressursbruken er å finne fram til den optimale 

”timing” og metode for akkurat disse to behandlingene, siden både medisinering og 

atferdsterapi er behandlinger som har symptomreduksjon som mål. Forskningen kan vise til 

tilfeller der dette er en fruktbar kombinasjon, noe som ikke skal undervurderes. Men når man 

forsøker å få oversikt over forskningen innen ERP, medisinering og kognitiv terapi, og for de 

ulike integreringsforsøkene med disse behandlingene, er det lett å bli overmannet. Både av 

antall studier, de mange sprikende resultatene og kontroversene rundt dette. I det tidligere 

siterte forordet (denne oppgaven s. 2/3) er det nok dette som beskrives som energisk unighet 

blant ekspertene, en uenighet som kan føre til produktiv konkurranse, fruktbar debatt og bedre 

behandling. Men dersom man vektlegger et helhetlig behandlingsperspektiv, kan 

forskningsgrunnlaget virke for snevert. Og hvis man søker den optimale ”timing”, får man 

inntrykk av at målet er å finne en manual som foreskriver hvilke metoder som er optimale for 

enhver undergruppe og variant av lidelsen. Et betimelig spørsmål er hvor stor forskjellen blir 

mellom dette og det å rett og slett vektlegge den enkelte og unike pasient. Uten forsøk på å 

plassere denne i en spesiell gruppe som statistisk sett vil respondere på et spesifikt 

behandlingsopplegg.  

 

Mens noen forsker på integreringsperspektiver og ”timing”, ser andre på de eksisterende 

metodene og stiller spørsmål ved om de kan forbedres og slik kunne bidra til et bedre 
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behandlingsresultat. Som eksempel på sistnevnte er O’Connor og kollegers (2005) kognitive 

modell som gjennomgås nedenfor. 

  

- En nyere kognitiv modell – resonnering og narrativer 

Ut fra misnøye med de eksisterende kognitive forklaringene, og mot synet om at 

tvangslidelsen følger en fobisk utviklingsmodell, utviklet O’Connor og kolleger (2005) en 

”slutningsbasert terapi”/ ”inference-based approach” (IBA) for å behandle tvangslidelse. 

Sentralt i deres modell er forskning på resonneringsprosesser, narrativ tilnærming og kognitiv 

teori og terapi.  

 

O’Connor og kolleger går mot det rådende synet blant de fleste kognitive forskere, og hevder 

at det er blitt fokusert for mye på pasientens oppfatninger og vurderinger på bekostning av 

pasientens kognitive forvrengninger og prosesser. De hevder at tvangslidelsen 

fenomenologisk sett ikke kan defineres klart i termer av oppfatninger og følelser slik som for 

eksempel depresjon med tema som håpløshet og verdiløshet i forgrunnen. Selv om de mener 

at det er klare undergrupper av tvangslidelse-pasienter med spesielle typer av obsesjoner, 

viser de til klinisk evidens når de påpeker at resonneringen bak den samme type obsesjon 

viser stor variasjon i kognitivt innhold. O’Connor og kolleger hevder at det neppe finnes 

”schemata” (hypotetisk skjemastruktur) som inneholder spesifikke oppfatninger som 

forårsaker denne forstyrrelsen, men heller resonneringsmønster som kan kretse rundt en 

hvilken som helst variant av mentalt innhold eller oppfatning. De framhever Becks (1976) 

kognitive forvrengninger, som f.eks. ”overgeneralisering”, ”alt-eller-ingenting-tenkning” og 

”personifisering”. Dette er kognitive prosessene de mener har blitt nesten totalt oversett i 

populære, kognitive tvangslidelse-modeller (O’Connor et al., 2005).  

 

Forholdet mellom oppfatning/mentalt innhold og prosess er symbiotisk, men likevel er det et 

viktig skille i følge O’Connor og kolleger. De viser i denne sammenheng til et forsøk av 

Milner og kolleger fra 1971 (sitert av O’Connor et al., 2005, s. 8), der det hevdes at 

tvangslidende har et overdrevet behov for sikkerhet for å avslutte aktiviteter. Oppgaven var å 

identifisere en spesifikk lyd innimellom hvit støy, og tvangslidelse-pasientene spurte oftere 

etter en repetisjon av lyden enn det kontrollgruppen gjorde. O’Connor og kolleger peker på at 

resultatene både kan tolkes som et behov for sikkerhet, og dermed en spesifikk oppfatning, 

eller en tendens til tvil om man ser eller hører korrekt. Altså som resultat av en spesifikk 

prosess, karakteristisk for tvangslidelsen.  
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Ved O’Connors og kollegers (2005) tilnærming er noen av de klassiske viktige 

karaktertrekkene ved tvangslidelsen igjen gjenstand for teoretisering. Noen har kanskje nye 

benevnelser eller en annen forklaring, men det er i alle fall begreper som man for eksempel 

kan kjenne igjen fra Freuds kliniske bilder av den tvangslidende. O’Connor og kolleger 

trekker for eksempel fram ”tvilen” og viser til at den alltid har figurert som en viktig 

karaktertrekk for tvangslidelsen, men at den i dag har en marginal rolle i kognitive teorier for 

denne lidelsen. De mener dette har sammenheng med at konseptet ”tvil” ikke passer inn i 

oppfatningsformuleringer for tvangslidelsen. Dette fordi tvil er en mental tilstand, mer som en 

spesifikk kognitiv prosess, som opererer uavhengig av spesifikt innhold. Det hevdes at 

vurderingene og oppfatningene følger logisk fra den primære tvilen i tvangslidelsen, og 

dermed ikke representerer essensielle elementer i utviklingen av lidelsen (O’Connor et al., 

2005).  

 

Teorien berører også andre av Freuds kliniske observasjoner. O’Connor og kollegers kliniske 

erfaring legges til grunn når de hevder at visse typer obsesjoner er sluttproduktet av en 

resonneringsprosess, ikke begynnelsen på en vurderingsprosess. Den initielle intrusjonen kan 

ha form som ”tvilende slutning” (doubting inference), (”kanskje…”). Disse tvilende 

slutningene synes ikke å oppstå normalt og har patologiske karaktertrekk. De synes også å 

resultere i en spesiell måte å resonnere på, en kognitiv illusjon, som forfatterne har identifisert 

som ”omvendt slutning” (inverse inference). I stedet for å begynne med evidens fra sansene 

og deretter konkludere, synes det som om mennesker med tvangslidelse konkluderer til tross 

for motsigende evidens fra egen sansning. De arbeider seg på et vis bakover fra det som kan 

være tilfelle, i stedet for fra det som er, til det som kan være. Forfatterne har betegnet denne 

slutt-tilstanden til alle disse prosessene under termen ”slutnings-forvirring” (inferential 

confusion) (O’Connor et al., 2005).  Freud uttalte at under symptomdannelse og nevrotisk 

utvikling er det den psykiske realitet som er viktig for pasienten, ikke den eksterne realitet. 

”Neurotics live in a world apart, where ... only ´neurotic currency´ is legal tender; that is to 

say, they are only affected by what is thought with intensity and pictured with emotion, 

whereas agreement with external reality is a matter of no importance” (Freud, 1912, s. 86). 

Freud benevner dette tankens omnipotens. 

 

O’Connor og kolleger påpeker at obsesjoner ikke eksisterer i et vakuum. Mens den 

meningsløse og ego-dystone naturen til obsesjonene ofte vektlegges som karakteristisk for 
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tvangslidelsen, sier de at obsesjonene har en tendens til å ta en retning mot innholdsdomener 

som på en eller annen måte, og ofte indirekte, har en eller ennen personlig relevans eller 

viktighet for personen som har lidelsen. Obsesjonene tar ofte en (semi-)idiosynkratisk form, 

der det idiosynkratiske innholdet kan være slående (O’Connor et al., 2005). Dette er også et 

interessant punkt, for i dagens atferdsterapi og biologiske dreining, får man inntrykk av at 

tvangens symptomer er tilfeldige. Når O’Connor og kolleger snakker om innhold som kan ha 

indirekte personlig relevans, så kan man tenke at det er naturlig å utforske meningen bak 

symptomene. I stedet for å ”undertrykke” symptomene via atferdsterapi, så spør man om 

opprinnelsen, hva det kan henge sammen med, hva meningen – ofte skjult – er for den enkelte 

pasient. Ikke så ulikt slik psykoanalysen forsøkte å få fram konflikten bak symptomene.  

 

O’Connor og kolleger viser til senere teori-utvikling som understreker den nære 

sammenhengen mellom tanke og språk. For å tenke må vi ha språk, og den delen av språket 

som er nærmest knyttet til resonnering er det narrative. Det er det narratives dynamikk som 

bærer vår tenkning fra punkt A til B, og konklusjonen vi kommer til er ofte satt sammen mer 

av narrativets form enn isolerte objektive fakta, utsagn eller tanker. Tankene utgår fra, og blir 

forstått, innenfor et personlig narrativ, der konteksten strekker seg horisontalt og vertikalt 

utover øyeblikkets slutning og inn i personens livshistorie. Ikke utover mot en objektiv 

realitet. I praksis kan for eksempel tvangsmessig tvil bli forsterket ut fra et overbevisende 

narrativ som gjør tvilen logisk (O’Connor, 2005). I O’Connors terapi vil tvangsnarrativet 

identifiseres og deretter ”erstattes” av et narrativ som er i tråd med sansene/den eksterne 

virkelighet. Og der pasienten er aktiv med på å forme den nye historien. Dette er eksempel på 

ett steg av flere i terapien, der kriteriet for å gå til neste steg blant annet er å føle at det nye 

narrativet blir ”virkelig”.  

 

Å gå spesifikt inn på terapien vil føre for langt her. Generelt kan sies at IBA-programmet 

fokuserer på å avdekke de idiosynkratiske tankeprosessene til pasienten, og er etter forskernes 

eget utsagn mer pasient-vennlig enn terapeut-vennlig. I stedet for å identifisere spesifikke 

oppfatninger eller vurderinger, vektlegges resonneringsprosessen som er assosiert med 

obsesjonen og de idiosynkratiske narrativer som former berettigelsen til en spesifikk obsesjon 

(O’Connor et al., 2005). I praksis vil vel dette også bety at man må gå dypere inn i den 

individuelle sfære. Slik sett er man også nærmere en klassisk behandling.  
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Når det gjelder behandlingsresultater sier forfatterne selv at det er for tidlig å konkludere noe 

sikkert, men de er optimistiske og hevder at tilnærmingens prosessorientering kan medføre 

større spesifisitet i kognitive intervensjoner. Det hevdes at det er enklere å modifisere en 

mistilpasset resonneringsprosess enn å få tilgang til, og å korrigere, en hypotetisk 

skjemastruktur (schemata) (O’Connor et al., 2005). I dette kan det ligge et viktig 

forbedringspotensiale for den kognitive terapien. 

 

Men representerer modellen noe grunnleggende nytt? Noe av problemet med tvangslidelsen er 

som tidligere nevnt, at pasienten er klar over det irrasjonelle i tvangen, men at denne innsikten 

vanligvis ikke medfører noen endring. Det kan referes til kasuset ”Mr. B” (s. 49) der 

pasienten vet at hans tvang er irrasjonell og forteller terapeuten på nytt og på nytt at denne 

innsikten ikke hjelper. Det blir naturlig å spørre om en ny kognitiv intervensjon kan virke mer 

overbevisende. Samtidig kan det påpekes at pasienten ikke kjenner til sin egen feilaktige 

resonneringsprosess og dette kan ha betydning. 

 

Hvis det er feilresonneringen som i seg selv er patologiskapende så er det nok å rydde opp i 

feilresonneringen. Men hvis feilresonneringen er et symptom på noe annet som ligger i 

grunnen, er det sistnevnte som bør forklares og behandles. Dagens forskning kan ikke gi noe 

sikkert svar på dette. Det kliniske bildet framviser imidlertid angst, tvil, ambivalens og 

omnipotens. Dette er nærliggende å tenke at dette kan være uttrykk for en mer grunnleggende 

mangel- eller konfliktpatologi i den menneskelige psyke. Når for eksempel ubestemtheten er 

gjennomtrengende og tvilen så stor at man til og med tviler på sin egen sansning, så kan dette 

gi grunnlag for å tenke rundt autonomi og eget selvbilde.  

 

Videre forskning vil kunne si mer om betydningen O’Connor og kollegers modell vil kunne 

ha. Den er uansett interessant fordi den påpeker og forsøker å forklare viktige kliniske trekk 

ved tvangslidelsen som i stor grad synes å ha blitt oversett av de nye 

behandlingstilnærmingene. Kanskje kan dette være en mulig åpning for å vurdere tidligere 

teorier med nye øyne. 
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”Status quo” - Hvorfor får man det ikke helt til?  

 

Fra kritikken mot psykoanalysens manglende behandlingseffektivitet og dennes tilbakegang, 

til ny optimisme ved framveksten av nye metoder som fokuserer på symptomer og forstyrrede 

tankemønster. Og så kanskje en gryende innsikt i at dette heller ikke fungerer tilfredsstillende.   

 

Det er umulig for psykoanalysen å ignorere data om behandlingseffektivitet. De fleste 

psykoanalytikere er også smertefullt klar over den begrensede suksessen i å behandle 

pasienter med alvorlig tvangslidelse. Man kan diskutere enkeltkasus kontra empirisk 

forskning, og peke på årsaker til at psykoanalysen ikke har fungert tilfredsstillende og 

hvordan den kunne fungert bedre. Uansett må man kunne slå fast at psykoanalysen har hatt 

skuffende resultater med omsyn til å behandle tvangslidelsen på en tilfredsstillende måte.  

 

Oppgaven har også pekt på noen av svakhetene ved dagens behandling. Nevrobiologien og 

den kognitive atferdsterapi kan heller ikke vise til perfekte resultat, verken alene eller i 

kombinasjon. Det vil alltid være en viss prosentdel som ikke responderer på medisin, som 

atferdsterapien ikke virker på, eller som dropper ut av behandling eller får tilbakefall. Hvorfor 

man ikke helt får det til er fortsatt et kontroversielt spørsmål.  

 

Felles for dagens forståelse og behandling er fokus på symptomreduksjon. Dette kan ha 

viktige behandlingsimplikasjoner. Dersom pasienten sliter med komorbide lidelser evt. som 

følge av sin tvangslidelse, vil dette ikke nødvendigvis bli tatt hensyn til. Og om man ser seg 

blind på symptomreduksjonens rolle vil man kunne overse at mange pasienter fortsatt plages 

med angst, relasjonelle problemer eller personlighetsrelaterte forhold etter en såkalt vellykket 

behandling. Kanskje fordi man ikke har fokusert på annet enn tvangssymptomene eller fordi 

man ikke har gått til kjernen av lidelsen. Hva som anses som viktig avhenger av ens 

forståelsesmodell for hvordan tvangen utvikles og opprettholdes. Som eksempel kan nevnes 

McWilliams (1994) som vektlegger at det er noe som driver tvangen. Hun spør om det er 

noen verdi i å gjennomgå videre behandling dersom pasienten har tvangen under kontroll. 

Svaret hun gir er at det ikke er det samme å kunne kontrollere en tvangshandling (ved innsats, 

viljestyrke eller føyelighet overfor en autoritet), i forhold til ikke å lide under tvangen i det 

hele tatt. Behandling utover symptomreduksjon kan gi personen mulighet til å mestre de 

forhold som driver tvangen, og å finne en større indre ro i stedet for en ustoppelig oppnåelse 
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av selvkontroll. McWilliams (1994) sammenligner dette med en alkoholiker som ikke lenger 

føler behov for å drikke, i forhold til en som klarer å holde seg edru til tross for fristelsene. 

 

I forlengelsen av symptomfokuset bør man se nærmere på hvordan behandlingssuksess måles. 

Dersom symptomreduksjon er målet, vil en behandling som avhjelper andre problemer ikke 

nødvendigvis anses som en vellykket behandling. I et mer helhetlig behandlingsperspektiv vil 

reduksjon av tvangssymptomenes fortsatt være sentralt, men ikke nødvendigvis det optimale 

målet.  

 

Det er blant annet ut fra slike argument det kan hevdes at et psykoanalytisk perspektiv fortsatt 

er viktig både for teoretisering og behandling av tvangslidelsen. Gjennomgangen som følger 

vil gå inn på noen områder som viser viktigheten av ikke å miste den psykoanalytiske 

tilnærmingen til tvangslidelsen. Noen av punktene vil illustreres med kasus. Her kan nevnes 

”Mr. B” som hadde like mange tvangssymptomer, men likevel hadde fått et bedre liv etter en 

psykoanalytisk behandling. Og ”Rachel”, et eksempel på en psykoterapi som har integrert 

ulike behandlingstilnærminger, men latt psykoanalysen vært fokus.  

 

Viktige områder for et psykoanalytisk bidrag 

 

- Komorbiditet 

Personer med tvangslidelse vil, som tidligere nevnt, oftest også ha komorbide lidelser. Det 

vanligste er depresjon, angst, personlighetsforstyrrelser eller problemer av mer karaktermessig 

art. Det er minst tre viktige grunner til at en psykodynamisk behandlingstilnærming kan være 

sentralt ut fra komorbiditet. For det første at man ut fra et helhetsperspektiv kan tenke seg at 

en bedring i generell psykisk helse kan være med på å redusere tvangssymptomene. For 

eksempel viser forskning at stress er en faktor som påvirker alvorlighetsgraden av tvang 

(Chessic, 2001). For det andre fordi komorbide lidelser kan forhindre annen behandling som 

kan være sentral. Dette er allerede diskutert i oppgaven, derfor nevnes kun kort at for 

eksempel angsten kan være for høy til at pasienten vil gjennomgå afterdsterapi. For det tredje 

fordi en bedring av psykisk tilstand kan forbedre livskvalitet til tross for at man ikke får bukt 

med tvangssymptomene. Kasuset nedenfor er eksempel på dette. Her har behandlingen hatt en 

helhetlig positiv effekt – men ingen tydelig symptomreduksjon.   
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Mr. B er 38 år og har en god jobb. Han har ved en tidligere anledning fått en paranoid 

personlighetsforstyrrelse-diagnose. Han har kun hatt milde tvangssymptomer. 

Funksjonsevnen forverres betraktelig ved farens død, to år før han kommer til psykoanalytisk 

behandling. Pasienten har skyldfølelse i forbindelse med farens bortgang etter at det siste 

møte med faren hadde endt i en krangel. Før han søkte psykoanalytisk behandling hadde han 

forsøkt kognitiv atferdsterapi som fokuserte på symptomene hans, men han syntes ikke at dette 

fungerte. Pasienten fortalte at han gjentatte ganger hadde forklart til terapeuten at han var 

fullt klar over hvor latterlige de kognitive forstyrrelsene var, men at det å være klar over det 

irrasjonelle ikke hjalp ham å endre måten han tenkte på. En psykiater hadde tilbudt ham 

medisinering, noe hans paranoide natur hadde problemer med. Han følte at medisinen ville 

ødelegge ham, eller i det minste medføre alvorlige bieffekter. Behandlingen hos 

psykoanalytikeren medførte at pasienten etter en periode godtok å prøve medisinering. 

Imidlertid fungerte ikke dette for Mr. B. Men den psykoanalytiske terapien medvirket til at 

han gjorde store framskritt i mange av livets områder. Symptomene ble ikke borte, men de var 

under kontroll. Hans paranoide karakter var imidlertid blitt bedre på mange viktige måter. 

Blant annet ble det mulig for ham å ha en gjensidig meningsfull seksuell relasjon med en 

kvinne, noe som tidligere hadde vært utenkelig. Han ble mindre isolert og inngikk også andre 

relasjoner. Han klarte også å gå tilbake til å jobbe deltid. I korthet hadde pasienten tilpasset 

seg sine symptomer på en måte som beriket hans livskvalitet (Gabbard 2001).   

 

- Tvangslidelse og personlighetsforstyrrelser 

Det har blitt hevdet at noen av vanskelighetene innen dette feltet har sin bakgrunn i 

sammenblandingen av tvangslidelsen og tvangspreget personlighetsforstyrrelse (Gabbard, 

2001). Selv om det historisk sett har vært en tendens til å se på de to tilstandene som del av 

samme kontinuum, peker evidensen nå i retning av at tvangslidelsen ikke har sitt utspring fra 

tvangspreget personlighetsforstyrrelse. En viss andel av pasienter med tvangslidelse har også 

tvangspreget personlighetsforstyrrelse, men ulike undersøkelser tyder på at dette kan ha en 

størrelsesorden på ca. 6% (Gabbard, 2001).  

 

Metastudier, (f.eks. Baer et al., 1990), synes å føre til den følgende konklusjon: Mens noen få 

studier dokumenterer enten en premorbid eller nåværende diagnose av tvangspreget 

personlighetsforstyrrelse i en signifikant andel av pasientene diagnostisert med tvangslidelse, 

vil mange andre studier ikke kunne vise til en slik sammenheng. Forskningsresultatene er 

altså ikke konsistente når det gjelder å påvise forholdet mellom tvangslidelse og tvangspreget 
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personlighetsforstyrrelse, men det synes ganske sikkert at sammenhengen ikke er klar og 

lineær.  

 

Det er viktig å ta med i betraktningen at denne forskningen går ut fra et diagnosesystem, der 

systemets rammer vil påvirke forskningens resultater. Diagnoser er menneskeskapte og ikke 

uforanderlige eller udiskutable. Hvordan tvangslidelse og tvangspreget 

personlighetsforstyrrelse defineres vil selvsagt påvirke hvordan man mener forholdet mellom 

disse er. Og forskningsresultatene avhenger av hva studiene sammenligner. 

Diagnosesystemene kan være for ”grove” til at man finner kontinuitet. Dersom man trekker 

inn den mildere tvangspregede personlighetsproblematikken (subterskel tvangspreget 

personlighetsforstyrrelse) så er det mulig at kontinuiteten er der likevel, noe som ofte er i 

overensstemmelse med klinisk erfaring (E. Hjertø, personlig kommunikasjon). En kan også 

tenke seg at tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse representerer to 

utviklingskurser fra samme utgangspunkt. Det er altså samme konflikt som ligger til grunn, 

mens løsningen på konflikten arter seg ulikt. Mens tvanglidelsens symptomer gjerne oppleves 

som jeg-dystone (fremmede) så vil trekkene i tvangskarakteren være mer integrerte i 

personligheten, og ofte oppleves som dyder, som jeg-syntone (A. Zachrisson, personlig 

kommunikasjon). Forsåvidt kunne en egen avhandling om denne kontroversen angående 

forholdet mellom tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse vært ønskelig. I 

denne oppgaven må dessverre gjennomgangen bli overfladisk. Det understrekes imidlertid at 

selv om mye forskning har vært gjort på dette forholdet, så kan man med fordel stille andre 

type spørsmål. Og kanskje forsøke å løfte forskningen utover det diagnostiske systemets 

rammer. Framtidige studier vil kunne bidra med andre svar. Og kanskje vil psykoanalysens 

tenkning om denne sammenhengen igjen bli vektlagt som et viktig bidrag. Når 

”sammenblandingen” av tvangslidelsen og den tvangspregede personlighetsforstyrrelsen 

anses som problematisk, er dette ut fra visse forutsetninger. Disse forutsetningene er ikke 

udiskutable sannheter. 

 

Om man skulle velge å se bort fra det kontroversielle forholdet mellom tvangslidelsen og 

tvangspreget personlighetsforstyrrelse, er ikke dette ensbetydende med at man i behandlingen 

av tvangslidelsen kan se bort fra betydningen av personlighetsmessige problemer. Mange 

studier indikerer at en høy andel av pasienter med tvangslidelse også kvalifiserer for en 

personlighetsforstyrrelse. Om det er snakk om tvangspreget personlighetsforstyrrelse eller en 

annen personlighetsforstyrrelse er i noen sammenhenger sekundært.  
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Meares (2001) hevder at den mest utbredte personlighetsforstyrrelsen som kan assosieres med 

en tvangslidelse-diagnose, er en blandet personlighetsforstyrrelse med unngåelses-

/avhengighets- og passiv-aggressive trekk. Han ser både personlighetsforstyrrelsen og 

tvangslidelsen i sammenheng med familebakgrunnen til pasienten. Han beskriver en 

forstyrrelse av utvikling som han hevder ofte vil kunne føre til en personlighetsforstyrrelse i 

det voksne liv. Karaktertrekkene mener han i stor grad er i overensstemmelse med 

observasjonenen til Joffe, Swinson og Regan (1988) som undersøkte 23 pasienter med 

tvangslidelse.  Personlighetstrekkene de fant kan benevnes ”unnvikende”, ”avhengig” og 

passiv-aggressiv”. En psykodynamisk tilnærming kan ofte vise til effektivitet i å behandle 

personlighetsforstyrrelser og ulike personlighetsmessige aspekter ved pasientens lidelse 

(Fonagy, 2006; og Leichsenring, 2006). 

 

Selv for behandlingstilnærminger som anser medisinering og/eller atferdsterapi som mest 

sentrale, kan det være overbevisende grunner for å integrere psykodynamiske strategier i 

behandlingen. Oppgaven har tidligere tatt for seg noen av grunnene som forhindrer pasienten 

fra å gjennomgå atferdsterapi, eller som medfører at denne terapien fungerer dårligere. En av 

årsakene regnes ofte å være personlighetsforstyrrelser. Det samme gjelder for 

medisineringsresultat. En studie av Baer og kolleger (1990) fant at tilstedeværelsen av 

schizotyp, borderline og unnvikende personlighetsforstyrrelse, predikerte dårlig 

behandlingsutbytte for pasienter som ble behandlet med clomipramine (SSRI). For de nevnte 

forhold kan en psykoterapi med et bredere fokus avhjelpe problemene som vanskeliggjør 

symptombehandling. 

 

- Relasjonelle forhold 

Personer med tvangslidelse har ofte betraktelige vanskeligheter med interpersonlige 

relasjoner. Dette gjelder både med familiemedlemmer, kolleger og i sosiale settinger 

(Gabbard, 2001). En tvangslidelse-diagnose er forbundet med en høy risiko for separasjon 

eller skilsmisse (Zetin & Kramer, 1992). Dette kan sees i sammenheng både med 

personlighetsmessige problemer og hvordan tvangen kan styre hverdagen. Gabbard (2001) 

mener at det nevrobiologiske grunnlaget i tvangslidelsen medfører spesifikke ubevisste 

mønster i relasjoner som til sist blir internalisert i pasientens karakteristiske objektrelasjons-

mønster. Disse er så re-eksternalisert i ulike relasjoner og skaper en hærskare av problemer.  
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En psykoanalytisk tilnærming er nyttig for å belyse og kunne gjøre noe med de relasjonelle 

problemene lidelsen medfører. Overførings- og motoverførings-utviklinger, som vektlegges i 

psykoanalytisk behandling, kan systematisk undersøkes som en måte å hjelpe pasienten å 

forstå sine relasjonelle problemer i andre kontekster. Identifisering av stressorer og deres 

spesielle mening for pasientene kan også være til hjelp for både pasienten og 

familiemedlemmene. Slik kan de være forberedt på hendelser som kan virke negativt, og 

forsøke å unngå eller redusere betydningen av dette så mye som mulig (Gabbard, 2001).  

 

- Symptomenes mening og den terapeutiske allianse 

Pasientene er som oftest interessert i mening. Dette er i overensstemmelse med erfaringen til 

klinikere som har arbeidet med denne problematikken i lang tid (E. Hjertø, personlig 

kommunikasjon). Tvangen kan ha mening uansett hvor irrasjonell den virker. Og noen 

pasienter har behov for å finne mening i det som for dem selv kan synes meningsløst. Uansett 

teori og tilnærming bør pasientens forestillinger eller behov for mening tas alvorlig i et 

behandlingsperspektiv.  

 

At terapeuten forstår pasientens situasjon og hva tvangen innebærer for pasienten kan være 

essensielt for å styrke den terapeutiske allianse. I innledningen til PDM understrekes det at 

prosess-orientert forskning har vist viktigheten av trekk som vektlegges i den 

psykodynamiske modell for resultatet av behandlingen: Den terapeutiske arbeidsallianse, 

overføringsfenomener og stabilitet. Dette hevdes å være bedre prediktorer for resultatet enn 

behandlingstilnærming per se (PDM Task Force, 2006 s. 6).  

 

Den terapeutiske allianse har verdi i seg selv for å oppnå et godt behandlingsresultat.  

Om man velger å tenke mer symptomfokusert så vil den også ha betydning for å få pasienten 

til å forsøke – og også fullføre, behandling som ellers kanskje virker for angstframkallende 

(ref. tidligere gjennomgang av faktorer som har direkte betydning for fullføring av ERP-

behandling). 

 

- Ego-styrking 

En psykoanalytisk orientert behandler vil noen ganger kunne diagnostisere litt annerledes. Å 

vurdere sykdomsbildet til den enkelte pasient uten å ha plassering i et tradisjonelt diagnostisk 

klassifikasjonssystem som formål, kan medføre fruktbare teorier for etiologi, behandling og 

forståelse. Chessick (2001) kan stå som en representant for et forståelsesperspektiv utenom 
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det tradisjonelle diagnosesystemet. Han understreker kompleksiteten til tilstander som 

tvangslidelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og går ut mot tendensen i psykiatrien 

til å anse tvangslidelsen som en hjerneforstyrrelse. Et syn han mener ignorerer det faktum at 

en hel rekke sammenblandende vanskeligheter gjerne sameksisterer med de nevnte 

tilstandene. Ser man på dem som klart definerte lidelser, risikerer man å overse det sentrale 

problemet som pasienten må hanskes med, nemlig at hans ego sliter voldsomt og vil 

regrediere i et forsøk på å oppnå kompromiss-dannelser som vil kunne tilfredsstille dets tre 

strenge mestere, superego, id og den eksterne virkelighet. 

 

Chessick viser til et kasus som han har hatt i langvarig psykoterapi, der han demonstrerer det 

komplekse forholdet mellom tvangslidelse, tvangspreget personlighetsforstyrrelse, depresjon, 

paranoia, borderline og schizofreni. Han stiller spørsmålet om det ikke hadde vært bedre å se 

på pasientens lidelser i et kontinuum av ego-funksjon via egos forsøk på å hanskes med livets 

omskiftninger og kanskje ulike biologiske faktorer. I stedet for å isolere visse symptomer som 

en spesifikk hjerneforstyrrelse eller sykdom. Han hevder at disse pasientenes ego primært 

strever med narcissistisk raseri. Når dette blir for overveldende, må ego ha ressurser i form av 

arkaiske innretninger slik som tvangssymptomer, paranoide projeksjoner, depresjon og så 

videre. Uansett etiologi, så er et av Chessicks poeng at psykoanalytisk psykoterapi har en 

viktig rolle angående å styrke ego og å modifisere superegeo, slik at pasienten kan utvikle en 

mer passende kompromiss-dannelse. Han ser ingen grunn til at ikke pasienten samtidig får 

medisinering og eventuelt atferdsterapi for å lette symptomtrykket (Chessic, 2001).  

 

- Skammens og intellektualiseringens betydning 

Intellektualisering ble nevnt som ett av de kliniske trekkene ved den tvangslidende, som 

skaper problemer i psykoanalysen. Det er mulig å tilrettelegge metoden for dermed å kunne 

hjelpe pasienten bedre. Som et eksempel kan det vises til McWilliams (1994) som tar opp 

hvordan terapeuten kan arbeide med viktige problemområder ansett som typisk for den 

tvangslidende – skam og intellektualisering.  

 

McWilliams understreker at det essensielle i behandlingen er hensyntagen og forståelse for 

pasientens sårbarhet for skam. Hun mener at empati og det å la være å råde pasientene, 

skynde på dem og kritisere dem for effektene av forsvarsmekanismene, gir mer bevegelse i 

terapien enn mer konfronterende mål. Hun hevder at psykoanalytisk terapi involverer mer enn 

å gjøre det ubevisste bevisst, det innebærer å endre pasientens overbevisning om at det som 
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har blitt gjort bevisst er skamfullt. Bak denne tendensen til mottagelighet for skam ligger 

grunnleggende oppfatninger om synd som kan ha betydning for tvangspregede mekanismer.  

At man kan like en sadistisk fantasi, ikke bare bekjenne den, eller oppnå trøst fra sorg, ikke 

bare motstrebende tilstå at man er trist, er nytt for disse klientene. «Hva godt kan det føre til å 

føle det?» er et hyppig spørsmål. Svaret, sier McWilliams, er at det kan skade å ikke føle det, 

og at emosjoner får en til å føle seg i live, full av energi og fullt ut menneske, selv om de ikke 

uttrykker holdninger som pasienten ser på som helt akseptable. Spesielt for kompulsive 

pasienter mener hun det kan være nyttig å kommentere på deres vanskelighet med å bare 

«være», ikke bare «gjøre». McWilliams sier at terapeutens stille dedikering til emosjonell 

ærlighet, og pasientens gryende opplevelse av at han eller hun ikke vil bli dømt eller 

kontrollert, vil bevege behandlingen mot et godt resultat (McWilliams, 1994).  

 

Det andre viktige trekket ved et godt arbeide med mennesker i denne diagnostiske gruppen, 

spesielt de med obsesjoner, er unngåelsen av intellektualisering. Tolkninger som retter seg 

mot det som ikke er undertrykt, vil være uproduktive. McWilliams viser til hvor ofte man i  

psykoanalytisk terapi møter mennesker som kan diskutere sine dynamikker i samme tone som 

en mekaniker detaljert og automatisk legger ut om hva som er galt med en bilmotor, og som 

ikke oppnår en antydning av bedring av den grunn. Hun understreker ulikheter mellom 

intellektuell og emosjonell innsikt, og hvordan tvangslidende mennesker bruker ord mer for å 

avverge følelser i stedet for å uttrykke dem. En måte å bringe den mer affektive dimensjonen 

inn i terapien kan være gjennom forestillinger, symbolisme og kunstnerisk kommunikasjon. Å 

gå fra identifikasjon av affekt til å oppmuntre til å nyte den blir essensielt (McWilliams, 

1994). 

 

Selv om McWilliams understreker empati og forståelse framfor konfrontasjon, så mener hun 

samtidig at det er tilfeller der pasienten må stilles krav til. Hun sier blant annet at ved 

ubetinget å akseptere selvskadende tvangshandlinger, kan terapeuten uvitende bidra til 

forestillinger om at terapien vil operere magisk, uten at pasientene på noen måte må utvise 

selvkontroll. ”As long as one is «getting away with» compulsivity, there is little incentive to 

change” (McWilliams, 1994, s. 296).  

 

- Eksempel på en integrert behandling – psykoanalyse, atferdsterapi og medisinering 

Det kommer ikke fram hvordan McWilliams mener pasienten skal stilles krav til, og når og 

hvordan selvkontroll skal utøves. Men når tvangssymptomene er sterke og til tider dominerer 
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pasientens liv, blir behandlingsmetoder som direkte kan bidra til symptomreduksjon, sentrale. 

Det finnes også flere eksempler på psykoanalytikere som med godt resultat, har integrert 

atferdsterapi og medisinering inn i sin behandling, mens psykoanalysen har vært i forgrunnen.  

Prudence Leib (2001) uttaler at ingen enkeltbehandling kan sies å være den riktige eller den 

maksimalt effektive i behandlingen av alvorlig tvangslidelse. Hennes pasient ”Rachel”, var 

ikke villig til å forsøke andre behandlinger enn psykoanalyse. Etter etablering av en god og 

forpliktende allianse og to års analyse av pasientens problemer med blant annet aggresjon, 

mistro, kontrollbehov og overgivelse til sykdommen, kunne atferdsterapi og medisinering 

integreres i analysen.  

 

Gjennomgangen av kasusstudiet viser i praksis noe av det som er trukket fram i oppgaven 

som psykoanalysens betydningsfulle styrker. Alliansen mellom behandler og pasient, 

herunder pasientens behov for mening og viktigheten av terapeutens forståelse. Dessuten det 

terapeutiske arbeid med overførings- og motoverføringstilstander, og viktigheten av å arbeide 

helhetlig med alle de områder pasienten sliter med. Utover i den psykoanalytiske behandling 

blir pasienten i stand til å gjennomgå mer symptomfokusert terapi som i dette tilfelle synes å 

være essensielt. Pasientens historie, spesielt forholdet til sin mor, er også et godt eksempel på 

at det er vanskelig å overse psykologiske forholds betydning for utviklingen av 

tvangslidelsen. 

 

Rachel, en kvinne tidlig i trettiårene, oppsøkte selv psykoanalytisk behandling. Hun var kjent 

med både atferdsterapi og medisinering, men var opptatt av meningen bak sykdommen og 

symptomene sine. Rachel hadde i det store og hele vært fysisk og psykisk ved god helse inntil 

tre år før kontakten med behandler. En avsky for hundeekskrement hadde da i løpet av et 

halvt års tid utviklet seg til en tvangslidelse der fryktens fokus var muligheten for å komme i 

kontakt med hundeekskrement. Fra å ha en yrkeskarriere, og et aktivt fullverdig liv, hadde 

hun i løpet av kort tid blitt forvandlet til en invalidisert, plaget kvinne, ute av stand til å 

arbeide, reise eller møte venner og familie. Hun brukte ”beskyttende” klær og unngikk alle 

normale aktiviter. Potensiell smitte fra hunder anså hun kunne være over alt, og 

unngåelsesritualene (hovedsaklig vasking) var endeløse og måtte til en viss grad også utføres 

av de som kom i hennes nærhet. En klar forutgående årsak til lidelsens oppblomstring var 

vanskelig å fastslå, men Leib peker på noen viktige livshendelser hun mener var 

betydningsfulle. For det første stod Rachel opp mot sin dominerende mor for første gang. For 

det andre var hennes lange yrkesutdannelse fullført og nødvendiggjorde at hun ble noe i 
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stedet for å forberede seg på noe. Samtidig som dette også medførte at spørsmålet om å stifte 

familie kom opp.  

 

Den første fasen av analysen omhandlet utforsking og Rachels behov for forståelse. Hun holdt 

moren ansvarlig for sin sykdom, med et bunnløst, fullt bevisst raseri mot moren, og mot faren 

for ikke å ha stått opp mot moren og beskyttet Rachel og hennes søsken. Moren ble beskrevet 

som svært påtrengende og kontrollerende, som familiens regjerende dronning som ga ordre, 

slo ned på ulydighet eller ble hysterisk anklagende mot sin ektemann. Moren sørget for eget 

velvære på alle måter, mens det ellers hersket strenge restriksjoner, forventninger og forbud 

for resten av familien. Absolutt lojalitet mot moren ble forventet, klage eller uttrykk for egen 

autonomi medførte en hysterisk reaksjon fra moren – ”å ha ens egen agenda” ble ikke 

tolerert. I analysen bidro Rachel selv med åpenbare tolkninger av symptomenes symbolisme. 

Det var essensielt for henne at behandler forstod hvordan symptomene hennes kunne 

rettferdiggjøres ut fra oppveksten hun hadde hatt. Hundeekskrementet  representerte for 

henne morens skitt, alt Rachel måtte tåle av den tyranniserende moren. Hundeeierne som ikke 

var påpasselige nok, representerte faren som var passiv og impotent under morens 

kontrollerende raseri. Leib bemerker at pasientens fortaper seg i metaforen og at denne får 

sin egen mening og liv, mer reelt enn den egentlige virkelighet. Dette tenker Leib har 

sammenheng med at Rachel i sin oppvekst stadig ble utsatt for en manglende validering av 

egne oppfatninger og sansninger. Spesielt angående hvordan hun oppfattet andres respons på 

affekt. 

 

Validering og forståelse fra behandler medførte ingen egentlig endring i symptomene, men 

førte til en dypere tillit hos pasienten. Dette igjen gjorde det videre arbeid mulig, inkludert 

medisinering og innbakt atferdsterapi som del av psykoanalysen. Pasienten var opptatt av i 

hvor stor grad behandler anså hennes lidelse som biologisk determinert. Dette ville i så fall 

for Rachel bety at behandler ikke trodde på symbolismen i symptomene, og at hun heller ikke 

trodde på Rachels opplevelse av sin mor. Om medisinen fungerte, ville dette for pasienten 

bety at moren ble ”frikjent”. 

 

Behandlers økende forståelse ble til gjennom en prosess av overføringer og motoverføringer. 

Leib viser til tre faser. Den først fasen kaller hun ”den tyranniske mor-overføringen”. Den 

omhandlet skiftende kontroll og uttesting, og man kunne ane en ”tyrann/offer” dyade. En 

primitiv angst for å bli kontrollert, invadert av en omnipotent mor og gjennom dette føle seg 
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hjelpeløs og impotent. Andre fase var en mer positiv overførings-tilstand. Behandler tok plass 

som en støttende, oppmuntrende og aksepterende morsfigurmodell i motsetning til erfaringen 

Rachel hadde med sin mor, der et eneste mistak var fatalt. I denne fasen ble hoveddelen av 

atferdsterapien utført. I følge Leib følte Rachel sterkt at hun trengte behandlers 

tilstedeværelse, i form av en ”støttende morsfigur”. Dette ble en forutsetning for å kunne 

eksponere seg selv til det forventede nivået av angst. Hun hadde ikke latt seg pushe av noen 

som ikke kjente henne, brydde seg om henne eller forstod meningen av hennes opplevelse. 

Og – understreker Leib – verdien av analysen av den negative overføringsfasen rett før, gjør 

dette til noe annet enn en støttende psykoterapi. Etter tre og et halvt år med analyse og ett år 

etter at atferdsbehandlingen tok til, gikk Rachel inn i sin tredje overføringsfase. Denne 

beskrives som en rikere og mer kompleks fase, der behandler innehar ulike roller, inkludert 

”den falliske mor”, ”den kvinnelige rival” og en livskraftig positiv kvinneskikkelse som 

Rachel kunne identifisere seg med. 

  

Leib kommer inn på den analytiske signifikans spørsmålet om medisinering hadde i Rachels 

tilfelle. Etter at noe av hennes heftighet angående medisin hadde roet seg, kunne behandler 

spørre om årsaken til at hun ikke ville gripe ethvert halmstrå for å kunne bli frisk. Dette 

medførte en smertefull, men fruktbar elaborering rundt pasientens tilknytning til sykdommen. 

Hun var som et dyr som hadde krøpet inn i hulen sin for å dø. Hun var ikke sikker på om hun 

ønsket eller forventet noe som helst av livet. Når behandler følte at Rachel kunne tåle at hun 

hadde en agenda, og at hun heller ikke kunne sitte å se på Rachels selvdestruktivitet, tok hun 

dette opp. Hun vektla viktigheten av at Rachel måtte være villig til å gjøre det som måtte til 

for å kunne bli bedre. Og forklarte at analysen alene neppe ville kurere henne, og faren for at 

analysen ble et substitutt for å leve. Leib anser at analysen i seg selv på dette tidspunktet har 

blitt motstand mot å oppgi tvangen, depresjonen og den retretten Rachel har foretatt  fra 

verden og egen utvikling.  

 

Psykoanalysen forble den primære behandlingsmetoden for dette kasus. Leib mener imidlertid 

at det å legge til de to andre behandlingene hadde en enorm og essensiell effekt på pasientens 

forbedring. Hun er overbevist om at fortsatt analyse ville ha vært nytteløst og ineffektivt om 

pasienten ikke hadde gått med på andre behandlingsformer. Det synes klart at hver og en av 

behandlingsmodalitetene kunne – og fungerte som – motstand mot en hvilken som helst 

annen. Atferdsterapien mot vanskelig analytisk stoff, eller omvendt ved at pasienten kunne 

komme med ”juicy” analytisk materiale for å unngå å gå inn i et vanskelig nivå i 
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atferdshierarkiet. Det essensielle problem som måtte analyseres OG ”nøytraliseres” gjennom 

handling, var at sykdommen for Rachel ble en seier over moren, men til syvende og sist en 

selv-tilintetgjørende, verdiløs seier ( Leib, 2001).  

 

Leibs kasus kan stå som eksempel på en helhetlig behandling inkludert symptombehandling. 

Dette til forskjell fra symptomfokusert behandling. Studier har vist at dersom det kun benyttes 

manualisert behandling på selekterte symptomer, vil de behandlingsmessige resultatene være 

kortvarige. Viktige områder som relasjonelle forhold, følelser og mestringsstrategier blir ikke 

alltid målt. Om de måles, viser de ikke evidens på langtidsendringer (Westen, Novoty & 

Thompson-Brenner, 2004). Når man stiller spørsmålet om hvorfor man fortsatt ikke helt får 

det til i behandlingen av tvangslidelsen, så kan noe av løsningen ligge her. I en bredere 

terapeutisk tilnærming med et mer helhetlig perspektiv og større mulighet for langvarige 

behandlingsresultater.  

 

Oppsummering 

 

”What extraordinary phenomena obsessions and compulsions are! Ideas, thoughts, or 

insistent demands for action that are entirely alien to his conscious mind or his moral or 

ethical standards – like an army of psychic demons or sophisticated rays from outer space – 

overcome an individual… How can obsessional thoughts overtake the human brain, an 

exquisitely equipped organ capable of developing a technology that can land men on the 

moon?” (Saltzman, 1980, s. 15). Dess mer man fordyper seg i pasienthistoriene og teoriene 

må man gi Salzman rett i at tvangslidelsen uansett hvor tragisk den kan utarte seg for den 

enkelte pasient, også er psykologisk fascinerende. Spørsmålene om hvorfor, og hvordan det 

kan ha seg, har vært forsøkt besvart gjennom tidene. Forklaringsmodellene har vært mange, 

uten at det ser ut som noe entydig svar er gitt. For svaret på hvorfor og hvordan, vil også 

kunne være et svar på hvordan lidelsen best kan avhjelpes. Og dit har man ikke kommet ennå.  

 

Det har vært påpekt allerede i denne oppgaven at tvangslidelsens kompleksitet og 

heterogenitet gjør det vanskelig å slå seg til ro med enkle forklaringsmodeller. Og det synes å 

være forenklet når man legger til grunn et rent symptomfokus, vektlegger dysfunksjonelle 

tankemønster som forklaring, eller mener at tvangslidelsen er en unifaktorell 

hjerneforstyrrelse. Tvangslidelsen må være noe mer. Hvordan skal man forstå en tvil når det 
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ikke finnes tvil, omnipotensen og hangen til magisk tenkning, problemene med å ta 

avgjørelser? ”It may well be that obsessional illness cannot be understood altogether without 

understanding the nature of man” (Lewis, 1936, sitert av Rachman & Hodgson, 1980, s. 1). Å 

forstå menneskenaturen er kanskje et pretensiøst prosjekt, samtidig er det nettopp det 

psykologien forsøker. Menneskesinnet er komplekst og patologi må man gå ut fra er 

komplekst – å slå seg til ro med noe annet virker for lettvint. 

 

Psykoanalysen har forsøkt å gi en kompleks forklaring på tvangslidelsen, uten at dette helt har 

lykkes. I noen kretser oppfattes altså teorien i verste fall som spekulativ, og psykoanalysen 

som behandlingsmetode kan ikke vise til effektivitet. Det kan virke som om psykoanalysen 

ikke har klart på en vellykket måte å påvirke utviklingen av hvilken retning forståelse og 

behandling har tatt. Skal de på banen igjen så trengs det ny teoretisering og en villighet til 

forskning på etiologi og terapi som går utover studier av enkeltkasus. Oppgaven har påpekt at 

det synes å ha skjedd lite fra et psykoanalytisk ståsted for tvangslidelse-feltet de siste ca femti 

årene. Det er ikke umulig å finne enkelte bidrag som står for nytenkning, men det er som om 

de ikke helt har fått betydning. Man kan fundere over grunnen og noen mulige forklaringer er 

nevnt. Kanskje har psykoanalysens såkalte ”establishment” selv vært med på å forhindre 

utvikling og framgang. Dette er nærliggende når Killingmo påpeker en ”uavhengig posisjon” 

som en særlig forutsetning for kritisk nytenkning. Schjelderup, som kritiserte Freuds 

nevroseteori, blir av Killingmo sagt å være objektrelasjons-teoretiker i sin grunnholdning, 

lenge før dette begrepet var skapt (Schjelderup, 1988, innledningen). Da er det betimelig å 

stille spørsmål ved hvorfor ikke denne psykoanalytiske retningen har bidradd med 

betydningsfulle teorier om tvangslidelsen, teorier som har blitt stående og som har satt spor. 

Det samme spørsmålet kan stilles angående andre psykoanalytiske retninger. Svaret er neppe 

kun å finne i establishmentets påvirkningskraft. En desillusjonert holdning på grunn av 

manglende behandlingssuksess har nok hatt betydning, spesielt sett i lys av andre 

behandlingsmetoders framvekst og påviste behandlingseffektivitet.  

 

Nevrobiologien kan vise til teknologiske nyvinninger og et stadig klarere bilde av 

tvangslidelsens nevrologiske nettverk. Framgang på dette området bør sees på som et gode 

blant annet for psykoterapi-forskning. Den integreringen eller brobyggingen som begynner å 

skje mellom nevrobiologien og psykoanalysen, vil være gjensidig berikende og antageligvis 

bli viktigere i tiden framover, ikke minst for tvangslidelsen. Et motsetningsforhold mellom 

biologiske og psykologiske forklaringer synes å høre fortiden til. Selv om man går ut fra at 
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tvangslidelsen har en relativt stor biologisk komponent, er det sannsynlig at det er en 

multifaktoriell lidelse der genetiske, biologiske og psykologiske faktorer sammen interagerer 

og bidrar. Dette bør også komme til uttrykk i en integrert forståelsesmodell. Det er sannsynlig 

at noen mennesker har en sårbarhet for å utvikle lidelsen, men at psykologiske faktorer ofte 

kan være avgjørende for om dette skjer.  

 

Den kognitive atferdsterapien blir ansett som den viktigste psykologiske behandling for 

tvangslidelse, og denne tilnærmingen kan vise til gode behandlingsresultater langt utover det 

psykoanalysen noen ganger har kunnet. Selv om effekten på gruppenivå er god, er det likevel 

mange pasienter som ikke kan nyttiggjøre seg denne behandlingen. En behandler bør selvsagt 

kjenne til sannsynlighetsstatistikkene, men til syvende og sist blir ikke dette alltid avgjørende. 

Smedslund (2008) uttaler at valg av terapeutiske intervensjoner må foretas i forhold til de 

unike personene i sine unike situasjoner og kan ikke bli styrt av forskningsresultater på 

gruppenivå. Dette er tilfellet fordi det unike alltid inneholder mange omstendigheter som ikke 

er blant de variabler som er undersøkt empirisk. Avvikene – og ikke det som er felles – blir 

derfor ofte det viktigste. 

 

De mange forsøkene som gjøres i lys av dagens forståelsesmodell og behandlingsparadigme 

for å bedre behandlingen kan vise seg å være for ensidige. Kanskje forsker man på hvilke 

metoder som passer best, uten å innse at alle metodene man forsker på kommer til kort. Man 

kan få inntrykk av at noe av dagens forskning innen dette feltet forsøker å lage grupper som er 

små nok til at ”alle” til slutt kan hjelpes til symptomfrihet. I stedet for å se den unike pasient 

og tenke helhetlig og varig behandling. I det tidligere gjengitte forordet i denne oppgavens 

innledning (s. 2/3), håper man på et gjennombrudd i forståelsen av tvangslidelsen før 

utgangen av neste hundreår. Kanskje dette kan skje langt tidligere dersom man er villig til å se 

mot helt andre forståelsesmodeller og ha et bredere integreringsperspektiv for behandling.  

  

Det bør synes klart en psykoanalytisk tilnærming fortsatt har mye å bidra med. Bidragene til 

psykoanalysen kan forsvares ut fra sider ved behandlingsperspektivet som er nyttig ”i seg 

selv”. Slik som behandling av komorbide lidelser og vektleggingen på overføring-

motoverføring og terapeutisk allianse. Eller man kan som McWilliams (1994) ”modifisere” 

den psykoanalytiske behandling, dvs ta spesielle hensyn ut fra utfordringene som ligger i 

tvangslidelsens patologi. Sist, men kanskje viktigst, kan man tenke seg psykoanalytisk metode 
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som del av en integrert behandlingsplan, slik Leibs (2001) kasus ”Rachel” er et eksempel på. 

Om psykoanalysen skal være i forgrunnen tas det ikke stilling til her. 

 

Mange aspekter ved tvangslidelsen gjør den vanskelig å behandle. Dette synes å gjelde 

uansett behandlingstilnærming. Selv når tvangssymptomene er framtredende, kan man vinne 

på å gå fra et rent symptomfokus til å tenke mer helhetlig. Både atferdsterapi og medisinering 

kan fortsatt være sentrale behandlingskomponenter, å påpeke metodenes svakheter er ikke 

ensbetydende med avvisning eller nedvurdering av behandlingsverdi. En eklektisk, fleksibel 

og helhetlig tilnærming synes å være essensiell. Den unike pasient og dennes behov må stå i 

sentrum, behandleren må tilpasse behandlingen til pasienten og være villig til å gå utenom de 

rådende behandlingsstandarder. Dette bør gjelde uansett hvilken teoretisk plattform behandler 

har. Atferdsterapien og farmakologien synes å stå på solide bein i dagens ”vedtatte” 

behandlingsparadigme, men faren er at man synes å ha avvist psykoanalysen. Å forvise den til 

historien kan være forhastet. Og det vil kunne bety å ta fra mange pasienter en verdifull og 

nødvendig behandlingskomponent for en så heterogen, gjenstridig og ofte svært alvorlig 

lidelse. 
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