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Hvad skal vi snakke om

• Tvangstanker, tvangshandlinger og ritualisering 

forekommer ofte hos mennesker med 

udviklingshæmning. 

• Tilstanden kan være forbundet med stor lidelse og 

belastning for både den udviklingshæmmede og 

omgivelserne.



Hvad skal vi snakke om

• På kurset vil vi gennemgå de diagnostiske kriterier og de 

typiske symptomer og adfærdsformer, der kendetegner 

OCD. 

• Vi vil se på årsagssammenhænge bag lidelsen og på andre 

tilstande, der kan forveksles med tvangshandlinger og 

tvangstanker - og på hvad der er særligt for de 

udviklingshæmmede.



Hvad skal vi snakke om

• Endelig vil vi se på, hvordan man kan arbejde med 

tvangshandlinger og tvangstanker i det pædagogiske 

arbejde, bl.a. eksponering og responshindring.



PROGRAM 09-15.30

• Intro & program kort om udviklingshæmning generelt. 

• Om OCD og særligt for udviklingshæmmede. 

• Nabolidelserne; herunder angst, autisme, stereotypier, og hvordan skelner man 

som praktiker?

• CASEARBEJDE

• 12.30-13.15 FROKOSTPAUSE

• Hvordan behandler man det miljøterapeutisk: kort om konteksten

• Hvordan behandler man det miljøterapeutisk: redskaber og principper i 

behandling.

• CASEARBEJDE

• Opsamling, spørgsmål, afrunding på dagen

,



Hvorfor står jeg her?

• 2007: Psykolog 

• 2008-2012: Center for Oligofrenipsykiatri

• 2012-2017: Ansat BUC, Risskov

• 2017:  Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

• Krydsfeltet mellem psykiatri, psykologi og pædagogik



Kombination af viden

• Viden om psykiatri

• Viden om psykologi

• Viden om normaludvikling

• Viden om udviklingshæmning

• Viden om behandling, der gradbøjes efter evnespænd og 

alder.



Stress-sårbarhedsmodel

• Gælder alle psykiske lidelser

• Alle har et ”breaking point”

• Vores skrøbelighed/resilliens er forskellig - i forskellige 
situationer og livsfaser

• Udviklingshæmning, umodenhed, traumer og 
tilknytningsforstyrrelser er sårbarhedsfaktorer. 

• Øget risiko for psykisk sygdom og udfordrende adfærd ved 
stress og belastning
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Udviklingspsykopatologi



Traumer,  psykisk lidelse, begavelse .

• Alvorlig omsorgssvigt eller belastende begivenheder i 
opvæksten → øget risiko for traumer og psykisk lidelse

• Nedsat kognitiv og intellektuel kapacitet giver øget risiko for 
traumer pga. hjernens nedsatte kapacitet til at forstå 
omgivelserne 

• Nedsat kognitiv og intellektuel kapacitet medfører nedsat 
evne til at bearbejde og håndtere belastninger og traumer.

Udviklingshæmmede har øget risiko for at blive udvikle psykisk 
lidelse pga. af deres dårlige begavelse: 

De har ikke altid de mentale redskaber, der skal til for at 
håndtere tilværelsen og omgivelserne.



Begavelse/udviklingshæmning

• Psykisk udviklingshæmmede kan inddeles efter 
graden af intelligenshandicap, som i ICD-10 
inddeles efter IQ.

• 4 grader af udviklingshæmning, samt et 
tillægschiffer, der indikerer graden af påvirkning. 

• I praksis er grænserne mere uskarpe 



Udviklingshæmning



Udviklingshæmning

ICD-10, Mental retarderings diagnoserne F70-73:

F70.x: Lettere grad: IQ 50-69

F71.x: Middel grad: IQ 35-49

F72.x: Sværere grad: IQ 20-34

F73.x: Sværeste grad: IQ under 20

Et tredje chiffer indikerer påvirkningsgraden.

WHO



Udviklingshæmning 

• Udviklingshæmning berører alle facetter af mennesket, der er 
ramt.

• Nogle særligt centrale aspekter kunne være følgende: 
• Evnen til abstrakt tænkning

• Evnen til at navigere i kompleks socialt samspil

• De eksekutive funktioner og hukommelse

• Evnen til at indlære, relevant fremdrage information, og 
overføre til andre sammenhæng

• Sprogfunktion: Uoverensstemmelse mellem det impressive- og 
ekspressive sprog, påvirkning af den kommunikative 
kompetence



Udviklingshæmning 

• Påvirkning særlig på det følelsesmæssige og 
kommunikative område:

• Nedsat evne til at regulere følelser – affekt/selvkontrol

• Nedsat evne til indlevelse og til at forstå andre

• Følelsesmæssig/personlighedsmæssig umodenhed

• Udviklingsmæssig egocentri

• Manglende ord for følelsesmæssige tilstande.

• Manglende evne til at nuancere (følelsesmæssigt) både med 
sprog og med indsigt



Udviklingshæmning

• Grundvilkår: Uoverensstemmelse mellem den 

kronologiske alder og udviklingsalderen

• 20 års erfaring - 4 år inden i 

• Overindlæring >distanceblændere

• Udviklingshæmning måske mere præcist beskrevet 

ved mærkbart lavere udviklingsalder end den 

kronologiske end ved IQ? 

• Kan være vanskelige at vurdere og ”ramme”, pga. 

svingende funktionsniveau (evnespænd/og over tid) og 

dermed hvilke niveau og krav, der kan honoreres



Udviklingshæmning

Fokuspunkter ift. følelsesmæssige udfordringer

• Nødvendigheden af at oparbejde et fælles følelsesmæssigt sprog 

• Den manglende indsigt bevirker

1. at ubehag (angst, vrede, tristhed) bliver diffust

2. de kan have svært ved at finde ud af, hvad der gik forud, hvad 
enten det er tale om indadvendt tristhed eller udadreageren.

3. Mestringsstrategier besværliggøres

4. Stor risiko for at følelser overmander en – der skal opøves 
monitorering og bevidsthed.

• Del af den miljøterapeutiske proces at skabe kendskab og ord herfor.

• Bevidsthed om at kunne gradbøje emotioner – forskellige 
mestringsstrategier i forskellige affektniveauer.



Øvelse 



Typer?

• OCD: Obsessive Compulsive Disorder

• Tre variationer:

• Primært tvangstanker (obsessioner)

• Primært tvangshandlinger (kompulsioner)

• Begge dele sammen.



Forskningen siger at

• Obsessioner, kompulsioner og ritualer ofte ses sammen 

med udviklingshæmning og autisme.

• Der er et stor overlap mellem tilstandene

• Når der er et overlap, er der endnu større risiko for at 

udvikle obsessioner, kompulsioner og ritualer og andre 

alvorlige former for problemadfærd.

Matson & Dempsey (2009) mfl.



Forskningen siger at

• Hos børn: Arten af tvangen ændrer sig med alder, hos 

børn med OCD, ikke (eller i mindre grad) hos børn med 

autisme

Fecteau et al. (2003)

• Børn med OCD har flere kompulsioner og obsessioner

end børn med autisme 

Zandt, Prior og Kyrios (2008)



Forskningen siger at

• Individer med OCD har oftere tvang ifa. renlighed, tælle, 

og tjekking

• Invivider med ASF har oftere tvang ifa. orden, berøring, 

samlen

McDougal et al (1995)



Forskningen siger at

• Undersøgelse af 283 med MR viser forekomst af OCD på
3,5 % 

Vitiello et al (1989)

• Andre undersøgelser viser forekomst på 40 %  
tvangshandlinger uden diagnose (også subkliniske
symptomer)

Bodfish et al (1995)

Måske hyppigere pga. vanskeligheder med diagnosticering?



ICD-10 kriterier, OCD

• A. Gennem mindst 2 uger:

• (1) Obsessioner (tvangstanker, -ideer, forestillinger)

• Eller

• (2) Kompulsioner (tvangshandlinger)

• B.  (1) Erkendes som egne tanker eller tilskyndelser (ikke påført
udefra)

• (2) Tilbagevendende
• Ubehagelige

• Erkendes som overdrevne eller urimelige

• (3) Søges afvist eller modstået

• (4) Oplevelse af tvangstanker eller udførelse af tvangshandlinger ikke
i sig selv lystbetonet (som ved perversioner)

• C. Medfører lidelse eller interfererer med dagliglivs funktioner

• D. Ikke følge af anden psykisk lidelse (F2 og F3)



Kendetegn ved OCD

• Tvangstanker

• Tvangshandlinger

• Tvangsmæssig tvivl

• Tvivl på egen vurderingsevne og dømmekraft

• Tvivl på egen taktil/visuel information

• Manglende evne til at jage tvivlen bort

• Lav tærskel for usikkerhed

• Kan ikke slippe tanken om usikkerhed

• Mangel på kontrol

• Manglende evne til at modstå tvangsimpulser

• Symptomerne er jeg-dystone (jeg-fremmede) og ulystbetonede



Kendetegn ved OCD

Et billede af, hvordan det kan se ud:

•Jack Nicholsen i ”As good as it gets”

•Leonardo DiCaprio i ”Aviator”



Forekomst

• Livstidsprævalens 2-3% i normalbefolkningen

• Ca 1-1,5 % hos børn og unge

• Formodentlig underdiagnosticeret

• Ikke store kønsforskelle

• Gennemsnitlig debutalder er 20 år

• Debut efter 40 års alderen skyldes ofte hjerneskade

• 65% af OCD patienterne, debuterer når de er mellem 19 

og 25 år



Forløb

• OCD kan være en kronisk tilstand

• Ofte snigende forløb med milde symptomer i starten

• Der går gennemsnitligt 7½ år fra debut til diagnose

• Forløbet kan være svingende, ift. sværhedsgrad og 

symptombillede

• Dårlig prognose ved tidlig debut, når der både er 

tvangshandlinger og -tanker, og ved påvirket social 

funktion

• ½ -1/3 udløses af forudgående stress og belastninger



Forløbet

• Forløbet kan opdeles i 4 kategorier (normalpopulation):

• For ¼ ophører symptomer, normalt liv, men frygt for 
tilbagevenden af symptomer

• ¼ har subkliniske (lette) symptomer, ikke hæmmende for normal 
livsførelse

• ¼ har fortsat OCD med fasisk (svingende) forløb, svinger mellem
diagnosticerbare og subkliniske symptomer, værst i perioder med 
belastning

• ¼ kronisk forløb,  tvangssymptomer altid til stede, altid nok til en
diagnose

Udviklinghæmmede oftere kronificerede !

Per Hove Thomsen, 2003



Arvelighed

• OCD er en neuropsykiatrisk lidelse

(men også et psykologisk fænomen)

• Stor arvelighed:

• Amerikansk undersøgelse viser 36% af forældre til børn

med OCD selv har OCD eller subkliniske OCD-symptomer

• Dansk undersøgelse viser 25% af fædre og 9% af mødre

selv har OCD

• 13% af forældrene har subkliniske symptomer

Per Hove Thomsen, 2003



Komorbiditet

• Stor komorbiditet ved OCD (70 % af pt.):

• Tourette

• Depression (evt. som følge af OCD'en)

• OCDP (tvangspræget personlighedsforstyrrelse)

• Andre personlighedsforstyrrelser (evasiv, dependent)

• Angst

• Spiseforstyrrelser



Særligt for 

udviklingshæmmede

• Højere forekomst af psykiske lidelser blandt 

udviklingshæmmede

• Generel overhyppighed af psykiske lidelser

• Undersøgelser viser forekomst af psykiske lidelser hos 

udviklingshæmmede på  30-50 %

• Markant overhyppighed af affektive lidelser



OCD en angstlidelse

• OCD hører til i det affektive spektrum:

• Unormal frygt for normale tanker og bekymringer og øget 

optagethed af tankerne

• For at undgå frygten udvikler pt. ritualer, undgåelse og 

tankeundertrykkelse

• Lindrer på kort sigt, men øger angsten på længere sigt og 

der udvikles tendens til ritualisering



Årsager

• En bio-psyko-social model

• Tidligere: neurose, tvangsneurose, anal fiksering, angst

• I dag: en neuropsykiatrisk angstlidelse med serotoninubalance

men også et komplekst psykologisk fænomen.

• En kompleks sammenhæng mellem neurobiologi, psykologiske og

sociale faktorer

• Arvelighed

• Indlæringsteorier- angst

• Kognitive dysfunktioner

• Eksekutive dysfunktioner

• Neuroanatomi/neurobiologi

• Sårbarhed-stress



Symptom-clusters

• Smitte-vask

• Forbudte tanker om at gøre skade el være umoralsk forbundet med 

ckecking og mentale ritualer

• Tvivlen – checking

• Tvangstanker om smitte og snavs forbundet med vaskeritualer

• Symmetri - orden

• Tvangstanker om symmetri og orden forbundet med trang til at 

tælle, ordne, arrangere, gentage

• Samle- og gemmesymptomer

• Større sammenhængt med andre lidelser, ringere effekt af medicin

Anders Gade mfl. 2009,



Tvangssymptomer I

• Frygt for smitte

Urin, afføring, smitte, skidt, blod, spyt, bakterier, kemikaliser, 

virus mv

• Checking, kontrollering

Lys, vinduer, døre, komfur, alt udført korrekt

• Bekræftelser og forsikringer

Bestemte svar reducerer angst

• Orden, symmetri og system

Stærk orden på afgrænsede områder

Jarle Eknes, 2009



Tvangssymptomer - II

• Genskabning, gengældelse

• Samling, hamstring, gemmetrang

• Ikke lystbetonet, ikke glæde, kan ikke bytte

• Dæmper uro, “tænk hvis jeg fik brug for det!”

• Ubrugelige og unyttige ting

• Ærlighed og tilståelser

• Føler sig tvunget til at sige sandheden, ellers sker der noget
slemt. Også ting, de ikke har gjort, men tror de har gjort.

Jarle Eknes, 2009



Tvangssymptomer - III

• Mentale ritualer

• Gentage ord, bønner, sætninger, tal, huskelister osv.

• Modtanker

• Fremkalde indre billeder af det modsatte

• Tælling

• Alt handler om et bestemt tal, tælle til bestemt tal, undgå 

bestemt tal, hyppigt 4

Jarle Eknes, 2009



Tvangssymptomer - IV

• Skade og død (aggressive tvangstanker)

Rammer ofte særligt søde og samvittighedsfulde mennesker, 

tanker om at gøre grimme ting ved andre, de aldrig ville gøre

• Sygdom og plager

Somatiske tvangstanker, tanker om at fejle sygdomme, ingen 

somatiske symptomer som ved hypokondri

• Seksuelle temaer

Angst for at begå tabubelagte seksuelle handlinger, 

homoseksualitet, børn, dyr mv.

Jarle Eknes, 2009



Tvangslidelser er ikke

Differentialdiagnostik:

• Almindelige ritualer, kultur/religion

• Udviklingsalder

• Autisme

• Tourette

• Overbliksvanskeligheder

• Tvangspræget personlighed(sforstyrrelse)

• PANDAS (børn), Syndenhams, hjerneskade



NABOLIDELSERNE

• Overlap er hyppige:

• Ikke enten-eller, men både og! 

• Vigtigt at skelne mellem hvad der er funktionshæmmende 

for personen selv og hvad der er generende for os?

• Den dårlige begavelse er underliggende og overliggende!



NABOLIDELSERNE

OCD

Tourette

Tvangspræget 
personlighed

Autisme

DÅRLIG 
BEGAVELSE



Diagnose eller ikke?

• Psykiatriske lidelser >< somatiske lidelser

• Kontinuumtanke



OCD og

udviklingshæmning

• Det ”almindelige”: Overtro og leg ift. OCD.

• Ikke træde på stregerne, gå på line, tælle biler, røre ved alle 

stolperne, mental leg.

• Kulturelle/religiøse ritualer.

• Vane og impulsforstyrrelse (lystbetonede)                           

• Tvangslidelse: Når der er så meget ubehag eller så stærk trang, 

at det skaber egentlige problemer i hverdagen.

• Det afgørende er, om man kan stoppe adfærden uden    det 

giver anledning til væsentligt ubehag (angst, uro).



OCD og 

udviklingshæmning

• Tvangssymptomer indgår som led i den normale 

udvikling

• Ca. 2-2½ år: normalt med ritualiseret adfærd (ritualer vedr. 

bamser, godnat, bøger, film). Barnet gør sig tryg ved verden

• Ca. 3-4 år: mindre udtalt ritualiseret adfærd

• 4-5 år næsten væk

• Ældre børn: ikke træde på stregerne, men ikke styrende, kan 

brydes

• Unge/voksne: ritualer ved sport, eksamen osv.



OCD eller autisme?

• Betydelig højere forekomst af tvangs-symptomer ved 

autisme

• Svært at skelne mellem tvangssymptomer og repetetiv og 

stereotyp adfærd

• Mange umiddelbare diagnostiske ligheder

• Normal autistisk adfærd at fremvise  stereotyp, rigid og 

tilsyneladende tvangsmæssig adfærd

Jarle Eknes, 2009



OCD eller autisme?

• Diagnostiske ligheder (udsnit af autisme-diagnosen), ICD-10:

Indsnævrede, repetetive og stereotype adfærds-, interesse- og
aktivitetsmønstre med mindst 1 af følgende:

(a) Udtalt optagethed af 1 eller flere stereotype, indsnævrede
interesser, afvigende mht indhold eller fokus

Eller

Optagethed af 1 eller flere interesser, afvigende mht intensitet
og afgrænsning, men ikke indhold eller fokus

(b) Tvangspræget fastholde ved specifikke formålsløse rutiner eller
ritualer

(c) Stereotype, repetetive motoriske manerer, omfattende hånd- eller
fingerbasken, eller -vriden, eller komplekse
kropsbevægelser



OCD eller autisme?

Tvangshandlinger:

• Holdes ofte skjult

• Forbundet med skam og
forpinthed

• Jeg-dystone

• Udsættelse medfører angst 
eller stærk ubehag

• Kan ikke afledes
• - forsøges udført senere

• Uro inden, lettelse efter
handlingen

Ritualer/stereotypier:

• Udføres oftere åbent

• Forbundet med velbehag

• Jeg syntone

• Kan afledes

• Forhindres → vrede – ikke 
forpinthed

• Nydelse under handlingen

Efter Meta Jørgensen, 2010



OCD eller autisme?

• Hvilken funktion har adfærden?

• Vil-adfærd (giver nydelse, lyst, tryghed)

• Må-adfærd (reducerer angst, ubehag)

• Stereotyp adfærd kan have flere forskellige funktioner

• Lavt udviklingstrin, kedsomhed, understimulering, 

skærmning, beskyttelse ved overstimulering, udtryk for 

spænding/ophidselse, del af kommunikation, 

selvstimulering

Jarle Eknes, 2009



OCD eller autisme?

• Spørgsmål, der kan bidrage til diagnosticerin,g når det 

vedrører udviklingshæmmede patienter:

• Har personen adfærd, tale eller handlinger som gentager sig 

igen og igen?

• Virker det som om personen bliver urolig, hvis ritualerne 

eller adfærden forsøges brudt?

• Anstrenger personen sig for at gennemføre adfærden, selv 

om vi siger, at det er nok og prøver at aflede adfærden?



OCD eller Tourettes?

• Tourettes Syndrom (1 år).

• Vokale og motoriske tics (min 4 uger)

• Ofte også overbliksvanskeligheder og 

temperamentsmæssige vanskeligheder.

• Komplekse og simple tics

• Uden tilknyttede tvangstanker

• Ofte refleksorisk præg – hvor der er mere intention i 

tvangshandlinger

• Forbundet med ”just right”



OCD eller

udviklingshæmning?

• Overbliksvanskeligheder giver ofte behov for ydre 

struktur og forudsigelighed.

• Overbliksvanskeligheder provokerer ofte          

ængstelighed, idet verden kommer bag på én.

• Ofte findes stressreduktion i ritualer og            

tvangspræget repetition eller i orden, der giver ro og 

struktur i uforudsigeligheden.



OCD eller

tryghedsskabende ritualer?

• Ritualer kan handle om at skabe tryghed og
forudsigeligehed: 

Behov for at arrangere hændelser i samme
rækkefølge, følelse af uro, hvis der sker uforberedte
ændringer.

• Hvis hovedfunktionen er at skabe generel tryghed er det
ikke OCD!

• Det er kun OCD, hvis det handler om at reducere
spænding, uro, angst, ubehag.



OCD og udviklingshæmning

• Lav udviklingsalder giver umodenhed og spøjse
interesser og ritualer

• Del af normal udvikling

• Mange udviklingshæmmede har overtroisk adfærd,         
tjekker, kontrollerer, eller går enormt meget op i detaljer og
procedurer, bruger megen energi på at udføre ting præcist og
nøjagtigt.

• Føler glæde ved nidkærheden.

• Mange almindelige mennesker har ”subkliniske
tvangstanker og –handlinger”. Det formodes også at gælde
udviklingshæmmede, der med en lav
udviklingsalder vil udtrykke det anderledes.



OCD og udviklingshæmning

• Mennesker med udviklingshæmning kan have vanskeligheder
med at beskrive angst, beskrivelse af angst beror på sprog.

• Større problemer med at mærke og beskrive angsten, når også selv-
fornemmelsen og affektreguleringen er dårlig (diffust ubehag).

• Reduceret evne til at finde passende metoder til at dæmpe og
håndtere angst og impulser til tvang, hvorfor man lettere
”overvældes”.

• Har ikke samme muligheder for problemløsningsstrategier

• For mange er det vanskeligt at kommunikere, hvorfor frustrationer
handles ud.



OCD og udviklingshæmning

• Formodning om at det kliniske billede af
udviklingshæmmede med OCD vil karakteriseres af
en overvægt af tvangshandlinger frem for 
tvangstanker, og at denne tendens øges i takt
med dårligere begavelse.

• Ligeledes vil OCD patienter med dårlig begavelse
karakteriseres af ringe indsigt i tvangsritualerne, 
ligesom modstanden mod dem formodes at være
reduceret ift. normaltbegavede med OCD.



OCD og udviklingshæmning

Når vi har mistanke om, at en beboer har OCD skal vi altså sondre via:

• Observation

• Forsøg, hvor tvangshandlinger afbrydes

Man skal (forsøge) at skelne mellem:

• OCD og autistiske stereotypier

• OCD og overbliksvanskeligheder

• OCD og lav udviklingsalder

Er der begrundet mistanke, søger man rådgivning ved egen læge og

henvises evt. til psykiater/psykolog.



OCD behandles grundlæggende 

som en angstlidelse

Fire komponenter i angstoplevelsen

1. Følelsesmæssig komponent (hvordan føles det)

- bekymring, ængstelse, angst, panik

2. Fysiologisk komponent (hvad sker der med kroppen)

- kropslige fornemmelser (eks. hjertebanken,

kvælningsfornemmelser, svimmelhed, rysten, sveden)

3. Kognitiv komponent (tankerne omkring det)

- tanker og forestillinger om ubehagelige eller truende

begivenheder

4. Adfærdsmæssig komponent (hvilken adfærd udløses)

- handlinger for at flygte eller undgå truende situation (eks.

undgåelsesadfærd/sikkerhedsadfærd)

- er det anderledes for udviklingshæmmede? 



Ting, der skal overvejes

ifm. behandling af OCD:

• Alvorlighed (Y-BOCS/CY-BOCS)

• Arten af tvangssymptomerne

• Indsigt i det irrationelle aspekt af tanker og 

handlinger.

• Ritualer og tanker skal være mod egen vilje.

• Undtagelser er almindelige.

• Begavelse.

• Udviklingsalder.



Hvordan tvangslidelser behandles

• Konsensusrapport anbefaler KAT - uden supplerende 

medicin - til børn, unge og voksne, med afgrænsede eller 

milde tvangslidelser.

• For voksne med moderate eller svære tvangslidelser 

anbefales kombination af KAT/medicin

• Samme anbefaling gælder mennesker, der samtidig har 

andre psykiske eller neurologiske lidelser (som f.eks. 

depression, ADHD, Tourette, social fobi, panikangst)



Hvordan tvangslidelser behandles

Normalt en kombination af indsats på flere områder, nemlig
medicinsk, psykologisk og i miljøet:

- Oplysning om OCD og angst/psykoedukation

Symptomer (tanker, følelser, krop, adfærd)

- Kognitiv ADFÆRDS terapi

Omstrukturering af tanker og leveregler

Eksponering og responshindring

Mindske undgåelsesadfærd

- Forståelse af udløsende faktorer og eksternalisering

- Medicin (SSRI)

- Miljøet (pårørende, øvrige socialt miljø)



Hvordan tvangslidelser behandles

• Medicinering

• SSRI præparater i kombination med anden 

KAT/E/RH-behandling

• Åbne ”vinduet” med SSRI – gøre behandling mulig

• SSRI alene i tilfælde med alvorlig 

udviklingshæmning.

• Opvejning af virkning og bivirkning

• Stabil ramme

• Skabe mulighed for evaluering



Medicinsk behandling

• Evidens for effektiv behandling med SSRI

• Markant højere dosis end ved depression

• 2-3 gange højere dosis

• Virkning indtræffer betydeligt senere

• Symptomlettelse efter 8-12 uger

• Ved manglende respons på SSRI kan der kombineres med 

antipsykotisk medicin

• Ved komorbid depression behandles den samtidigt



Medicinsk behandling

• Medicin, der kan udløse tvangssymtomer:

• Atypisk antipsykotisk medicin (neuroleptika)

• Eks Leponex, Risperdal, Zyprexa

• Signifikant større problemer ved Zyprexa

• Dosisafhængigt ved Risperdal



Hvordan tvangslidelser behandles

• Sygdommen er en negativ spiral

• Ritualer og tvangshandlingerne forhindrer “aflivining” af 

tvangstanker.

• Forsikringer, tjekning og tvangshandlinger kan ligestilles 

med et ”fix”.

• Pædagoger kan få rollen som ”pårørende”, idet de er 

tættest i hverdagen.



Opmærksomhed på 

konteksten

• Hvordan er individets stressniveau

• Hvem har god kontakt og relation til ham/hende

• Har han/hun tvangsfrie perioder

• Hvad vurderes at være stressorer?



Affektprofil

Sårbarhedslinje
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Hverdagsfase Optrapningsfase Kaosfase Stabilise-

ringsfase

Evalueringsfase

In
g

en
 selv

k
o

n
tro

l
selv

k
o

n
tro

l



Opmærksomhed på 

konteksten

• Sammenhold med registrering af tvangshandlinger/tanker

• Træning og fri – balancegang

• Timing – hvad sker der i øvrigt i personens 

liv/omgivelser?

• Mistanke ved pludselig debut! 



Opmærksomhed på 

konteksten

Terapi/forandring skal være støttet af omgivelserne

Analogi til behandling med børn og familier

Vores målgruppe kan ikke selv bære forandringer med sig 

ud i miljøet.

Jo dårligere begavelse, des mere skal forandring beror må 

ændringer i miljøet – ikke individet.



Kravkonto og kravanalyse

Først kravanalyse, siden analyse af mentalt overskud og 

underskud behandlet som en bankkonto.

▪ Kravanalyse

▪ Indtægter: Hvad giver overskud?

▪ Udgifter: Hvilke krav stilles der, hvad (skal) honoreres?

▪ Balance og bevilget overtræk
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Sam-tale?

Hvis man kan:

• Mål og motivation - hvad vil du gerne kunne?

• Eksponeringsplan - hvilket skridt ville du kunne magte?

• Øvelse i at være i angsten - blive ”tryg” ved angsten.

• Afspænding - guidet – øg din kropslige bevidsthed.

• Identificere styrker - hvad har jeg at stå imod med?

• (Medicin som døråbner - nyt komfortområde)

• Ellers pædagogisk opgave at identificere – opmærksomhed på hvis ambitioner det er.



Særlige redskaber

• KAT-kassen

• Fortrolige, pædagogiske samtaler

• Tegneseriesamtaler

• Sociale historier mfl.

• Visuel understøttelse (Paul Stallard)

• Metaforer de kan kende/forstå



Hvordan tvangslidelser 

behandles

Vi overvinder kun lidelsen
ved at mærke den til fulde

Eksponering:
At gøre det, man er bange for, at udsætte sig selv for angstprovokerende
situationer, kontrolleret.

Responshindring:
At undgå at gøre det, man vanligt gør for at forsikre sig selv og dæmpe
angsten

At bryde den negative feedback og give nye erfaringer - beror på
habituering og udslukning



Regler for eksponering

1. Øvelserne skal være planlagte, strukturerede og forudsigelige

2. Eksponeringen skal være gradvis, dvs. starte med lettere opgaver

3. Undgå (utilsigtet) distraktion og sikkerhedsadfærd 

4. Undgå at kæmpe mod angsten, den hører med til øvelsen

5. Bedøm angstintensitet under øvelsen

6. Eksponeringsøvelser skal gentages hurtigt og hyppigt

7. Eksponeringen skal fortsætte indtil angsten er dalet væsentligt

8. Anvend kognitive metoder i situationen 

9. Vær forberedt på, at det er ubehageligt







Case:

• Thomas er 38 år. Han har en IQ på 50 og bor i et bofællesskab med ligesindede.

• Han har mange tvangshandlinger vedr. renlighed; skifter tøj mange gange dagligt, går 

hyppigt i bad, vasker hænder ofte, og tørrer sig overdrevet med meget toiletpapir så 

toilettet stopper. Trods optagethed af renlighed kan han i andre henseender være 

særdeles uhygiejni,sk. De mange ritualer er meget tidskrævende.

• Han bruger meget vand, der er dyrt, og meget sæbe som ødelægger huden. 

Tvangsritualerne er begyndt at forhindre ham i at komme afsted til bowling. Noget 

han ellers nyder.

• Han genererer meget vasketøj og personalet skal tit hjælpe ham med at vaske tøj.

• Han har desuden en omfattende samling af kuglepenne, dvd’er og lightere, som han er 

meget glad for, og nødigt skiller sig af med.

• Det er tydeligt, at Thomas bader mere, når der sker noget nyt omkring ham – når 

dagsstrukturen ændres, skifter han endnu hyppigere tøj, og vasker mere hænder.

• Han falder nogle gange i ”en rille” og kan ikke holde op med at vaske og tørre. Han 

kan fortsætte ind til det føles rigtigt, uden at tælle eller at følge et system.

• Han har også bestemte ting han lugter til og skal røre ved, og alle stikkontakter, skal 

vende ens.



Pædagogisk personale kan lave kognitiv miljøterapi:

 Registrering

 Analyse (individ og kontekst)

 Pædagogiske samtaler

 Motivationelt forarbejde

 Eksternalisering

 Eksponering

 Responshindring 

 Opøvelse af sygdomserkendelse

 Afspænding/afslapning/opladning



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• ”Forudsætningen for et godt behandlingsresultat er 

motivation og daglig øvelse”

 Motivationsforarbejde

 Ressourcer til daglig træning



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• Angsthieraki: Liste over angstprovokerende ting 

rangordnes på en trappe/skala (fra 1-10).  

• Arbejdet startes med de mindst angstprovokerende ting.

• Angst måles fra 0-100/1-10/tegninger/farve 

• Måles/drøftes før, under og efter behandlingsarbejdet.

• Undgåelsesadfærd, overbevisninger, modstand mm. 

måles også, for at sikre, at fremgang bliver synlig.



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• Meningen med eksternalisering

• ”Det er problemet, der er problemet” 

• Formål at adskille OCD’en fra personen selv

• Afidentifikation

• Andet forhold til hemmeligholdelse og skam

• Lettere at italesætte



Hvordan tvangslidelser

behandles

Psykoedukation: Hvad går det der OCD ud på?

 Viden om hvad OCD er?

 Det angstvedligeholdende princip

 Hvad er angst - hvordan føles ubehaget?

 Samtaler og fælles sprog for ubehaget 

 Tilpasses til begavelsesniveau

 Bryder tabuer

 Fælles front

 ”Du er ikke alene”. 



Hvordan tvangslidelser

behandles

• Individuelt for borgeren (og personalegruppen), hvad der 

skønnes muligt, relevant og hvad der vil være virksomt.

• Hvis der enighed om OCD-pronlematik og ressourcer sat 

af hertil kan team-modellen (Jarle Eknes) være en god 

strategi.

• Ellers kan principper benyttes og gradbøjes 

• Opmærksomhed på sammenhængen mellem indsats og 

effekt.  



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• Træningsteams bestående af 1 hovedtræner og ca. 3 

hjælpetrænere.

• Skaffe viden

• Lave rollefordeling: 

• Hovedtræner: Koordinere, planlægge og behandle.

• Hjælpetræner: Hjælpe med hjemmearbejde og eksponering, 

behandle.

• Kommunikation og samarbejde forudsætning



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• Ved træning forstås ugentlige møder med hovedtræner
/hjælpetrænere og træning mindst 3 x ugentligt
sammen med hjælpetrænere.

• Evaluering af behandlingseffekt:

• Såfremt der er gunstige forhold for træning (E/RH) vil de fleste have 
opnået en vis bedring efter 5 uger med eksponeringstræning
/responshindring.

• Er der gået dobbelt så lang tid (10 uger) uden synlige resultater, er
det ikke sandsynligt at man opnår resultater med den form for 
behandling.

Jarle Eknes



Hvordan tvangslidelser 

behandles

Overvej muligheden for at arbejde med afspænding

• Guidet afspænding f.eks. cd’er, apps, youtube.

• (Fysisk) aktivitet

• Vejrtrækningsøvelser

• Nye kropslige oplevelser af, hvordan kroppen

fornemmes, når man er afslappet (og ikke angst)



Hvordan tvangslidelser 

behandles

• Udviklingshæmmedes sproglige og kognitive forudsætninger
påvirker muligheden for at deltage i motivationsarbejde og
beslutningsprocesser.

• Arbejdet med eksponering og responshindring kan vanskeliggøres af
reduceret begavelse, hvorfor grænsen for medikamentel behandling
kan overvejes forud for det miljøterapeutiske arbejde med 
tvangslidelsen.

• Karakteren af tvangshandlingen skal tages med i betragtning: Der er
begrænset adgang til at vaske sig, og derfor er det lettere at arbejde
med responshindring her, end hvis det er tælleri, eller berøring af
personale.



Når man bliver involveret

i OCD’en

Vasker tøjet for den OCD-ramte

Forsikrer ”Nej du har ikke AIDS”

”Ja, der er låst”

”Ingen kom noget til, det lover jeg”

Undersøger at intet smides ud (samlemani)

Skifter tøj i garagen for at undgå at forurene.

Tale fornuft til OCD’en



Når man bliver involveret

i OCD’en

Måder, hvorpå man kan italesætte, at man må trække sig:

 ”Jeg vil ikke hjælpe dig med at komme af med angsten, det er ikke godt for dig i det 

lange løb”

 ”Jeg holder af dig, derfor vil jeg ikke være med til at hjælpe til med noget der er skidt for 

dig”

 ”Jeg ved godt, der er hårdt, og du bliver måske ked af det, men det er bedst, jeg ikke 

udfører ritualet for dig”

Hvis det ikke er realistisk, at undlade helt at give beroligende forsikringer, skal du aftale, at 

du kun vil gøre det en gang om dagen - brug aftalen som trædesten til helt at ophøre.

Hyman og Pedrick



Når man bliver involveret

i OCD’en

• Principper for, hvordan man ophører at deltage i OCD-

adfærd:

• Forvent angstniveauet stiger før det klinger af – tegn på 

forandring. Tag det roligt.

• Begræns deltagelse gradvist (læg en plan), forbered totalt 

ophør

• Ingen overraskelser!

• Forvent modstand.

• (Lav evt. ”OCD-deltagerens opsigelse” )



Generelt

• Observer, registrer og evaluer sammen

• Hjælp personen med at møde angsten – i små doser, dvs. ikke
undgå den helt.

• Stil ikke for store krav og forventninger – og forbered
personen.

• Hav tålmodighed og forvent tilbagefald – tænk i pauser frem
for tilbageskridt

• Anerkend det svære og de små sejre

• Reducer stress

• Overveje krav i hverdagen, der kan reduceres eller gradbøjes

• Tilvejebring struktur og gennemsigtighed i hverdagen



ABA

• Arbejde med udslukning og positiv/negativ forstærkning

• ABA (Applied Behavior Analysis): 

• Adfærdsanalyse og funktions/færdighedstræning. 

• En pædagogisk metode, men har karakter af træning, 

fordi undervisningen er systematisk, struktureret, 

højintensiv og gentagende.

• Baseret på analyse af funktionsniveau samt på en 

fortløbende evaluering af træningsresultater.



ABA

• Være opmærksom på positiv og negativ ”feedback”

• Både social/relationel reinforcering og 

sansemæssig/automatisk reinforcering.

• Elementer af reinforcering i al tvangslidelse – på mange 

niveauer.



Gruppearbejde

• Gå sammen i grupper og drøft en borger hver

Hvad kunne i tænke jer at afprøve, sætte i værk?

I hvilken rækkefølge?

Skiftes til at stille nysgerrige spørgsmål/interviewe

Noget særligt i bliver opmærksomme på?

• Skriv stikord ned og kom tilbage



FORSLAG

 Registrering

 Analyse (individ og kontekst)

 Pædagogiske samtaler

 Motivationelt forarbejde

 Eksternalisering

 Eksponering

 Responshindring

 Opøvelse af sygdomserkendelse

 Afspænding/afslapning/opladning



Opsamling

Spørgsmål?

Kommentarer?

Noget der skal uddybes?

Noter for jer selv, hvad i vil gå hjem og gøre som det første

(Runde)



Kommentarer til

dagen?



HUSK AT

• Er de forpinte eller er vi forpinte (OCD/Autisme)?

• Er der funktionsnedsættelse?

• No one-size fits all – særligt ikke i denne målgruppe!

• Intet menneske er en øde ø – husk konteksten

• Diagnose eller ej – det er et kontinuum

• Målgruppen kan ikke løfte forandringen selv

• I er velkomne på:

• Kontakt@evakirketerp.dk

• www.evakirketerp.dk

mailto:Kontakt@evakirketerp.dk
http://www.evakirketerp.dk/


Litteratur og links

• Tvangslidelse – forståelse, diagnosticering og 

behandling af Jarle Eknes.

• VIPU viden, www.oligo.dk

• Angstbogen af Jes Gerlach

• OCD hos børn og unge af Per Hove Thomsen



Litteratur og links

• http://www.ocd-foreningen.dk/

• http://psymed.info/default.aspx?

m=Test&id=52&l=3 (Y-BOCS online test)

• http://www.psykiatrifonden.dk

• www.dpf.dk – under bogen ”OCD - Guide til at slippe 

tvangstanker og handlinger” kan skemaer downloades



Litteratur og links

• “Tanker der tvinger” af Fleischer og Mølbak

• “OCD Guide til at slippe tvangstanker og 

handlinger” af Hyman og Pedrick “Jeg skal gøre 

det” af Fleischer og Mølbak

• “Kort og godt om OCD” af Per Hove Thomsen

• “OCD. Sygdom og behandling - for patienter og 

pårørende/behandlere”.



Litteratur og links

• ”Om børn og unge med tvangssymptomer. Når 

tanker bliver til tvang”. Af Per Hove Thomsen, 

Hans Reitzel, 2003

• ”OCD og Aspergers syndrom” af Per Hove 

Thomsen, i: Autismebladet 1998, nr 3, 

• ”Obsessiv-kompulsiv sygdom hos børn” af Ole 

Sylvester Jørgensen, i: Ugeskrift for læger 2005,

• ”Autisme og OCD” i: Autismebladet 2011: 1


