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Varför lära sig om samlarsyndrom?

 Svårbehandlat

 Vanligt förekommande (särskilt bland äldre)

 Blandas ofta ihop med andra tillstånd 

 Krävande för dem som ger insatsen

Varför samlar vi?
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Diagnoskriterier DSM-5

A. Svårigheter att slänga eller göra sig av med saker

B. Upplevt behov av att spara sakerna och lidande förknippat med att 
kassera dem

C. Ansamling av saker

D. Kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion

E. Beror inte på ett annat medicinskt tillstånd

F. Förklaras inte bättre av ett annat tillstånd i DSM-5

Specifikatorer: 

 Med extremt införskaffande 

 Insikt (god, bristande, utan/vanföreställningar)

Vanliga skäl till samlande
 Känslomässig anknytning

 ”Som att slänga bort en del av sig själv”

 Inte slösa
 Vill hellre återvinna eller ge bort än slänga

 Rädsla att gå miste om viktig information
 ”Om jag gör mig av med denna kommer jag aldrig komma ihåg…”

 Estetik
 ”Såna här fina möbler tillverkas inte längre”

 Kontroll/ansvar
 ”Ingen annan får vidröra mina saker”, ”Jag måste se till att saken kommer till 

användning”

Antropomorfism
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Flera orsaker till belamring

(Mataix-Cols, 2014)

Förekomst

 Prevalens: 2.5 %  (Posthelwaite et al, 2019)

 45 000 personer med samlarsyndrom i VGR

 Prevalent i flera kulturer (Bloch et al, 2008; Chakraborty et al, 2012; 
Nordsletten et al, 2018)

 Lika vanligt bland kvinnor och män (Nordsletten et al, 2013)
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Vad samlar personer med samlarsyndrom på?

 Gamla kläder

 Tidskrifter

 CD-skivor

 Brev

 Pennor

 Räkningar

 Tidningar

 Tyger

 Gamla mediciner

 Gammal mat

 Skönhetsprodukter

 Rutten mat (ovanligt)

 Djur

 Recept

 Möbler

ALLT MÖJLIGT

Risker vid samlarsyndrom

 Hälsoproblem (missköter medicinsk behandling och kroniska sjukdiomar)

 Säkerhetshot

 Konflikter med närstående  Isolering

 Vräkning, sanering

 Ekonomiska svårigheter (hyra förråd)
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Förlopp

 Symptomdebut i barndomen 12-13 (t.ex. Tolin et al., 2010 och Grisam et al., 
2006).

 Kroniskt  och förvärras  (Ayers  et al., 2010).

(Tolin et al, 2010)
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Ökning av förekomst med ålder

Varför vanligare bland äldre?

 Livsförändringar (flytt till mindre bostad, förlust av 
anhörig).

 Sociala förändringar (arbete, socialt, ekonomi)

 Sämre hälsa, mindre energi
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Psykiatrisk samsjuklighet 

(Frost et al, 2010)

Orsaker

 Ca hälften av de med samlarsyndrom har en släkting med samma diagnos 
(Winsberg et al, 1999; Samuels et al, 2002; Pertusa et al, 2008)

 Ärftligt: Ca 40-50% genetik resten beror på miljöfaktorer (Iervolino et al, 
2009; Taylor et al, 2010).

 Traumatiska händelser potentiell orsak (t.ex., Hartl et al, 2005, Cromer et al, 
2007, Tolin et al, 2010, Landau et al, 2011)
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Vad händer i hjärnan hos en person med 
samlarsyndrom?

 Förändad aktivitet i insula och gyrus cinguli

 Hypo-/hyperaktivitet

 Överskattar risken att slänga

 Känsla av att ”begå misstag”

(Tolin et al. 2012)

Forskning vs. verklighet

 Personer som deltar i studier oftare yngre, kvinnor, har 

bättre insikt och högre socioekonomisk status.

 Mindre belamring (-1.5 på CIR) hygieniska 

missförhållanden och risk för bränder.

(Woody et al 2020, Behavior Res and Therapy)

KBT-modellen

(Wheaton, 2016)
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Bedömning och 
diagnostisering

Bedömning

 Patienter söker främst för andra problem depression, ångest, OCD

 Hembesök (eller fotografier)

 Bristande insikt

 Bedömning av risk

Bedömningsinstrument

Saving Inventory-Revised (Frost, Steketee & Grisham, 2003)

 Vanligaste instrumentet/utfallsmåttet

 23 frågor

 3 subskalor: anskaffning, svårigheter göra sig av med saker, 
röra/belamring(”clutter”)

Saving Cognitions Inventory (Steketee, Frost & Kyrios, 2003)

 Kartlägger kognitioner kopplade till slängning

 31 frågor

 4 subskalor: känslomässig anknytning, minne, kontroll och ansvar
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Bedömningsinstrument

Hoarding Rating Scale (Tolin et al., 2008)

 5 frågor

 Följer DSM-kriterier

 Snabbt och lätt-administerat

Clutter Image Rating (Frost et al., 2008)

 3 serier med 9 bilder

 Kök, sovrum, vardagsrum

 Mer objektiv data än verbal beskrivning
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App i App Store
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Allmän daglig livsföring -hoarding

Riskbedömning
 Brandrisk

 Blockerade utgångar

 Risk för fall

 Insekter, angrepp

 Hygieniska missförhållanden (squalor)

 Försummelse av barn, äldre eller rörelsehindrade?

 Samlande av djur
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Behandling och 
åtgärder

Behandlingseffekt av ERP och läkemedel

 ERP förbättrade tillståndet hos endast 31% av personer med hoarding  
(46-76% i OCD) (Abramowitz et al, 2003)

 Hoarding predicerar sämre utfall bland patienter med OCD vid behandling 
med SSRI (Mataix-Cols et al, 1999)

 SSRI och SNRI effektiva i okontrollerade prövningar (Saxena et al 2007)

 Centralstimulantia potentiellt effektivt men tolereras inte av alla 
(Rodriguez et al, 2013)

(Steketee et al, 2003)



14

Innehåll i KBT för samlarsyndrom

 Fokus på färdighetsträning snarare än exponering
 Organisering och sortering

 Beslutsfattande 

 Utmana  ohjälpsamma tankar
 Beteendeexperiment

 Kognitiva strategier som sokratiska frågor

 Motivation

 Färdigheter för att hantera starka känslor

Målformulering

 S –Specifika

 M – Mätbara

 A – Angelägna

 R – Realistiska

 T – Tidsbegränsade

Motivation
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Organisering

 Reducera antalet kategorier

 Plats för önskade och oönskade saker

 Hjälp klienten skapa plan för att få sakerna på plats

Förvara Sälj/ge 
bort/återvinn

Släng

• SEG- Sortera en gång

Kategorier Var de hör hemma

Post och diverse papper Dokumentskåp, 

kontorslådor

Tidningar Bokhyllor

Foton Byrålådor, askar, 

fotoalbum

Dagstidningar Återvinningslådan

Kläder Byrålådor, garderober, 

tvättkorgen

Jackor Garderober, klädhängare

Stövlar och skor Garderober, skohyllan i 

hallen

Böcker Bokhyllor

Skivor och filmer Hyllor, lådor

Souvenirer och 

minnessaker

Vitrinskåp, lådor

Prydnadsföremål Framställda

Kontorsmateriel Lådor, hyllor, på 

skrivbordet

Spel Hyllor, skåp

Verktyg Källaren, garaget, 

kökslådor

Möbler Placerade i lämpliga rum

Tomma behållare Skåp, källaren, garaget

Livsmedel Kylskåpet, skafferiet

Köksutrustning Kökslådor, köksskåp

Kastruller, stekpannor och 

skålar

Köksskåp, på krokar i köket

Sängkläder och dukar Linneskåp, badrumsskåp

Badprodukter Hyllor, skåp och lådor i 

badrummet

Rengöringsmedel Badrumsskåp, städskåp

Städutrustning (t.ex. 

mopp, dammsugare)

Städskåp, garaget eller 

källaren

Trädgårdsverktyg Garaget, källaren

Fritidsutrustning Garaget, källaren, vinden, 

garderober

Färg och målarutrustning Garaget, källaren

Djurmat och utrustning Köksskåp, garderober

Hobbyutrustning Skåp, hyllor, källaren

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
05.00–06.00

06.00–07.00

07.00–08.00

08.00–09.00

09.00–10.00

10.00–11.00

11.00–12.00

12.00–13.00

13.00–14.00

14.00–15.00

15.00–16.00

16.00–17.00

17.00–18.00

18.00–19.00

19.00–20.00

20.00–21.00

21.00–22.00

22.00–23.00

23.00–24.00

24.00–01.00

01.00–02.00

02.00–03.00

Tisdag In Ut
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Att hantera ohjälpsamma tankar

 Identifiera ohjälpsamma tankar

 Ifrågasätt tankarna

 Pröva tankarna med hjälp av beteendeexperiment

 Handla som om du gav råd till en vän

Att hantera svåra känslor

 Psykoedukation om känslor

 Observera känslor

 Utgå från mål och värderingar

 Surfa på vågen
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Effekter av KBT för samlarsyndrom

 KBT anpassad för hoarding (30% symptomreduktion) (Steketee et al, 2010)

 KBT i grupp ger likvärdiga resultat (Muroff et al, 2012)

 ”Buried in treasures workshop” ger likvärdiga resultat (Frost et al, 2012)

 Effekten vidmakthålls vid 3-12 månader (Muroff et al, 2013)

Sammanfattning effekt KBT

 Behandlingseffekt störst för svårigheter att slänga men mindre för 
belamring

 Hembesök effektiva

 Män får sämre behandlingseffekt

 Yngre får bättre behandlingseffekt

 Symtomlindring och funktionshöjning vanligt men få tillfrisknar helt

Harm reduction 
 Minska negativa konsekvenserna  utan krav att beteendet 

ska upphöra

 Fokus på familj och omgivning

 Motiverande samtal för klient och omgivning

 Fokus på att skapa en trygg och bekväm miljö inte slänga

 Behandling av samsjuklighet (t.ex. depression, social fobi)

 Saknas ännu forskning om effektivitet
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Mål i harm reduction

 Ha saker minst 1 meter från spisen

 Slänga mat direkt efter att bäst-före-datumet

 Alla mediciner förvaras i badrumsskåpet 3 översta hyllor

 Ingen reklam i hemmet

 Inte ta in stöldgods i hemmet

 Ta sina mediciner regelbundet

 Gå i kyrkan 1 gång i veckan

 Gå till daglig verksamhet 1 gång veckan

(Linkovski et al. J Psych Res. 2018)

N=90
n=45

n=45

Recruitment                    Assessment CBT             Randomization Home visits              Assessment Home visits (WL group)
vs +

wait list                    Analyses

VS

Task Force

Health care

Social services

Self- referral

Samlarkraft: En samordnad, evidensbaserad insats för personer med 
samlarsyndrom i socialtjänst och psykiatri
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Ur Hem & Hyra, 2021

59

Jägholm et al in prep.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Group-CBT

Ind CBT

Homevisits

CBT via video

Peer lead treatment

Internet based self help

Support group

Decluttering by others

BEHANDLINGSPREFERENSER

SVERIGE (307 PERSONER)

Most motivated to receive Somewhat motivated Prefer not to receive

Samverkan i arbetet mot samlarsyndrom

 Sk Task Force

 Vanligt i USA, Kanada och Australien

 Psykiatri

 Socialtjänst

 Bostadsbolag och hyresvärdar

 Patientförbund

 Brandförsvar

 Kronofogden

 Djurskyddspolis
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Varför samverka kring samlarsyndrom?

 Komplext problem som berör flera instanser

 Effektiv användning av resurser

 Minska frustration

 Underlättar behandling/handläggning – piskan och 
moroten

Sammanfattning samlarsyndrom

 Vanligt och potentiellt mycket allvarligt problem

 Psykologisk behandling finns men krävande och måttligt framgångsrik

 Påfrestande för anhöriga (och professionella)

 Effektiva insatser kräver nytänkande och samarbete mellan
organisationer

Tack!

volen.ivanov@ki.se

 Rucklab.com

 ocfoundation.org/hoarding/

 http://childrenofhoarders.com/wordpress/

 https://www.masshousingrental.com/portal/server.pt/co
mmunity/community_services/330/hoarding_resources


