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Sammanfattning 

 
Introduktion: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) är en psykiatrisk diagnos som 
omfattar tvångshandlingar och tvångstankar. Prevalensen är omkring 2 % och den 
drabbar båda könen jämnt. Sjukdomen orsakar mycket lidande för den drabbade och 
dess familj och kostar samhället mycket pengar. Därför är det viktigt att behandla 
symtomen så adekvat som möjligt. Tidigare behandlades OCD med antipsykotiska 
läkemedel, men på grund av dess biverkningsproblematik har den behandlingsformen 
övergivits. Idag är den vanligaste förekommande behandlingen läkemedel i form av  
selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) i 
form av exponering med responsprevention (ERP). 
 
Syfte: Vilken behandling eller kombination av behandlingar fungerar bäst vid 
behandling av OCD? 
 
Metod: Detta arbete bygger på en litteraturstudie. Sökningar har utförts i databaserna 
PubMed och Cochrane, på internet med sökmotorn Google samt på bibliotek. 
Materialet har sedan bearbetats och använts som underlag till rapporten. 
 
Resultat: Artiklarna som har använts i denna studie har visat att båda 
behandlingsalternativen minskar symtomen vid OCD. 
 
Nyckelord: OCD, SSRI, KBT och ERP. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Tvångssyndrom är en funktionsnedsättning som drabbar några procent av 
befolkningen och prevalensen är omkring 2 % (1). Sjukdomen debuterar vanligast i 
unga år, hälften blir sjuka före femton års ålder och debut efter 35 år är ovanligt. 
Könsfördelningen är jämn, men männen debuterar tidigare och får ofta en mer allvarlig 
form av sjukdomen.  Själva sjukdomsdebuten kommer ofta plötsligt som ett svar på en 
svår händelse, sjukdom eller trauma (2,3). Det är vanligt att en person med 
tvångssyndrom har andra diagnoser, depression är mest frekvent, men även andra 
ångestsyndrom, tourettes syndrom, aspergers syndrom, selektiv mutism och 
koncentrationsstörning förekommer (4). 
 

1.2 Diagnos-tvångssyndrom 
 
Diagnosen tvångssyndrom består av tvångstankar eller tvångshandlingar. För att 
fastställa diagnos måste tvångstankarna eller tvångshandlingarna vara mycket 
ansträngande för den enskilde eller pågå minst en timme per dag och leda till att 
vardagslivet påverkas negativt så tillvida att personen och dess omgivning drabbas (5). 
 
Tvångstankar kan skildras som långvariga, störande, ofrivilliga, hindrande tankar och 
fantasier. Tankarna går runt och orsakar rädslor, vilket leder till ångest, oro och 
obehag. Det finns också tvångstankar som har ett slags preventiv funktion för att 
undvika obehagliga tankar och känslor genom ett flykt beteende. 
Tvångshandlingar är handlingar och ritualer som utförs för att minska ångest eller för 
att avstyra katastrofer som annars tros ska hända. Det kan vara handlingar som är 
repetitiva, att tvätta händer efter varje uppslag, stänga dörren ett visst antal gånger, 
kontrollera ugnen, kranen, låset etc. Det kan också vara mentala upprepningar eller 
mönster som att säga samma ramsa 5 gånger.  Det finns också andra former av 
tvångshandlingar som att ställa böckerna efter en viss symmetri så kallat 
symmetritvång eller att samla kapsyler så kallat samlartvång (6). 
 
Efter att handlingen utförts känns det bättre, lugnande, som ett slags skydd för det 
onda och tvångstankarna upphävs för stunden. Att låta bli tvånget är svårt och en 
person med OCD vågar inte ta risken att något hemskt ska hända denne eller dess 
omgivning när ångesten kommer och väljer då att utföra handlingen. Det finns också en 
form av tvångssyndrom där den drabbade skapar och använder olika ritualer för att 
hålla sig borta från omständigheter som skapar obehag och/eller leder till tvång (3,6). 
Vidare förekommer det att patienter med OCD känner orimligt ansvar för situationer 
de inte kan påverka, de kan t.ex. tänka tankar som att om jag inte hoppar tre gånger 
kommer en anhörig att bli överkörd. Andra har verklighetsfrämmande uppskattningar 
om faror och tror att magi och beteende kan avstyra dessa. En del påstår att personer 
med OCD har bristande minne eftersom de måste kontrollera allt om igen, andra 
menar att det inte beror på minnet utan på personens egen förmåga att lita på det (6,7). 
 
En person med OCD kan ha och har ofta flera varianter av tvångstankar och/eller 
tvångshandlingar. En större del, 75-80 %, utvecklar tvångstankar i sammankoppling 
med tvångshandlingar och en mindre del, 20-25 %, har uteslutande tvångstankar (6).  
 
Inom psykologin innebär betingning att viljan att utföra en handling kan antingen 
förstärkas eller tas bort beroende på responsen eller svaret till beteendet. Om ett barn 
får beröm när det utför en uppgift kommer det att koppla berömmet till uppgiften och 
gör gärna göra om det. Om däremot berömmet uteblir eller att barnet får en negativ 
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respons väljer det i framtiden att undvika beteendet. Kopplingen mellan tvångstankar 
och tvångshandlingar skapas vid upptäckt att det uppstår en lindring av ångesten när 
ritualen utförts. Fortsättningsvis gör därför personen samma handling när ångesten 
uppkommer och över tid blir driften starkare att utföra handlingen (3,6). 
Sjukdomsinsikten varierar hos de drabbade, men de flesta inser det absurda i alla fall 
vid något tillfälle. Att ha dessa tvångstankar och tvångshandlingar leder till en kraftigt 
försämrad livskvalité eftersom all kraft går åt att avstyra ångesten så att det inte finns 
ork över för annat som t.ex. arbete. Detta begränsar livet för patienten och dess familj. 
För de anhöriga är OCD utmattande eftersom de också drabbas av symtomen. Det kan 
innebära ständiga försäkringar om att spisen verkligen är stängd, då den sjuka inte litar 
på sin egen förmåga att avgöra detta. Dessa försäkringar ger en lindring för ögonblicket 
men hjälper bara till att underhålla funktionshindret (2,3). 
 

1.3 Orsaker bakom uppkomst av OCD 
 
Vad som orsakar OCD är inte klarlagt. Det finns en hypotes att serotoninbrist kan ligga 
till grund för uppkomsten av OCD, men den har sina begränsningar eftersom alla inte 
blir bättre med SSRI behandling. Vidare har det visat sig att en del patienter svarar 
bättre på antipsykotika och därför tror forskare att även det dopaminerga systemet kan 
vara involverat vid uppkomst av OCD (8). 
 
Det finns också ett autoimmunt tillstånd som kallas PANDAS (Neuropsychiatric 
Disorder Associate with Streptococcal Infection ) som kan uppstå akut hos barn efter en 
infektion med streptokocker och som tros orsaka en inflammation i de basala 
ganglierna. PANDAS kan ge tvångssyndromslika symtom i kombination med tourettes, 
separationsångest, symtom från urinvägarna och koreiforma rörelser. Tillståndet kan 
behandlas med antibiotika och/eller immunglobulin (9). 
 
Fysiologiskt finns det studier som pekar på att OCD beror på störningar i 
kommunikationsvägar mellan de limbiska områdena och de basala ganglierna i 
thalamus (10). De diagnostiska metoder som tas upp här är PET (Positron Emission 
Tomography ), SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography) och fMRI 
(Functional Magnetic Resonance Imaging). PET- kameran mäter strålning som en 
isotop sänder ut när det är bundet till olika material i kroppen och mätresultaten kan 
sedan användas för att ta fram tredimensionella bilder av hjärnan som visar hur olika 
substanser ger upphov till olika strålning. Metoden kan användas t.ex. för att se 
hjärnans ämnesomsättning samt transmittorsubstanser. SPECT används för att ta fram 
tredimensionella bilder av kroppens processer. Patienten injekteras med radionuklider 
som binder till olika receptorer i kroppen. Koncentrationen kan sedan mätas med 
SPECT och en bild tas fram som visar var de olika nukliderna koncentrerats.  fMRI 
mäter blodflödet i hjärnan och på det viset kan man se vilka delar av hjärnan som 
aktiva eftersom blodflödet ökar med nervaktiviteten (8,10,11). Det finns studier där 
man via undersökningar med PET, SPECT och fMRI har kunnat visa oväntat mycket 
aktivitet i framloben, basala ganglierna, hippocampus och amygdala vid OCD 
symtomstegring. Studier med fMRI visade även en koppling till kliniska tecken och 
neuropsykologisk oförmåga att utföra uppgifter. Detta pekar på att även andra delar av 
hjärnan kan vara berörda vid OCD (8). 
 
Det finns också studier där de har använt fMRI för att undersöka hur hjärnaktiviteten 
förändras vid symtomstegring före och efter behandling med antingen KBT eller SSRI. 
De fann att hos kontrollgruppen i jämförelse med friska som inte fick behandling fanns 
det en tydlig aktivitet i OFC (orbitofrontal cortex ligger långt framme i framloben) och 
thalamus, medan i lillhjärnan och parietal loben sjönk aktiviteten under försöket. Vilket 
visar att det råder en kraftigt ökad aktivitet i OFC vid symtomstegring hos patienter 
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med OCD (12). Hos de som fick som behandling sjönk aktivitets nivåer i hjärnan efter 
behandling med SSRI eller KBT (13). 
Arvet verkar ha betydelse och viljan att hålla sig ren kan förklaras genom att renlighet 
har ett överlevnadsvärde för människan och det är lätt att tänka sig att renliga 
människor genom historien överlevt i större grad än de som inte har tvättat sig lika 
mycket. De har genom tvättandet kunnat undvika vissa bakterier, blivit mindre sjuka 
och därmed överlevt i större grad. De har också fört med sin renlighet till sin avkomma 
som genom liknande beteende har kunnat överleva. Nutida människor har genom detta 
fått en medfödd förberedelse för att undvika smuts och istället främja renlighet (6). 
Själva tvångstankarna eller tvångshandlingar är inte nedärvda, men det verkar som att 
det hos vissa går lättare att trigga igång beteendet, de har ärvt en förberedelse eller 
känslighet som är lättare att få igång, t.ex. genom stress (2). 
Miljöfaktorer i ens uppväxt kan tänkas trigga igång tvångsproblem. Om man har växt 
upp i en miljö där det enda som eftersträvas är perfektionism, eller där kritik och straff 
förekommer trots att personen gjort så gott den förmår. Vidare skapar en miljö med 
osäkerhet, där bestraffningen kan komma oavsett och där man inte riktigt vet vad som 
förväntas risk för tvångsbeteenden (6). 
När det gäller på personnivå finns det diskussioner om att en person som är mer labil, 
lättbetingad och har en stor mottaglighet för stress lättare kan triggas igång med OCD 
(6). 
 

1.4 Farmakologisk behandling 
 
De läkemedel som är godkända av läkemedelsverket för att behandla indikationen 
tvångssymtom i Sverige är klomipramin, citalopram, sertralin, paroxetin, escitalopram, 
fluoxetin och fluvoxamin. 
SSRI som sertralin, paroxetin, escitalopram, fluoxetin och fluvoxamin lindrar 
symtomen som härrör från tvångsyndrom (Evidensstyrka 1) hos ungefär 50 % av 
patienterna, vilket även citalopram gör men där är Evidensstyrkan 2, men patienten 
blir oftast inte helt av med symtomen. Biverkningarna är oftast hanterbara och de 
vanligaste förekommande är kraftlöshet, huvudvärk, sömnstörningar, tremor, gastro-
intestinala besvär, svettningar, oro, urininkontinens, agitation och sexuell dysfunktion. 
Det finns också en sällsynt ökad blödningsrisk med SSRI eftersom de kan ha en 
serotonerg effekt på trombocyter vilket kan förstärkas om patienter tar Non steroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAID) i kombination. Verkan av läkemedelsbehandlingen 
håller i sig så länge som medicineringen pågår men symtomen kommer oftast tillbaka 
efter avslutad behandling och därför bör utsättning av läkemedel ske med försiktighet. 
I första hand rekommenderas enligt terapirekommendationer behandling med SSRI-
läkemedlen sertralin eller fluoxetin. I andra hand rekommenderas klomipramin som är 
ett tricykliskt antidepressivum (TCA). Vid behandling med Klomipramin har man sett 
att den optimala doseringen är 75 mg-250 mg per dygn. Läkemedlet ger en snabb effekt 
som finns kvar under hela behandlingstiden, men eftersom substansen påverkar både 
serotonerga, noradrenerga och andra system i hjärnan, är de så kallade ”dirty drugs”. 
Den ger fler och mer omfattande biverkningar, SSRI är säkrare för patienten t.ex. med 
hjärt- och kärlsjukdomar att använda. TCA är också mer toxisk vid överdosering och 
därför anses SSRI vara ett säkrare allternativ (4,14). 

1.5 Akut behandling av tvångssyndrom 
 
När en person med OCD söker vård kan man finna kliniska tecken som torra spruckna 
händer efter överdriven handhygien. Det kan också visa sig att en del uteblir, avbokar 
eller kommer försent eftersom ritualerna tar för lång tid att genomföra och att det 
hindrar personen från att komma iväg. Personen kan också uppfattas som 
hypokondrisk pga. olika rädslor för att drabbas av sjukdom. Det kan också verka som 
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att patienten är paranoid då tvångstankar kan hindra denne från att berätta om sin 
problematik (4). 
 Det är viktigt att personen får information om OCD, att tillståndet inte är någons fel 
och att det är många som har samma problematik. Vidare är det angeläget för personen 
att få veta att detta inte kommer att leda till psykos eller att denne blir galen. Utöver 
detta behöver personen få veta mer om symtomen t.ex. att tvångstankarna inte är något 
som personen vill utan det är tankar som uppkommer pga. sjukdomen. Därutöver 
behövs information om gällande behandlingsrekommendationer såväl farmakologiska 
som icke-farmakologiska, och vart man kan vända sig för att få veta mer om sin 
sjukdom (4,15). 
Den akuta behandlingen består av insättning av SSRI. Vid kraftigare besvär och vid 
initial latens av SSRI kan bensodiazepiner sättas in i väntan på effekt, som kommer 
efter någon vecka.  Vid insatt SSRI behandling förekommer det också att patienten mår 
sämre initialt med ångest förstärkning och illamående. Det är dock oftast övergående 
och kan behandlas med bensodiazepiner. I undantagsfall kan sjukhusvård vara aktuell 
under någon vecka då dropp med klomipramin kan användas för att få snabbare 
symtomlindring (4). 
Efter den akuta fasen erbjuds patienten KBT som alternativ till läkemedelsbehandling. 
Vidare ges patienten rådet att inte undvika situationer som ger obehag utan istället 
försöka utsätta sig för dem (4). 
 

1.6 SSRI 
 
Serotonin är en signalsubstans som hämmar sensoriska vägar och exciterar motoriska 
signalvägar. SSRI verkar genom att den blockerar 5HT-receptorer vid synapsklyftan 
vilket gör att reabsorptionen av serotonin minskar i nervcellen som i sin tur leder till att 
mängden serotonin ökar i synapsklyftan som kan användas vid signaltransmission av 
nervimpulser. Att det tar tid innan man märker av SSRIs effekt tros bero på adaption 
av receptorer. Det finns en teori om att nervcellen försöker kompensera för 
seretoninbristen genom att skapa nya receptorer. När SSRI blockerar receptorerna ökar 
serotonin mängden i synapsklyftan framför allt presynaptiskt, men mängden 
receptorer är fortfarande högre än normalt. Efter ett tag minskar antalet receptorer 
presynaptiskt eftersom cellen har upptäckt att det finns mer serotonin, men 
signalöverföringen är fortsatt låg. När det presynaptiska läget har normaliserats börjar 
signalöverföringen genom neuronet öka vilket leder till att även den postsynaptiska 
frisläppningen av serotonin ökar. Därmed kan antalet receptorer även där nedregleras 
vilket leder till en normalisering i hela cellen och SSRI behandlingen kan börja ge effekt 
(16,17). 
 

1.7 Icke-farmakologisk behandling  
 
KBT med ERP har effekt på ungefär hälften av fallen (evidensstyrka 1) och den 
upprätthålls upp mot två år (evidensstyrka 2) (14). 
Exponering med responsprevention (ERP) är egentligen två metoder som har slagits 
samman. Exponering (EX) innebär att utsätta sig för det som väcker ångest, t.ex. smuts 
för att bryta undvikandet av det som känns obehagligt, hotfullt eller besvärligt. 
Responspreventionen (RX) innebär att avstå tvångshandlingen som att tvätta sig, men 
det kan också vara att bryta undvikande beteenden eller att inte be andra om 
bekräftelse. Detta gör att exponeringstiden bli längre och personen får möjlighet att 
hantera situationen på ett annat sätt. Behandlingen kan se olika ut beroende på fall, 
antingen som en stegvis process vid komplicerade fall eller total responsprevention vid 
enklare fall. Detta är en långsiktig behandling och det tar lång tid att få resultat. Men så 
småningom avtar ångesten trots exponering och utsättande för det obehagliga och 
personen inser det själv. Faktorer som påverkar behandlingen är om personen är 
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motiverad eftersom sessionerna kan var långa, tidskrävande och innebär ofta läxor. 
Vidare krävs det bra följsamhet och god relation mellan behandlare och patient om 
samarbetet ska fungera eftersom behandlarens uppdrag är att stödja och utmana 
personen att våga trotsa obehaget (18). 
 

1.8 Skattningsskalor 
 
Nedan följer genomgång av de olika skattningsskalor som förekommer i arbetet. 
 
Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Inventory Scale) 
Y-BOCS är en skattningsskala med två delar, som används dels för att mäta graden av 
OCD och dels hur behandlingen påverkar symtomen. I den första delen ingår tio frågor 
som behandlar både tvångstankar och tvångshandlingar. Svaren på frågorna ger mellan 
0 poäng och 4 poäng per fråga, där 4 poäng innebär stora svårigheter. Svaren på 
frågorna i den första delen kan alltså maximalt ge 40 poäng, se tabell 1.  
 
Tabell 1. Y-BOCS symtomskattning 

Y-BOCS Symtomskattning 

0-7 Inga av betydelse 
8-15 Lindriga  
16-23 Måttliga 
24-31 Svåra 
32-40 Extrema 

 
Den andra delen av Y-BOCS innehåller femtioåtta ja- och nej- frågor som behandlar 
frågor kring förmågan att klara av sitt dagliga liv, kunna låta bli en tvångshandling, hur 
mycket personer låter OCD styra livet eller hur mycket personen undviker situationer 
som väcker obehag osv. (19). Skattningen av Y-BOCS görs av behandlaren. 
 
CGI (The Clinical Global Impressions Scale) 
CGI består av två skalor, den ena CGI-S består av poäng mellan 1-7 som visar på 
sjukdomens svårighetsgrad, desto högre poäng ju svårare sjukdom. Den andra CGI-I 
skalan som också poängsätts mellan 1-7 visar på sjukdomens förbättringsgrad, desto 
lägre poäng desto mer förbättrad är patienten efter behandlingen. Det är behandlaren 
som gör en bedömning av symtomen före och efter behandlingen och poängsätter 
patientens tillstånd (20). 
 
PI-R (Padua Inventory-Revised) 
Är en självskattningskala som innehåller 39 frågor. Frågorna berör fem områden om 
tvångstankar som handlar om att skada, renlighets- och tvätt-tvångshandlingar, 
tvångstankar kring smuts, kontrolltvång och tvångsmässig hårplockning. Svaren på 
frågorna graderas mellan 1-4 och desto högre poäng innebär desto svårare symtom 
(19). 
 
”Intention to treat”-analys 
Innebär att resultaten behandlas som om inga avhopp eller andra hinder skett under 
studiens gång, d.v.s. de räknas inte bort utan det är avsikten som tas med. Fördel med 
denna analys är att randomiseringen inte urholkas men nackdelen är att studien då inte 
belyser behandlingseffekten korrekt (21). 
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1.9 Diagnoskriterier 
 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 
Innehåller diagnoskriterier för psykiatriska sjukdomar eller funktionshinder. Första 
upplagan kom ut 1952 DSM-II, men har sedan dess redigerats allteftersom diagnos 
kriterierna har ändrats. Den senaste versionen är DSM-5 som gavs ut 2013. DSM-III-R 
är en reviderad upplaga av DSM-III och gavs ut mellan 1987-1994, DSM-IV var nästa 
upplaga som trycktes och den gavs ut 1994. Diagnoskriterierna före DSM-5 var 
multiaxiala och då gjordes det en helhetsbedömning av patienten. Den första axeln 
handlade om kliniska störningar som också omfattade OCD, den andra axeln 
innefattade personlighetsstörningar och utvecklingsstörning, den tredje axeln tog upp 
kroppsliga sjukdomar, den fjärde axeln innefattade den psykosocialhälsan och den 
femte axeln tog upp GAF-skalan. I den nuvarande DSM-5 har det multiaxiala systemet 
tagits bort (5,22). 
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1.8 Syfte 

 
Tvångssyndrom består av tvångshandlingar och/eller tvångstankar. Vanligtvis 
behandlas tvångssyndrom antingen med läkemedel såsom SSRI preparat eller med 
KBT eller i kombination med båda. 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilken behandling eller kombination 
av behandlingar som fungerar bäst vid behandling av OCD. 
Underliggande frågeställningar är:  

 

 Vilka behandlingar finns? 

 När används respektive behandling? 

 Vilken behandling har bäst effekt? 
 

 

2. Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie. Sökningar har utförts i databaserna Pub Med och 
Cochrane samt på internet med sökmotorn Google. Sökorden som har använts är SSRI, 
KBT och ODC. Dessa ord har använts enskilt och i kombination, på engelska och 
svenska vid sökningarna. Sökningarna filtrerades med avseende på fulltext artiklar och 
clinical trial och genomfördes under februari och mars månad 2014 vilket resulterade i 
279 artiklar då, se tabell 2. Därefter skummades samtliga sammafattningar igenom, 
varav det till slut återstod sex stycken originalartiklar. Dessa innehöll metod och data 
som kunde användas för att göra jämförelser mellan studierna och därför valdes dessa 
artiklar ut. Artiklar där barn ingick i studien valdes bort.  
 

Tabell 2. Resultat av sökningar i PubMed. 

Sökord PubMed Sök resultat (artiklar) Valdes ut 
OCD CBT SSRI 20 3 
OCD  
Cognitive behavioral 
therapy SSRI 

51 2 

Cognitive behaviour therapy 
Obsessive-compulsive 
disorder 

208 1 

 
Svårigheten i litteratursökningen har varit att hitta rena jämförelser mellan SSRI och 
KBT. Därför utökades sökningen till att även inkludera SRI (serotonin 
återupptagshämmare). Annan litteratur som har använts vid arbetet har anskaffats via 
biblioteket på karolinska institutet. 
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3. Resultat 

Resultaten kommer från data som samlats in från 6 stycken original artiklar.  Den mest 
förekommande skattningsskalan vid dessa artiklar har varit Y-BOCS och därför bygger  
de flesta resultaten just på resultaten utgående från denna skala.  
 

3.1 Studie 1 
 
När Belotto-Silvaa med flera gjorde denna studie i Sao Paulo användes bredare 
inklusionskriterier än vanligt vilket innebär att även patienter med andra 
tilläggsdiagnoser tilläts medverka i studien.  
Patienter i åldrarna 18-65 år värvades direkt från psykiatrin eller genom annonser och 
därefter gick 220 stycken vidare till utvärdering. Syftet med studien var att jämföra 
läkemedelsbehandling med KBT. Enligt inklusionskriterierna skulle patienterna inneha 
en OCD diagnos enligt DSM-IV kriterierna, Y-BOCS skala ≥16 för både tvångstankar 
och handlingar eller Y-BOCS skala ≥10 för enbart ena delen. Slutligen skulle 
patienterna för tillfället inte inneha rätt behandling i form av läkemedel eller KBT som 
kunde innebära symtomreduktion vid studiens start. Patienter som använde SSRI 
innan studien skulle ligga på en stadig dos eller avbryta medicinering två veckor innan 
studiens start. Orsaker till att inte komma med i studien utgjordes av missbruk, 
psykoser, självmordsbenägenhet och andra sjukdomar som kunde påverkas negativt av 
behandlingen under studien eller tillstånd som kunde påverka tolkningen eller 
uppfattningen av materialet. 
 
Efter screeningen antogs 158 patienter i studien. Deltagarna fick behandling enligt 
sekventiell fördelning med antingen KBT eller fluoxetin. Metoden skulle motverka 
prognostiska differenser som ålder, kön eller behandlingshistorik mellan grupperna. 
Patienterna (n= 88) som fick läkemedel började behandlingen med en startdos av 20 
mg fluoxetin per dag som sedan ökades med 20 mg per vecka fram till slutdosen 80 mg 
uppnåddes. De som drabbades av biverkningar fick en långsammare dosökning på 10 
mg per vecka. 6 stycken patienter fick byta läkemedel eftersom fluoxetin medförde allt 
för svåra biverkningar och fick då antingen sertralin, paroxetin eller citalopram. 
Läkemedelsgruppen träffade en psykiatriker varannan vecka som gick igenom 
behandlingen. 
 
De återstående (n=70) med 6-8 deltagare per grupp som fick KBT i form av 
gruppterapi, genomgick ett tolv veckors program med ett möte på två timmar per vecka 
med påföljande 3 möten för uppföljning vid slutet. Sessionerna bestod av information 
om symtom, orsaker till OCD, övningar med ERP samt läxor. Patienterna motiverades 
också att ta hjälp av närstående för att kunna möta sina rädslor. 
 
Av de totalt 158 som antogs i studien avbröt 18 stycken från KBT gruppen och 33 från 
läkemedelsgruppen. 81,6 % av patienterna hade en tilläggsdiagnos enligt DSM-IV (47,6 
% depression, 31 % social fobi, 25,3 % specifik fobi och 29,1 % ångest syndrom) och 
enbart 18,4 % hade bara ODC som enskild huvuddiagnos. Dock fanns ingen signifikant 
skillnad mellan behandlingsgrupperna vad gäller tilläggssjukdomar.  
 
Bedömningen skedde vid studiens start och vid studiens slut (vecka 12). Vid vecka 0 
användes en intervjumetod enligt DSM - IV axel I för att klassificera ODCn och vid 
slutet användes metoderna Y -BOCS och CGI. De slutliga bedömningarna var blinda, 
d.v.s. granskaren kände inte till patientens behandling. 
 
Patienter som fick läkemedelsbehandling sänkte i medel Y-BOCS med 21,54 % och i 
KBT gruppen med 23,13 %. Resultaten från Y-BOCS skala visade också att patienter 
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med minst en tilläggsdiagnos uppvisade signifikant lägre symtomminskning jämfört 
med patienter med bara OCD, se tabell 3. De patienter som uppvisade en sänkning med 
Y - BOCS poäng ≥ 35 % mellan vecka 0 och 12 ansågs svara på behandlingen. 
 
 
Tabell 3. Procentuell medelminskning Y-BOCS skala omarbetad tabell ur rapport(23). 

Behandling                 Tilläggsdiagnoser 
(antal) 

Medelvärde 

KBT Ingen  32,1 
 En 26,41 
 Två eller fler 17,82 
 Totalt 23,13 
Läkemedel Ingen 36,4 
 En 11,48 
 Två eller fler 19,27 
 Totalt 21,54 

 
Den linjära regressionsanalysen visade också att variabler som social fobi, depression, 
kön (man) och affektiv störning gav sämre behandlingssvar. 
Analysen från intention-to-treat gav att de som svarade på behandlingen var 27,7 % i 
läkemedelsgruppen och 33,3 % i KBT gruppen. Skillnaden var dock inte statistiskt 
säkerställd (p = 0.463) 
Studien visade i sin helhet att ca 30 % svarade på behandlingen, vilket är ett sämre 
resultat enligt författarna än som vanligtvis brukar förekomma i dessa sammanhang  
(23). 

3.2 Studie 2 
 
Anand med flera hade som syfte med denna öppna prospektiva 1- åriga studie att 
undersöka om patienter som inte tidigare svarat på SRI behandling kunde bli avhjälpta 
med KBT med ERP och undersöka om denna eventuella förbättring kunde vara 
varaktig. 
 
345 patienter mellan 18-65 år värvades direkt från en specialistklinik i Bangalore 
Indien. Av dessa antogs 31 varav 26 fullföljde hela studien. Som inklusionskriterier 
användes OCD som primär diagnos enligt DSM – IV, Y-bocs ≥ 20 under minst 1 år 
samt att patienterna skulle ha behandlats minst två gånger med SRI utan resultat. 
Orsaker till att inte komma med i studien var andra diagnoser som manodepressiv 
sjukdom, schizofreni, utvecklingstörning och atypisk autism. Tidigare behandling med 
KBT godtogs inte heller liksom beroendeproblematik. Vidare skulle patienterna som 
medicineras ha stått på samma medicin under minst två månader innan studiens start.  
CGI användes för att värdera tidigare läkemedelbehandling. De som erhöll CGI ≥ 3 
ansågs inte svara på behandlingen.  
 
Behandlingen bestod av 2-3 behandlingar med KBT terapi i veckan Behandlingen 
varade 90-120 minuter per gång och pågick under tre månader. Sessionerna omfattade 
utbildning om OCD med betoning på beteendet, ERP samt förebyggande av återfall. I 
behandlingen ingick hemuppgifter som skulle göras med hjälp av anhörig. I 
återfallspreventionen ingick att lära sig avgöra vilka faktorer som kunde trigga igång 
beteendet samt hur detta skulle hanteras. Det ingick också inlärning av normala 
beteenden samt coaching för att få patienten att fortsätta med övningarna. 
 
En oberoende bedömare gjorde tester innan studien, vid behandlingens slut, efter 3 
månader, efter 6 månader och efter 12 månader. Metoder som användes var Y-BOCS, 
GAF (Global funktionsskattningsskala) och CGI. GAF användes för att behandlaren 
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skulle kunna göra en analys av patientens nuvarande mentala, sociala och 
professionella funktionsnivå, oberoende av diagnos, tidigare sjukdomshistoria eller 
behandling.  Poäng gavs mellan 1-100 och ju högre poäng desto bättre fungerande var 
patienten. CGI har två skalor, den ena skalan mellan 1-7 visar på sjukdomens 
svårighetsgrad ju högre poäng desto svårare sjukdom, den andra skalan som också är 
mellan 1-7 visar på sjukdomens förbättringsgrad ju lägre poäng desto mer förbättrad är 
sjukdomen.  
 
Tabell 4. Visar utfallet i studien. Y-BOCS skala visar den procentuella skillnaden med 
avseende på begynnelsevärdet omarbetad tabell ur rapport(24). 

Utfall Behandlings 
slut 

3 mån 6 mån 12 mån 

Svarade(%) 74 64 64 61 
Remission(%) 55 45 52 48 
Y-BOCS(%) 44,81 40,27 41,99 40,51 

 
Resultaten visade att 74 % av deltagarna svarade på behandlingen och hos 55 % var 
sjukdomen i remission vid slutmätningen, se tabell 4. Studien visade också att 
förändringen var bestående och klinisk signifikant efter 6 månader hos 52 % av 
patienterna, efter 12 månader hos 48 % av patienterna och vid behandlingens slut hos 
55 % av patienterna (24). 

3.3 Studie 3 
 
I denna randomiserade 8 veckors studie som gjordes i USA av Vermes med flera var 
syftet att undersöka hur KBT kunde öka behandlingseffekterna med avseende på OCD 
symtom tillsammans med SRI eller SSRI.  Till studien värvades 277 patienter direkt 
från psykiatrin eller genom annonser. Därefter gick 134 stycken vidare till utvärdering. 
I studien deltog 108 vuxna mellan 18-70 år från två öppenvårdskliniker som haft 
diagnosen OCD enligt DSM-IV kriterier under minst ett år. Deltagarna hade alla 
behandlats med SRI under minst 12 veckor innan studien med minimal effekt enligt 
CGI skala, men hade fortfarande besvär enligt Y-BOCS ≥ 16. Exklusionskriterierna var 
bipoläritet, missbruk, psykoser, självmordsbenägenhet, graviditet och andra sjukdomar 
som kunde påverkas negativt av behandlingen under studien. Vidare skulle patienterna 
för tillfället inte inneha korrekt behandling i form av läkemedel eller KBT som kunde 
innebära symtomreduktion vid studiens start. 
 
Behandlingen under studien bestod av läkemedelsbehandling med SSRI samt av 17 
terapisammankomster där patienterna randomiserades genom ett datorprogram till 
gruppen KBT enligt ERP (n=54) eller till gruppen KBT för hantering av stress (n=54). 
Patienterna informerades kort innan första terapisammankomsten till vilken grupp de 
hamnat i. Sessionerna var 90-120 minuter långa en gång i veckan och däremellan hade 
patienterna hemuppgifter. Vid sessionerna med ERP utsattes patienten för sina rädslor 
och uppmanades att inte ge efter för ritualer trots ångest i samband med detta. Detta 
för att kunna visa för patienten att med tiden minskar ångesten trots exponering. Som 
hemläxa fick patienterna föra dagbok över ritualer samt att träna utsätta sig för det som 
orsakar obehag. Vid stresshanteringen utbildades patienten i tekniker för att bättre 
kunna bemästra sin stress och på det viset även få mindre OCD symtom. Hemma skulle 
patienterna registrera situationer som utlöste stress samt att öva hantera stress.  
 
Skattningar gjordes innan studiens start, vecka 4 och vecka 8 efter sista KBT sessionen. 
Symtomskattningen gjordes med Y-BOCS av oberoende bedömare som inte kände till 
patientens behandling.  
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Mellan grupperna fanns en signifikant skillnad, ERP gruppen hade en högre andel av 
andra diagnoser. 
 
Tabell 5. Y-BOCS skala omarbetad tabell ur rapport (25). 

Y-BOCS ERP Stresshantering 

Vecka 0 25,4 26,2 
Vecka 8 14,2 22,6 
 

 
 
Diagram 1. Omarbetad ur studie 3 (25). 

 
 

 
 
Resultaten i tabell 5 visade att enligt Y-BOCS avtog symtomen mer med ERP terapin 
jämfört med stresshanteringen, se diagram 1. Sekundärt visades också att med 
behandlingstiden minskade symtomen hos ERP terapigruppen mer och vid vecka 8 var 
denna mätning överlägsen alla andra. De patienter som fick ERP svarade signifikant 
(p<0,001) bättre på behandlingen och hade minimalt med symtom (p<0,001). 
Författarna drog slutsatsen att KBT med ERP var verksamt som tillägg för behandling 
av OCD, men att det behövdes ytterligare sessioner eller intensiva sådana för att uppnå 
minimala symtom (25). 

3.4 Studie 4 
 
Författarna Cordioli med flera hade som avsikt med denna studie att undersöka om 
effekten av läkemedelsbehandling kontra KBT gruppterapi skilde sig med avseende på 
symtomreduktion och livskvalité. 94 patienter mellan 18-65 år värvades genom media 
och av dessa deltog 56 i studien. Som inklusionskriterier användes OCD som 
huvuddiagnos enligt DSM-IV kriterier, YBOCS≥16 och att deltagarna accepterade att 
bli randomiserade till de två olika behandlingsalternativen. Anledningar för att inte 
komma med i studien var sjukdomar i hjärnan, tourettes syndrom, depression, mano-
depressivitet och andra psykiska sjukdomar. Andra orsaker för att inte komma med i 
studien var graviditet, annan antidepressiv medicinering samt för kvinnor i fertil ålder 
med invändningar mot antikonception.  
 



12 
 

De 56 patienterna randomiserades till två olika grupper med 28 deltagare i varje grupp. 
Därefter pågick studien under fyra perioder där 7 deltagare från varje grupp fick 
behandling samtidigt. Gruppen som fick KBT träffades två timmar varje vecka då de 
gick igenom ERP, olika strategier för att bemästra tankar, handlingar och återfall samt 
allmän utbildning om sjukdomen. Läkemedelsbehandlingen innebar en dos sertralin 
100 mg dagligen samt ett besök i veckan från en behandlare á 20 min, som gick igenom 
medicinanvändningen samt eventuella biverkningar. 
 
Mätningar gjordes fyra gånger under studiens gång, vid studiens start, vecka 4, vecka 8 
samt efter 12 veckor. De tittade på Y-BOCS där det bedömdes att vid behandlingssvar 
sjönk poängen med 35 %. Vidare bedömdes de patienter som uppnådde YBOCS≤8 vara 
symtomfria.  
 
Tabell 6. Y-BOCS skala omarbetad tabell ur rapport (26). 

Y-BOCS Före Efter 

Grupp KBT totalt 25,08 14,28 
Tvångstankar 12,16 7,52 
Tvångshandlingar 12,92 6,76 
sertralin 26,12 18,76 
Tvångstankar 12,6 9,32 
Tvångshandlingar 13,52 9,44 
 

 
Resultaten visade att båda behandlingsalternativen gav en minskning av symtomen, 
men Y-BOCS visade en större reduktion hos KBT gruppen vid både tvångshandlingar 
och tvångstankar, men att minskningen var större vid tvångshandlingar. 68 % av 
patienterna hos KBT gruppen och 40 % hos sertralin gruppen svarade på behandlingen 
där Y-BOCS sjönk med minst 35 %. Symtomen minskade med 44 %  hos KBT gruppen 
och med 27,78 % hos sertralin gruppen, se tabell 6. De patienter som uppnådde 
symtomfrihet var 32 % i KBT gruppen och enbart 4 % i sertralin gruppen. Vidare visade 
studien på en signifikant minskning av symtom vid depression och ångest samt en 
förbättrad livskvalité hos båda grupperna. 
 
Författarna diskuterar begränsningar hos studien och poängterar att antalet deltagare 
var för lågt för att kunna säga om resultaten stämmer helt överens med verkligheten. 
Likaså diskuterade de läkemedelsbehandlingen där de tror att doseringen inte var 
tillräckligt individuell, de tror att utfallet kunde ha blivit annorlunda om inte 
doseringen var fix (26). 

3.5 Studie 5 
 
Författarna Aardemaa med flera hade som avsikt med denna kanadensiska studie att 
undersöka effekten av olika behandlingar vid behandling av OCD. Deltagarna värvades 
direkt ur Montreals befolkning och 43 patienter delades in i två olika försök. Den första 
försöksdelen var en dubbelblind studie där 21 patienter randomiserades till att under 5 
månader ta emot medicinsk behandling med fluvoxamin 50 mg per dag eller placebo. 
Därefter behandlades de med KBT under 5 månader och då var det valfritt för 
patienten att ha kvar samma medicinering som innan.  
 
Vid den andra försöksdelen mottog deltagarna redan SSRI men var inte symtomfria 
eller så var de helt utan medicinering. De behandlades med KBT. De som hade 
individuell medicinering användes som kontroll för att se skillnader på individnivå. 
KBTn bestod av 20 terapi sammankomster samt 4 tillfällen för uppföljning och 
omfattade ERP.  



13 
 

Inklusionskriterier för denna studie var en huvuddiagnos med OCD, YBOCS > 16, 
tvångshandlingar som omfattade minst en timme per dag samt inga tecken på 
själmordsbenägenhet, manodepressivet, schizofreni, missbruk eller psykisk sjukdom. 
Andra kriterier var att patienten skulle vara villig till randomisering samt att inte stå 
under annan behandling vid studiens start. Patienter som hade sjukdomar som 
behövde annan adekvat vård exkluderades. 
 
Vid första analysen jämfördes gruppen som fått placebo med gruppen som erhållit 
medicin före och efter 5 månaders behandling, se tabell 7. Y-BOCS visade en större 
sänkning av medelvärdet hos den medicinerande gruppen jämfört med 
placebogruppen. Denna sänkning var dock inte signifikant. Därefter behandlades 
patienterna med KBT i ytterligare fem månader. Sammanlagt fyra patienter avbröt KBT 
behandlingen medan 17 fullföljde behandlingen.  
 
Tabell 7. Y-BOCS skala omarbetad tabell ur rapport (27). 

Grupper Y-BOCS Före  Y-BOCS Efter del 1  Y-BOCS Efter del 2 

Placebo 27,3 25,4 14,1 
Medicin 28,3 24 10,4 
KBT+Med 26 14,9 - 
KBT 28,5 13,3 - 
 

 
Vid sista mätningen efter andra behandlingen visade Y-BOCS ett klart signifikant (p < 
0,0001) och bättre resultat jämfört med tidigare mätningar hos båda grupperna. 
Skillnaden i Y-BOCS mellan första och andra efterbehandlingen var 44 % för 
placebogruppen och 57 % för läkemedelsgruppen.  
 
Vid den andra delen av studien där patienterna enbart fick KBT eller individuell 
medicinering + KBT såg de en klart signifikant (p < 0,0001) effekt på behandlingen, Y-
BOCS visade en sänkning med 53 % hos KBT gruppen och 43 % hos KBT + medicin 
gruppen före och efter behandlingen, se tabell 7. Denna skillnad var större än hos de 
som fick medicinering och placebo. Författarna drog därav slutsatsen att KBT har en 
mer specifik effekt på tvångssyndrom jämfört med medicinering (27). 
 

3.6 Studie 6 
 
Författarna De haan E med flera i denna holländska studie ville undersöka vilket 
behandlingsalternativ som var mer effektivt vid behandlingen av OCD. Läkemedel 
(fluvoxamin), KBT (responsprevention) eller en kombination av de båda alternativen. 
Patienterna rekryterades direkt från psykiatriska kliniker eller via tidningsannonser. 
Som inklusionskriterier användes OCD som huvuddiagnos enligt DSM-III-R kriterier 
under minst ett år och som exklusionskriterier användes missbruk, psykoser, 
tvångssyndrom med enbart tvångstankar, utvecklingsstörning samt andra allvarliga 
sjukdomar som krävde annan behandling. Patienter som hade använt annan liknande 
behandling 6 månader innan studien exkluderades liksom kvinnor i fertil ålder som 
planerade graviditet eller var gravida. Användning av annan antidepressiv behandling 
eller neuroleptika var tillåtet om patienten gick med på att avbryta denna behandling 
minst fyra veckor innan studiens start.  
 
Studien pågick i 16 veckor och de 117 patienterna randomiserades till fyra olika 
behandlingsgrupper och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen pågick av etiska skäl 
enbart i 8 veckor och därefter gavs adekvat behandling. Behandlingsschemat såg ut 
som enligt tabell 8. 
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Tabell 8. Behandlingsschema studie 6 (28). 

Behandlingsgrupper  Behandlingsveckor 

1. KBT 1-16 
2. ERP 1-16 
3. Läkemedel + KBT 1-16 
4. Läkemedel + ERP 1-16 
5. Kontroll 1-8 

 

 
Det gjordes mätanalyser vid tre tillfällen under behandlingsperioden före studien, efter 
vecka åtta och vid behandlingens slut. 
 
Behandlingarna med KBT varade 45 minuter åt gången och gavs vid 6 tillfällen under 
de första åtta veckorna och därefter gavs 10 behandlingar under de därpå följande åtta 
veckorna. Sessionerna bestod av sokratisk dialog där terapeuten utmanade och hjälpte 
patienten att själv komma fram till rationella alternativ till de automatiska 
tvångstankarna. Patienterna fick också registrera sina känslor och påfallande 
reaktioner på känslorna, därefter kunde patienten tillsammans med terapeuten utmana 
dessa dysfunktionella antaganden och ändra på förloppet. ERP behandlingen bestod 
först av en invertering av det som väckte obehag och därefter planerades exponeringar 
som patienten tränade på både under och efter sessionerna. 
  
Medicingruppen fick under de första 8 veckorna träffa en psykiatriker 30 min per vecka 
utan KBT eller ERP. Läkemedelsbehandlingen med fluvoxamin började med en dos på 
50 mg dagligen som ökades upp till 300 mg under därpå följande tre veckor. Efter 
vecka 8 behandlades även dessa två grupper med 10 sessioner KBT eller ERP. 
 
För mätningarna användes Y-BOCS och P-IR. Manova (Multivariate Analysis of 
Variance) användes för att analysera resultaten som visade på en signifikant effekt 
beroende av behandlingstiden. Vidare visade Y-BOCS att symtomen minskade hos alla 
grupperna i jämförelse med kontrollgruppen, detta utfall såg man dock inte med PI-R. 
 
Tabell 9. Procentuell medel minskning Y-BOCS skala omarbetad tabell ur rapport 
(28). 

Y-BOCS Vecka=0 Vecka=8 Vecka=16 

KBT 25,3 21,5 13,5 
ERP 25 18,6 17,1 
Medicin+KBT 27,2 20,8 15,6 
Medicin+ERP 24,7 20,2 12,6 
Kontroll 26,8 26,4 - 

 

 
Resultaten visade att behandlingen med läkemedel +KBT inte var bättre än KBT som 
monoterapi, se tabell 9. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad på 
behandlingseffekten mellan grupperna, men att alla åtgärderna minskade på symtomen 
signifikant. Författarna betonar också att de inte kan dra några slutsatser om 
fluvoxamin som monoterapi eftersom studien inte behandlade detta (28). 
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4. Diskussion  

Behandlingen av symtomen vid OCD är av stor vikt eftersom vi inte vet tillräckligt för 
att helt kunna bota sjukdomen. Sjukdomen kan gå i remission men kan även komma 
tillbaks. T.ex. vid stress så därför är det viktigt att så ha adekvat symtomatisk 
behandling som möjligt tillgänglig. 
I början av min litteratursökning försökte jag hitta artiklar som handlade om 
jämförelse mellan SSRI preparat och KBT vilket visade sig vara svårt, så jag fick utvidga 
min sökning till att även innehålla kombinationsbehandling och även SRI vid några fall 
för att hitta relevanta artiklar. Då gick det bättre att få fram rapporter. Vidare ville jag 
undersöka hur behandling med ERP påverkar OCD symtomen eftersom jag läst att 
detta är den vanligaste formen av KBT som användes vid behandling av OCD.  
 
Det är svårt att jämföra resultaten eftersom många patienter har flera andra diagnoser 
som påverkar utfallet. En del studier (23,24,25) har dessutom tillåtit annan 
medicinering under studien vilket kan ha påverkat resultatet såtillvida att det är svårt 
att avgöra vad förbättringen beror på. Den kan bero på den tillagda medicinen, 
behandlingstiden, kombinationen av de olika medicinerna eller påslaget av KBT etc. 
Behandlingstiden under studierna har också varierat vilket även kan ha inverkat på 
resultaten. 
 
De felkällor som jag tror kan ha påverkat resultaten är behandlingstiden, eftersom det 
tar tid innan behandlingen ger full effekt och denna kan vara individuell. Annan 
medicinering och andra diagnoser kan ha påverkat utfallet. Samtidigt är det viktigt att 
det finns studier som behandlar just samsjuklighet vid OCD eftersom det återspeglar 
den verkliga sjukdomen. Då KBT innebär många terapitimmar tror jag att det krävs 
följsamhet och motivation till behandlingen från patienten och en god relation till 
behandlaren. Jag anser att om relationen mellan behandlare och patient ej fungerar 
tillfredställande kan detta påverka utfallet.  
 
Om man jämför Y-BOCS före och efter behandlingen i tabell 10 ser man att skillnaden 
ökar med behandlingstiden. Om man jämför differensen mellan de som fick ERP 
behandling så är skillnaden störst i gruppen som behandlades under 5 månader. 
Liknande resultat kan ses om man jämför ERP + fluvoxamin. 
Vidare kan man se att KBT i kombination med SSRIn fluvoxamin vid studie 5 av 
Aardemaa med flera gav de lägsta siffrorna på Y-BOCS efter genomförd behandling 
(27). Detta antar jag skulle kunna förklaras genom den långa behandlingstiden där 
patienterna först fick 5 månaders behandling med Fluvoxamin och därefter fick de 
ytterligare fem månaders behandling med ERP + Fluvoxamin. Det tar alltså tid innan 
SSRIn får full effekt och detta i kombination med ERP verkar uppenbarligen ha gett 
effekt. När man jämför placebogruppen + ERP och ERP + Fluvoxamin så är skillnaden 
13 % vilket även visar att KBT med ERP uppenbarligen har god effekt även utan 
läkemedelsbehandling.  Skillnaden mellan ERP gruppen och individuell medicin + ERP 
gruppen var 10 % med högre effekt hos KBT gruppen vilket även där visar att KBT 
behandlingen var överlägsen. 
 
Vid studie 6 undersökte författarna De haan med flera vilket behandlingsalternativ som 
var effektivast: läkemedel, KBT eller en kombination av båda två. Studien visade att 
läkemedelsbehandlingen i kombination med KBT inte var överlägsen KBT 
behandlingen. Denna studie varade i åtta veckor vilket kanske var för kort tid till att få 
full effekt av läkemedelsbehandlingen och jag undrar om inte studien hade gett 
annorlunda resultat om behandlingstiden hade varit längre (28). 
 
Författarna Belotto-Silvaa med flera till studie 1 använde sig av bredare 
inklusionskriterier än vanligt vilket innebar att patienterna kunde även ha andra 
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diagnoser än OCD detta återspeglade sig i de totala resultaten. Ju fler diagnoser desto 
lägre sänkning i Y-BOCS efter behandlingen. Det verkar som att det är svårare att 
behandla patienter som har flera diagnoser, vilket skulle kunna bero på att de andra 
diagnoserna kan påverka behandlingen av OCD negativt. Vid depression kan det vara 
svårare att medverka vid ERP fullt ut eftersom den gör en nedstämd och orkeslös. 
Vidare visade det sig att ERP gav den bästa effekten (23). 
  
I Studie 2 av Anand med flera antogs patienter vars Y-BOCS var högre än vid de andra 
studierna. Detta innebar att de hade svårare symtom från början. Andra kravet var att 
de skulle ha behandlats med SRI minst två gånger innan studie utan resultat och vilket 
också indikerar att patienterna hade svårare symtom från början. Studien visade att 74 
% svarade på ERPn och 55 % var i remission vid slutmätningen och att förändringen 
var bestående. Detta visar att ERPn haft bra effekt vid behandlingen av dessa patienter 
med svåra symtom (24). 
 
Patinterna i studie 3 av Vermes med flera fick en tilläggsbehandling till SRI eller SSRI i 
form av ERP eller stresshantering. Resultaten visade att ERP var den mest effektiva 
tilläggsbehandlingen. Här var det lite svårt att analysera resultaten eftersom 
patienterna hade olika mediciner och därför inte var vid samma utgångsläge (25).  
 
Studie 4 av Cordioli A med flera visade att både läkemedelsbehandlingen med sertralin 
och ERP gav en symtomminskning hos patienterna men,  att den var störst hos 
gruppen som fick ERP(26). 
 
Jag har tolkat resultaten från dessa studier som att ERP är effektivt både som mono- 
och kombinationsterapi tillsammans med läkemedelsbehandling och det verkar som att 
behandlingstiden påverkar resultaten. Dock är det svårt att jämföra behandlingen ERP 
med SSRI eftersom det finns så många olika former av SSRI och alla formerna passar 
inte alla patienter, därav är det svårt att dra någon slutsats utifrån det. Vidare spelar 
andra faktorer in som behandlingslängd eftersom det tar tid innan SSRI ger full effekt. 
Samt patientens mottaglighet för behandlingen. En del verkar svara bättre på ERP 
jämfört med lämedelsbehandling vilket inte behöver återspegla hela totalbefolkningen 
utan bara en viss grupp. Sedan är det vanligt att patienter med ODC har minst en 
tilläggsdiagnos vilket försvårar behandlingen. 
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Tabell 10.  Resultat Y-BOCS skala start och slutvärden ur studie 1, 2, 3, 4, 5 och 6. 

 

 

5. Slutsats 

Min slutsats utifrån dessa 6 original artiklar är att ERP är effektivt både som mono- och 
kombinationsterapi tillsammans med SSRI, men här är det för många faktorer som 
inverkar för att kunna säga något definitivt. Det behövs helt enkelt fler och längre 
studier på det för att kunna ge ett bra svar på det. 
 

 

6. Tack 

 Jag vill tacka min familj för all stöd och förståelse under den här tiden. 

Studie Behandling Start Y-BOCS Slut Y-BOCS Differens Behandlingstid 

1 Grupp ERP 25,97 19,97 6 12 veckor 
1 Fluoxetin 25,82 20,29 5,53 12 veckor 
2 ERP + eventuell SSRI 32,09 17,48 14,61 3 månader 
3 ERP+SSRI 25,4 14,2 11,2 8 veckor 
3 Stress+SSRI 26,2 22,6 3,6 8 veckor 
4 ERP 25,08 14,28 10,8 12 veckor 
4 Sertralin 26,12 18,76 7,36 12 veckor 
5 Placebo 27,3 25,4 1,9 5 månader 
5 Fluvoxamin 28,3 24 4,3 5 månader 
5 Placebo+ERP 25,4 14,1 11,3 5 månader 
5 Fluvoxamin+ERP 24 10,4 13,6 5 månader 
5 ERP+individuell 

SSRI 
26 14,9 11,1 5 månader 

5 ERP 28,5 13,3 15,2 5 månader 
6 KBT 25,3 13,5 11,8 16 veckor 
6 ERP 25 17,1 7,9 16 veckor 
6 Fluvoxamin+KBT 27,2 15,6 11,6 16 veckor 
6 Fluvoxamin+ERP 24,7 12,6 12,1 16 veckor 
6 Kontroll 26,8 26,4 0,4 16 veckor 
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