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INFORMATION TILL NÄRSTÅENDE  
OM TVÅNGSPROBLEM

Som familjemedlem eller vän till någon som lider av tvångsproblem är det ofta 
svårt att veta vad man ska göra för att hjälpa den drabbade. Risken finns att den 
hjälp man ger istället stjälper den drabbade och förstärker tvångsproblemen. 
För att underlätta för dig att hjälpa på rätt sätt finns här information och råd 
för närstående:

Ingen väljer att ha tvångsproblem. Den som lider av tvång vet oftast om att 
tvångshandlingarna han/hon utför är överdrivna, men känner sig ändå tvingad 
att utföra dem. 

Tvånget är inte konsekvent eller logiskt. Någon som av tvånget till exempel 
känner sig tvingad att ordna saker på ett visst sätt i sitt eget hem, kan uppleva 
sig vara i en fristad i någon annans stökiga hem. Då tvångstankar inte är logiska 
går det inte att resonera bort dem. 

Försök inte att tolka tvånget. Att någon tvättar sig mycket, är rädd för att 
skada andra eller har behov av att kontrollera saker och ting har ingen sym-
bolisk mening. 

Försök att vara en icke-dömande närstående. Den som bestämt sig för att 
bli fri från sina tvångsproblem behöver mycket uppmuntran. Han eller hon har 
redan dömt sig själv tillräckligt. Nu har han/hon tagit steget till förändring 
och det är en seger i sig.

Var beredd på att behandlingen går i vågor. Ibland kommer det att gå framåt, 
medan det ibland kommer att kännas som ni trampar på samma ställe eller till 
och med tar ett steg tillbaka. Det är helt i sin ordning, behandling fungerar 
ofta så – fortsätt att vara positiv och uppmuntrande!

Uppmuntra och belöna minsta framgång. All förändring sker inte över en 
natt, men även ett litet steg bort från tvångsproblemen är värt att uppmärk-
sammas! 

Skaffa dig mer kunskap. För din egen och den drabbades skull är det bra om 
du sätter dig in i vad tvångsproblem är och hur det behandlas. Det kan du göra 
genom att läsa den här boken eller genom att engagera dig i OCD-förbundet 
Ananke.


