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Sammanfattning Tvångssyndrom är en psykisk sjukdom som ca 2 % av världens befolkning lever med 

och som visar sig som tvångstankar eller tvångstankar och tvångshandlingar. Den 

ångest som ligger bakom tvångssyndromet lindras med hjälp av tvångshandlingar. 

Då sjuksköterskan i sitt yrke kommer att träffa personer med tvångssyndrom är det 

viktigt med förståelse om hur vardagen ser ut för personer med tvångssyndrom 

och hur de upplever sitt syndrom.  

I denna litteraturstudie, vars syfte var att öka sjuksköterskans kunskaper kring de 

komplexa situationer som kan uppstå vid omvårdnaden av personer med 

tvångssyndrom genom att belysa erfarenheter av den levda vardagen hos personer 

med tvångssyndrom, har 12 artiklar varav 4 kvalitativa och 8 kvantitativa 

systematiskt granskats och analyserats.  

Resultatet visar att personer med tvångssyndrom lever med en låg livskvalitet i 

förhållande till personer utan tvångssyndrom. En försämrad livskvalitet påverkar 

personens vardagliga liv genom att negativt påverka relationer, arbete och 

utbildning. 

För att ytterligare öka förståelsen för personer med tvångssyndrom 

rekommenderas ytterligare kvalitativ forskning om personers upplevelser. Att nå ut 

till sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor med resultatet av ny 

forskning är av stor vikt. Temadagar om psykisk ohälsa under utbildningen samt på 

arbetsplatser kan öka förståelsen inom ämnet. 

 

 



Tiitle A complex living - Everyday life with obsessive compulsion disorder. 

Author Berggren Anette, Jansson Eliana, Sjöstrand Charlotta 

Department School of Social and Health Science, Halmstad University, P.O. 823, S-301 18 

Halmstad 

Supervisor Åström Ulrica, Lecturer, MSc 

Examiner Bolse Kärstin, Senior lecturer, Med dr. 

Period Spring 2014 

Pages 20 

Key words Experiences, lifeworld, obsessive compulsive disorder, quality of life. 

  

Abstract Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental disorder that approximately 2% 

of the world population live with and which manifests as obsessive thoughts or 

obsessive thoughts and compulsions. The anxiety that underlies OCD is relieved by 

compulsions. A nurse will meet people with obsessive-compulsive disorder, 

therefore it is important for a nurse to understand how everyday life is for people 

with OCD and how they perceive their syndrome. 

 

This study, which aim was to increase nurses knowledge about the complex 

situations that can occur in the nursing of persons with obsessive compulsive 

disorder by illustrate how the everyday life can be experienced by people with 

OCD, includes 12 journal articles, 4 qualitative and 8 quantitative that has been 

systematically reviewed and analyzed. 

 

The results show that people with OCD have poor quality of life compared with 

people without OCD. A reduced quality of life affects the person's everyday life by 

adversely affect relationships, work and education. 

 

To further increase the understanding of people with OCD, it is recommended to 

do further qualitative research on people's experiences. Reaching out to nursing 

students and active nurses with the results of new research is of great importance. 

Theme days of mental illness during education and in the workplace can increase 

the understanding of the subject. 
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Inledning 

Med sjukdomsbörda menas enligt Brenner, Rydell & Skoog, (2011) det antal år av 

livet en person förlorat på grund av sjukdom eller död och är för närvarande det 

mått som används för att beräkna en sjukdoms konsekvenser. Sjukdomsbördan för 

psykisk ohälsa upptar i Sverige cirka 25 % av den totala sjukdomsbördan (Brenner, 

Rydell & Skoog, 2011). Psykisk ohälsa är även den sjukdomsgrupp som kostar mest 

för samhället, ca 25 % av totalkostnaden för sjukvården i Sverige per år. 

Sveriges befolknings psykiska ohälsa har de senaste åren ökat och idag beräknas 14-

31 % av befolkningen lida av någon form av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2013). 

Tvångssyndrom är en typ av psykisk ohälsa där gränsen mellan vad som är hälsa och 

ohälsa är otydlig (Stein, 2013). Av världens befolkning lider enligt Bejerot (2011) ca 2 

% av tvångssyndrom. 30 % av personerna som diagnostiseras med tvångssyndrom 

får sina första symtom innan 15 års ålder (Wadström, 2008). För att tvångssyndrom 

skall diagnostiseras måste hänsyn tas till flera olika faktorer, dels de synliga 

symtomen men även hur personen med tvångssyndrom upplever sina symtom 

(Stein, 2013).  

 I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det bland annat att en sjuksköterskas 

omvårdnad gentemot patienten skall vara oberoende av sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskans omvårdnad skall enligt Kihlgren, 

Engström och Johansson, (2009) grundas i en humanistisk människosyn vilket 

medför att omvårdnaden ser till individens egen syn på hälsa och ohälsa, samspelet 

mellan individ och omgivning, individens självkännedom samt individens makt att 

påverka omvårdnaden. Vårdandet är bestående av relationen mellan patient och 

sjuksköterska, bemötandet från sjuksköterskan samt omvårdnaden och är en viktig 

del då en person söker vård för att vårdaren skall se den specifika individ som 

gömmer sig bakom symtomen (Brenner et al, 2011). Att personer med psykisk 

ohälsa ofta känner skam över sitt tillstånd samt det faktum att allmänheten ofta har 

fördomar mot personer med psykisk ohälsa medför att personer med psykisk ohälsa 

sällan söker vård för sina problem (Brenner et al, 2011). När personer med 

tvångssyndrom söker vård för sitt syndrom är det viktigt att sjuksköterskan bygger 

upp en trygg och trovärdig relation till personen med tvångssyndrom för att skapa 

förutsättningar för god omvårdnad (Brenner, Rydell & Skoog, 2011).  
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Bakgrund 

Livsvärldsperspektivet 

Hur världen upplevs av olika individer är enligt Dahlberg (2014) i allmänhet lika men 

då alla är unika individer kommer skillnader alltid att finnas. Livsvärlden är en 

erfarenhetsvärld som finns överallt och sätter människan i samband med världen. 

Hur varje individ förhåller sig till vår upplevda gemensamma värld är livsvärlden och 

hur människan förstår och förhåller sig till sitt eget och andras sammanhang 

tydliggörs med hjälp av livsvärldsteorin (Dahlberg, 2014). Sandberg och Dall´Alba 

(2010) beskriver livsvärlden som ett filosofiskt begrepp tillhörande filosofins 

fenomenologiska del. Livsvärlden ses bland annat som den vardag vi människor tar 

för givet och lever i (Sandberg & Dall´Alba, 2010). Det faktum att hälsa ur det 

individuella perspektivet är kopplat till mening och sammanhang medför enligt 

Dahlberg (2014) att den individuella hälsan även är kopplad till livsvärlden. En 

individs hälsa måste då livsvärlden är unik för varje individ men samtidigt delad med 

alla alltid ses ur den specifika individens unika livsvärld. Inom vården arbetar 

personalen utifrån livsvärlden vilket medför att det existentiella sammanhang som 

präglar varje individs unika situation sätts i relation till den hälsa och vård individen 

får. Således gäller det för att kunna utforma den för individen bästa vården och 

vårdsituationen att se till varje individs unika vardagssituation. Att se hur hälsa, 

sjukdom, vård och lidande upplevs av den unika individen är att utgå från 

livsvärldsteorin. Utgår vårdandet från en livsvärldsteoretisk synvinkel blir patienten 

delaktig på ett djupare plan. Patientens delaktighet sträcker sig då längre än till att 

enbart välja behandlingsmetod och patienten får möjligheten att stödja och stärka 

sina hälsoprocesser (ibid). 

Livskvalitet 

Det finns ingen generell definition av livskvalitet då begreppet livskvalitet uppfattas 

olika beroende på om begreppet ses ur ett teoretiskt eller akademiskt perspektiv 

eller ur ett sociokulturellt eller individuellt perspektiv (Stein 2013). Livskvaliteten är 

enligt Nordenfelt (2004) olika för olika individer då alla individer sätter olika värde på 

sina liv och olika individer har således olika livskvalitet. Hur en individ ser på sin 

livskvalitet beror på vilken värdeskala individen använder för att mäta sitt liv. 

Värdeskalorna grundar sig bland annat i vilken halt av moral, religion, estetik, 

intellektualitet, tillfredsställelse eller lycka livet har för individen. Nordenfelt (2004) 
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menar även att livskvaliteten mäts ur en objektiv synvinkel där individens yrke, hälsa, 

familjesituation och status vägs in samt en subjektiv synvinkel som grundar sig i 

individens upplevelser av det objektiva vilket även styrks av Felce och Perry (1995). 

Den danske psykiatrikern Anton Aggernaes lade enligt Nordenfelt (2004) fram en 

teori om livskvalitet vars struktur kan sammanfattas som det fundamentala 

mänskliga behovet vilket är de behov som, om de inte blir uppfyllda, medför lidande 

för människan. Sundhet och hälsa som innefattar de resurser som tillfredsställer de 

fundamentala behoven, dels resurser från människan själv men även från 

omgivningen. Den tillfredsställelse som behovstillfredsställelse leder till hos 

människan, alltså den specificerade subjektiva livskvaliteten och den generella 

subjektiva livskvaliteten som är människans allmänna tillfredsställelse (Nordenfelt, 

2004). 

Tvångssyndrom  

Livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom är kraftigt nedsatt i förhållande till 

personer utan tvångssyndrom (Hertenstein, Thiel, Herbst, Freyer, Nissen, och 

Voderholzer, (2013). Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2006) skriver att ett 

beteende som att vid upprepade tillfällen eller i ett speciellt system kontrollera att 

spisplattan är avstängd är en så kallad tvångshandling. Enligt Bejerot (2011) vet 

personer med tvångshandlingar ofta att beteendet är orimligt och/eller överdrivet 

men trots detta så misslyckas försöken att sluta utföra handlingarna. Enligt 

Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2002) är det så att om en person som 

har tvångshandlingar blir avbruten börjar denne om med beteendet från början. En 

person som utför en tvångshandling kan uppleva stark ångest om denne hindras från 

att utföra tvångshandlingarna. Tvångshandlingar utförs för att minska obehag eller 

ångest och grundas i att personen har tvångstankar, det vill säga tankar som väcker 

kraftigt obehag (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 2002). Enligt Bejerot 

(2011) försvinner ofta inte all ångest efter utförandet av tvångshandlingarna vilket 

leder till att personer med tvångssyndrom sällan är helt ångestfria. Närstående till 

personer med tvångshandlingar vet sällan hur illa tvångshandlingarna är på grund av 

att personer med tvångshandlingar ofta har rationalisering som försvarsmekanism 

eller så utförs tvångshandlingarna dolt för omgivningen (ibid).  

Personer med tvångssyndrom lever enligt Starcevic, Berle, Brakoulias, Sammut, 

Moses, Milicevic och Hannan (2011) vanligen med 2 tvångshandlingar men upp till 3 

tvångshandlingar per person förekommer. I de fall en person har flera 

tvångshandlingar samt då tvångshandlingar utförs för att minska inre stress eller 
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ångest är det större sannolikhet att personen har ett allvarligare sjukdomstillstånd 

(Starcevic et al, 2011). Automatiskt utförda tvångshandlingar eller tvångshandlingar 

som genomförs för att minska ångest är vanligt förekommande men det vanligaste 

var att tvångshandlingarna utförs av mer än en orsak. I studien gramkom att varje 

tvångshandling i genomsnitt utförs på grund av flera olika anledningar (Starcevic et 

al 2011). 

I en studie utförd av Coles, Johnson och Schubert (2011) framkom att anledningen 

till att ett tvångssyndrom utvecklas kan vara en specifik stressfaktor så som en nära 

anhörigs död, arbetslöshet, ändringar i aktivitet eller rutin, ökad igenkännande av 

symtom eller en ökad oro över de negativa effekterna av symtomen (Coles et al, 

2011). Enligt Sibrava, Boisseau, Mancebo, Jane, Eisen och Rassmussen (2011) är de 

vanligaste mentala tvångshandlingarna att be samt att neutralisera dåliga tankar 

med goda tankar. De främsta orsakerna till att personer med mentala 

tvångshandlingar utför tvångshandlingar är fruktan att något hemskt ska hända, att 

de ska skada sig själva eller någon annan om inte tvångshandlingarna utförs eller 

rädslan att förolämpa Gud. Sibrava, et al, (2011) kom även fram till att en allvarligare 

form av tvångssyndrom sågs hos personer med mentala tvångshandlingar. Personer 

med mentala tvångshandlingar diagnostiseras även med tvångssyndrom tidigare än 

personer utan mentala tvångshandlingar (ibid). 

Beroende på vilket tvångssyndrom personen lider av är drivkraften till att utföra 

tvångshandlingarna enligt D’Olimpio, Cosentino, Basile, Tenore, Gragnani och 

Mancini (2013) olika. En person med tvångshandlingar innefattande orimlig tvättning 

av händerna kan drivas av känslan att undvika nedsmutsning av avskyvärda, dock 

ofarliga ämnen. Drivkraften kan även vara att personerna vill hindra sin moral från 

att smutsas ner eller så finns en känsla av att skydda sig själva och andras hälsa 

genom att förhindra nedsmutsning. Det är inte någon skillnad i graden av avsky, 

ångest och skuld som tvångssyndromet leder till hos olika personer med 

tvångssyndrom, således gör det ingen skillnad vilken typ av tvångssyndrom personen 

lider av, det är det faktum att personen har tvångssyndrom som ger personen en 

känsla av avsky, ångest och skuld (ibid).  

Psykopatologi 

Enligt Hove-Thomsen (1997) är tvångssyndrom en sjukdom som alltid har funnits 

men inte blev uppmärksammad som ett tillstånd förrän i början på 1900-talet. Under 

tidiga århundraden var tvångssyndrom ansett som en demonisk besatthet, 



 

 

5 

 

 

galenskap eller ett tecken på svagt psyke. År 1878 beskrev Carl Westphal, en tysk 

neurolog, tvångssyndrom som en självständig sjukdom och sedan 1900-talet då 

tvångssyndrom började ses ur en vetenskaplig synvinkel har intresset för 

tvångssyndrom ökat (Hove-Thomsen, 1997). 

Enligt Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2006) kan ett tvångssyndrom få sin 

början hos det lilla barnet som är i början av livet, tre-fem år gammal. En dag 

upplever barnet något skrämmande vilket kan bli början till ett liv med 

tvångssyndrom. Den skrämmande händelsen uppfattades kanske inte av 

omgivningen men för det lilla barnet kommer den att stor betydelse. År senare 

stöter barnet, som nu är vuxen på en liknande händelse och en ångest börjar växa 

hos den vuxne. Ångesten är för den vuxne obegriplig och därför utvecklas 

försvarsmekanismer, vilka skulle kunna utvecklas till tvångssyndrom, för att tränga 

undan denna oförklarliga ångest. Ett tvångssyndrom har bildats (Andersson Höglund 

& Hedman Ahlström, 2006). 

Enligt Coles, Hart och Schofield (2012) känner personer i övergången mellan symtom 

och ett fullt utvecklat tvångssyndrom, vilka inte fått sin diagnos, av 

tvångssyndromets negativa effekter på livet på så vis att förändringar i livet leder till 

ökad stress, ökad tidsåtgång för de egna tankarna, svårigheter att stå emot impulser, 

osäkerhetskänslor och känslor av att allt måste vara rätt. Personer med 

tvångssyndrom upplever enligt Coles et al, (2012) ett gradvis insjuknande under 

minst fem års tid. Personer som insjuknar sent i livet upplever en längre symtomfas 

än personer som insjuknar tidigt i livet. Insjuknandet är även beroende av om 

personen tidigare upplevt tvångstankar. I de fall personen tidigare upplevt 

tvångstankar upplever personen med tvångssyndrom att det går fortare att utveckla 

tvångshandlingar (Coles et al, 2012). Enligt Bejerot (2011) har dels biologiska 

faktorer, dels personlighetsmässiga faktorer men även miljöfaktorer inverkan vid 

utvecklandet av tvångssyndrom. Dock kan tvångssyndrom inte åstadkommas av 

enbart yttre faktorer eller ett bristfälligt beteende från omgivningen. De inre 

biologiska faktorerna och de yttre miljöfaktorerna kan dels förstärka men även 

försvaga de psykologiska symtomen. Yttre faktorer så som stress skulle kunna utlösa 

tvångssyndrom hos personer där syndromet legat latent (Bejerot 2011). 

Enligt Bejerot (2011) krävs en viss sårbarhet i hjärnfunktionen för att tvångssyndrom 

skall kunna utvecklas. Tvångssyndrom har tre moderna förklaringsmodeller inom 

neurobiologin, dessa är den kortiko-striatala, den amygdala-centriska samt den 

neurokemiska, vilka man tror samverkar för uppkomsten samt vidmakthållandet av 

tvångssyndrom.  
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Oro och stress fungerar enligt Wadström (2008) som en drivkraft i livet och finns i 

varje individs vardag. Enligt Rosso, Albert, Francesco, Bogetto och Maina (2012) har 

majoriteten av personerna som insjuknar i tvångssyndrom upplevt minst ett trauma 

eller haft en ökad stressnivå minst 12 månader innan tvångssyndromets debut. I de 

fall tvångssyndromet föregås av en, hos personen, ökad stressnivå är det vanligare 

att debuten blir mer akut.  Att drabbas av tvångssyndrom efter en tid med ökad 

stress är vanligast hos kvinnor. Män verkar istället oftare insjukna på grund av 

genetiska orsaker (ibid). 

Tvångssyndrom kan födas ur en persons uppväxtmiljö på så vis att ett barn som 

växer upp i en miljö präglad av perfektionism och/eller en miljö kantad av kritik och 

bestraffningar grundade på barnets beteende senare kan utveckla ett 

tvångssyndrom (Wadström, 2008). Att en person känner ett stort obehag blir 

drivkraften till tvångshandlingarna, vilka fungerar som en kortvarig lindring av 

ångesten/obehaget. Att lindringen är kortvarig medför att tvångshandlingarna 

upprepas om och om igen och de blir således en del av personens vardagliga rutiner, 

utförda för att förbättra välbefinnandet hos personen. Tvångssyndrom kan drabba 

vem som helst, eftersom stress, oro och ångest en del av vår vardag (ibid). 

Omvårdnad av patienter med tvångssyndrom 

Omvårdnad bedrivs vanligen utifrån en relationsaspekt som utgår från att all 

omvårdnad skall utgå från ett gott bemötande, samt sakaspekten som utgår från att 

personen som söker vård är i behov av guidning, hjälp, och stöd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). I omvårdnadssituationen är sjuksköterskan i en 

maktposition gentemot patienten. För att patient och anhöriga skall känna sig 

delaktiga och trygga i relationen med sjuksköterskan samt uppleva en ömsesidig 

respekt med sjuksköterskan är det av stor vikt att sjuksköterskan aktivt arbetar med 

att balansera maktförhållandet (ibid). 

Sjuksköterskor arbetandes på psykiatriska avdelningar kan uppleva känslor som sorg, 

rädsla och medlidande för personer med tvångssyndrom samt glädje då personen 

med tvångssyndrom går framåt i sin behandling (Arvidsson & Skärsäter, 2006). Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan kan sätta gränser och vara tydliga i sin yrkesroll samt 

hålla sina egna känslor i schack för att en god omvårdnad skall möjliggöras. En 

erfaren sjuksköterska har stor nytta av tidigare erfarenheter vid mötet med och 

omvårdnaden av personer med tvångssyndrom då en erfaren sjuksköterska ofta kan 

hitta på alternativa lösningar på de uppkomna situationerna än oerfarna 
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sjuksköterskor(ibid). För att vården av personer med tvångssyndrom skall bli så bra 

som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan redan vid första mötet bygger upp en 

god relation med personen med tvångssyndrom för att personen med 

tvångssyndrom skall känna sig betrodd och trygg. I akuta fall kan tvångssyndromets 

symtom medföra inläggning på en psykiatrisk avdelning men i de flesta fall skickas 

remiss till psykiatriska öppenvården för utredning (Brenner, Rydell & Skoog, 2011). 

På psykiatriska öppenvårdsavdelningar finns team med utbildning inom 

tvångssyndrom (ibid). Samhällets kunskap och ödmjukhet om psykiska sjukdomar är 

än idag begränsad vilket kan medföra svårigheter för dels personer med 

tvångssyndrom men även för anhöriga (Bejerot, 2011).  Idag finns Riksföreningen 

Ananke som arbetar för att lägga upp ett nätverk där personer med tvångssyndrom 

och dess anhöriga kan diskutera med andra i liknande situationer. 

Problemformulering 

Sjuksköterskan möter dagligen många patienter, alla olika individer med specifika 

problem. En patientgrupp är personer med tvångssyndrom, vilka sjuksköterskan kan 

möta överallt i vården. För att sjuksköterskan skall kunna ge en god och 

individanpassad vård är det viktigt med förståelse för hur dessa personers levda 

vardag ser ut och hur de upplever sitt syndrom. 

Syfte 

Syftet var att öka sjuksköterskans kunskaper kring de komplexa situationer som kan 

uppstå vid omvårdnaden av personer med tvångssyndrom genom att belysa 

erfarenheter av den levda vardagen hos personer med tvångssyndrom. 

Metod  

En systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats utfördes. Forsberg och 

Wengström (2003) förklarar att en systematisk litteraturstudie sammanfattar 

resultaten av aktuell forskning inom samma problemområde. En sådan studie har en 

systematisk metod av sökning, kritisk granskning och tillslut en sammanfattning av 

tidigare forskning samt litteratur. Vidare beskrivs induktiv ansats som ett 

tillvägagångssätt där fakta samlas in från det bestämda ämnet som sedan bearbetas 

och utvecklas (Forsberg och Wengström, 2003). Tre olika databaser, Cinahl, PubMed, 

och PsycInfo, användes vid sökningen av de artiklar som användes i studien. Samtliga 

databaser valdes på grund av deras inriktning på omvårdnad. 
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Datainsamling 

Först genomfördes en översiktsökning på ämnet för att kontrollera att det fanns 

tillräckligt med forskning inom det valda ämnet. Efter det påbörjades en systematisk 

artikelsökning i databaserna Cinahl, PsyInfo, och PubMed. Utifrån syftet valdes 

sökorden tvångssyndrom, att leva med, känslor, upplevelser och livskvalitet vilka 

översattes till de engelska orden obsessive compulsive disorder, living with, feeling, 

experience samt quality of life. Ordet nursing söktes även i alla databaserna men gav 

inga relevanta resultat i förhållande till syftet. Sökorden redovisas i bilaga A, sökord 

som inte gav resultat redovisas ej. Boorlesk söklogik med termen AND användes för 

att förklara sambanden mellan sökorden. Sökningen inleddes i Cinahl där sökordet 

obsessive compulsive disorder användes som ämnesord. På grund av att det valda 

området var begränsat valdes, för att inte riskera att missa några relevanta artiklar, 

att söka orden living with, feeling, experience och quality of life i fritext. Living with 

och qualiy of life söktes inom citattecken och feeling och experience med trunkering 

för att få med alla möjliga böjningar om orden.  Ämnesområdet kombinerades med 

alla fritextord för att få fram artiklar som var relevanta till syftet. Samma sökning 

genomfördes sedan i både PsykInfo och PubMed.  

 

Inklusionskriterier som användes var abstrakt available, english language, och 

published date 2004-2014. I Cinahl tillades också research article, och i PsycInfo samt 

PubMed tillades Journal article. Sökningen inkluderade alla åldrar, båda könen och 

alla miljöer samt länder. Exkluderades gjordes artiklar som enbart behandlade 

behandling av tvångssyndrom samt artiklar som behandlade tvångssyndrom i 

relation till annan sjukdom såsom tourettes syndrom, bulimi, spelmissbruk och 

alzheimers. 

 

Sammanställt gav sökningarna 1183 träffar, varav 60 abstract lästes, och av dem 

valdes 26 artiklar ut till urval 1, valda artiklar som valdes ut till urval 1 lästes igenom 

och kvalitetgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. Till urval 2 

valdes därefter 12 artiklar, då de svarade till valt syfte, och hade hög vetenskaplig 

kvalitet. Sökningarna som inte gav resultat samt dubbletter som kom fram i 

sökningen redovisas inte i sökhistoriken. 
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Databearbetning 

Inför urval 2 valde varje enskild gruppmedlem ut de artiklar som ansågs vara 

relevanta. Efter det diskuterades i grupp vilka artiklar som skulle vara med i urval 2. 

Artiklarna som valdes i urval 2 lästes och sammanfattades i en artikelöversikt för att 

få en överblick på innehållet i artiklarna. Samtliga artiklar lästes enskilt upprepade 

gånger och analyserades sedan tillsammans för att få fram relevant information som 

svarade till syftet. Artiklarna analyserades med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) 

bedömningsmall där de olika delarna i artiklarna, samt förståelsen av artiklarna 

bedömdes med poäng mellan 0 till 3. Poängen sammanställdes sedan och 

förvandlades om till procent. En artikel med 80 % graderades som grad I, 70-79 % 

graderades som grad II och en artikel med 60-69 % och lägre graderades som grad III. 

De artiklarna med grad I anses innehålla stor vetenskaplig kvalitet, grad II medium 

vetenskaplig kvalitet och grad III låg vetenskapig kvalitet. Artiklar som får lägre än 60 

% i granskningen ska enligt mallen inte graderas eller användas då den vetenskapliga 

kvaliteten är alldeles för låg (Carlsson och Eiman, 2003). Den framtagna 

informationen diskuterades och sammanställdes sedan gemensamt till fyra teman 

kopplade till vad personer med tvångssyndrom har för erfarenheter av sin vardag 

genom färgkodning. För att beskriva hur tvångssyndromet generellt påverkar en 

individs vardag valdes temat ”Effekter av tvångssyndrom”. ”Tvångssyndromets 

påverkan på relationer och samhörighet” valdes för att beskriva individernas 

erfarenhet av hur tvångssyndrom påverkar relation och samhörighet. Individernas 

erfarenheter om hur tvångssyndrom påverkar arbete och utbildning beskrivs i temat 

”Tvångssyndromets påverkan på arbete och utbildning”. Under temat ”Känslor och 

tankar” beskrivs de tankar och känslor som kan uppkomma ur ett tvångssyndrom. 

Resultat 

Effekter av tvångssyndrom 

Personer med tvångssyndrom upplevde en försämrad livskvalitet (Albert, Maina, 

Bogetto, Chiarle, och Mataix-Coles, (2010); Rodriguez-Salgado, Dolengevich, Arroio-

Romero, Castelli-Candia, Navio-Acosta, Perez-Rodriguez, Saiz-Ruiz, 2006). Enligt 

Stengler-Wenzke, Kroll, Matschinger och Angermeyer (2006) hade personer med 

tvångssyndrom en upplevd sämre livskvalitet än personer utan tvångssyndrom 

beträffande psykologiskt välbefinnande samt sociala relationer. Enligt Kugler, Lexin, 

Phares, Geffken, Murphy och Storch (2013); Hou, Yen, Huang, Whang och Yeh 
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(2010); Goracci, Martinucci, Kaperoni, Fagiolini, Sbaragli, Corsi; Castrsgiovanni (2007) 

medförde allvarligare symtom av tvångssyndromet en mer negativ påverkan på 

livskvaliteten.  

Personer med allvarliga symtom upplevde enligt Goracci et al, (2007) på grund av sitt 

tvångssyndrom stor påverkan på livskvaliteten med försämrad psykisk hälsa, nedsatt 

arbetskapacitet, negativt påverkade relationer, försämrade resultat i skolan samt ett 

negativt påverkat känsloliv. Albert et al, (2010) kom fram till att orsakerna till den 

upplevda försämrade livskvaliteten bland personer med tvångssyndrom var nedsatt 

vitalitet, allmänhälsa, psykisk hälsa och social funktion samt begränsningar i det 

vardagliga livet på grund av nedsatt fysisk hälsa och/eller emotionella problem 

(Albert et al, 2010). Enligt Murphy, Perer och Delcourt (2014) och Olson, Vera, & 

Perez, (2007) påverkande tvångssyndrom utbildning, karriär, familj och relationer 

negativt och således påverkades även livskvaliteten negativt hos personer med 

tvångssyndrom. Eisen, Mancebo, Pinto, Coles, Pagano, Stout, och Rasmussen (2006) 

kom fram till att personer med tvångssyndrom ofta får emotionella problem samt en 

försämrad mental hälsa vilket påverkade livskvaliteten negativt. Hur livskvaliteten 

påverkades av tvångssyndromet påverkades enligt Rodriguez-Salgado et al, (2006) 

inte av när tvångssyndromet debuterade, hur länge personen har haft 

tvångssyndrom eller hur gammal personen var. Personer med tvångssyndrom 

innefattande tvättning led ofta av söndriga och smärtande händer vilket ytterligare 

försämrade livskvaliteten (Coughtrey, Shafran, Lee, och Rachman, 2012). 

Tvångssyndromets påverkan på relationer och samhörighet 

Personer med tvångssyndrom kunde, på grund av tvångssyndromet, sällan leva i en 

relation vilket påverkade livskvaliteten negativt (Olson et al, 2007). Albert et al, 

(2010) kom fram till att personer med tvångssyndrom ingick äktenskap mer sällan än 

personer utan tvångssyndrom. Olson et al, (2007) kom fram tll att det var vanligt att 

personer med tvångssyndrom ville att partnern skulle följa och ibland även utföra de 

ritualer som tvångssyndromet medförde vilket påverkade relationen negativt och 

således även livskvaliteten hos bägge parter (Olson et al, 2007). En persons 

tvångssyndrom kunde enligt Fennell och Liberato (2007) påverka äktenskap på så vis 

att partnern skyllde allt negativt personen med tvångssyndrom gjorde på 

tvångssyndromet. Att inte vara gift medförde inga försämringar i livskvaliteten 

(Albert et al, 2010). Att ritualerna som personen med tvångssyndrom på grund av 

syndromet kände sig tvungen att utföra föra tog lång tid påverkade relationen med 

andra negativt(Francis-Brooks, 2010; Olson et al, 2007). I vissa fall tog det enligt 
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Olson et al, (2007) för personer med tvångshandlingar innefattande renlighet upp till 

10 timmar dagligen att genomföra sina tvångshandlingar.  

Känslan av att vilja passa in och höra samman med andra påverka den upplevda 

livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom negativt (Murphy et al, 2014). Även 

isolering och tankar att inte vara likvärdig andra människor kunde hos personer med 

tvångssyndrom uppkomma från känslan av att vilja passa in. Personer med 

tvångssyndrom arbetade ständigt med att passa in i det sociala livet och jämförde sig 

därför med andra personer. Jämförelsen skedde dels med personer utan 

tvångssyndrom, men för att se att det fanns andra som hade det värre, skedde även 

en jämförelse med personer med tvångssyndrom. Att ständigt känna sig tvungen att 

jämföra sig med andra ledde till en ytterligare försämring av livskvaliteten (ibid).  

Olson et al, (2007) kom fram till att samhörighet var viktigt för personer med 

tvångssyndrom. Denna samhörighet behövde inte innefatta en annan person utan 

innefattade ibland en plats så som en lägenhet. Att känna samhörighet med en plats 

kunde dock på grund av att personer med tvångssyndrom ibland inte lämnade dessa 

platser på flera månader försämra livskvaliteten ytterligare genom att personerna 

med tvångssyndrom blev beroende av att någon annan vad gäller till exempel 

inhandling av mat (Olson et al, 2007). Avsaknaden av stöd från en anhörig på grund 

av tvångssyndromets symtom ledde enligt Hou et al, (2010) till lägre livskvalitet hos 

personen med tvångssyndrom. Fennell och Liberato (2007) beskrev att personer 

med tvångssyndrom kunde uppleva att närstående inte förstod personens 

tvångshandlingar. Enligt Murphy et al, (2014) påverkades dels relationen med andra 

människor men även sannolikheten att hitta ett passande boende av tvångssyndrom 

med symtom innefattande renlighet och hygien på grund av rädslan för föroreningar.  

En kulturell eller religiös samhörighet kunde förbättra livskvaliteten hos personer 

med tvångssyndrom tack vare en tro att någon annan hjälpte till och fanns där i 

svåra situationer (Olson et al, 2007).  

Tvångssyndromets påverkan på arbete och utbildning 

Även arbetet påverkades enligt Coughtrey, Shafran, Lee, och Rachman, (2012); Eisen 

et al, (2006) negativt av tvångssyndrom. Den negativa påverkan på arbetet var mer 

påtaglig hos personer med tvångshandlingar än hos personer med tvångstankar 

(Eisen et al, 2006). I en studie av Olson et al, (2007) framkom att 80 % av personer 

med tvångssyndrom hade utbildning likvärdig högskola eller högre men att endast 

10 % arbetade. Att så få arbetade berodde på svårigheten att kombinera 
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tvångssyndromet med ett arbete (Olson et al, 2007). En lägre utbildningsnivå 

medförde hos personer med tvångssyndrom en sämre livskvalitet (Albert et al, 

2010). Att utföra sitt arbete kunde, enligt Francis-Brooks (2010), för personer med 

tvångssyndrom vara en kamp då tvångshandlingarna till varje pris var tvungna att 

undanhållas kollegerna vilket upptog en stor del av tiden på arbetet. Murphy et al, 

(2014) beskrev att personer med tvångssyndrom hade svårt att behålla ett arbete på 

grund av svårigheter att komma i tid till arbetet och en orsak till sen ankomst kunde 

vara tvångshandlingar så som överdriven tvättning. Hos en person med 

tvångssyndrom inriktat på hygien kunde arbetet enligt Coughtrey et al, (2012) 

påverkas om det på arbetet fanns någon eller något som gav en känsla av 

kontamination vilket i vissa fall ledde till att personen slutade sitt arbete. Olson et al, 

(2007) kom fram till att ett flexibelt arbete kunde underlätta för personer med 

tvångssyndrom på så vis att arbetet och arbetstiden då kunde anpassas till 

syndromet. Enligt Rodriguez-Salgado et al, (2006) medförde ett arbete en ökad 

livskvalitet hos personer med tvångssyndrom. 

Känslor och tankar  

I en jämförande studie mellan kvinnor och män kom Kugler et al, (2013) fram till att 

kvinnor upplevde en större negativ inverkan på livskvaliteten beträffande emotionell 

hälsa än män. Den emotionella hälsan, sociala funktionen och den generella hälsan 

försämrades hos kvinnorna upplevde kvinnorna en symtomförsämring (Kugler et al, 

2013). Äldre personer med tvångssyndrom upplevde enligt Kugler et al, (2013; Albert 

et al, (2010); Stengler-Wenzke et al, (2006) en större negativ effekt på livskvalitet än 

yngre personer med tvångssyndrom. 

Den psykiska smärtan då symtomen av tvångssyndromet inte längre gick att dölja 

kunde enligt Fennell och Liberato, (2007) bli väldigt stark och således påverka 

personens självbild negativt. Personer med tvångssyndrom kunde även känna stor 

skam över sin sjukdom och känna sig annorlunda vilket kunde leda till att personen 

gömde sina symtom eller isolerade sig (Fennell & Liberato, 2007). Personer med 

tvångssyndrom hade en ökad benägenhet att känna avsky och skuld vilket påverkade 

livskvaliteten negativt (Francis-Brooks, 2010).  

Mental kontaminering ledde enligt Coughtrey et al, (2012) till känslor så som ilska, 

skam, skuld, avsky samt rädsla för att bli galen vilket kraftigt påverkade livskvaliteten 

hos personerna med tvångssyndrom i negativ riktning. Hos personer med 

tvångssyndrom inriktad på hygien kunde rädslan för en mental kontamination 
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uppkomma ur en elak kommentar från någon annan vilket kunde leda till att vissa 

personer undveks (Coughtrey et al, 2012). Olson et al, (2007) kom fram till att 

personer med tvångssyndrom ofta plågades av dagliga tankar om hur plågsamt livet 

var samt dagliga tankar på suicid vilket påverkade livskvaliteten negativt. Enligt 

Coughtrey et al, (2012) upplevde personer med tvångssyndrom inriktat på hygien 

och renlighet att de kunde känna sig smutsiga och således var tvungna att tvätta sig 

enbart av, enligt dem själva, dåliga tankar. Känslan av nedsmutsning behöver således 

inte komma från en faktisk kontaminering. Även minnen kopplade till en 

kontaminering kunde utlösa en känsla av kontaminering. Personerna talade således 

om en mental/psykisk samt en fysisk kontamination. Ofta var det känslor av 

kontaminering som gjorde att personerna kände sig kontaminerade vilket påverkade 

vardagen på så vis att personer med tvångssyndrom undvek de saker, personer och 

platser som ledde till dessa känslor (Coughtrey et al, 2012). Personer med 

tvångssyndrom kunde enligt Olson et al, (2007) uppleva svårigheter med att flytta på 

grund av att flytten medförde ångest.  

Murphy et al, (2014) kom fram till att personer med tvångssyndrom, vid jämförelsen 

med andra i samma ålder, kände att livscykeln blivit försenad på grund av 

tvångsyndromet. Orsaken till denna känsla var upplevelsen av att personer utan 

tvångssyndrom uppnått mer i livet vilket ledde till en upplevelse av förlust hos 

personerna med tvångssyndrom (Murphy et al, 2014).  

Personer med tvångssyndrom innefattande rädsla att skada andra slutade enligt 

Olson et al, (2007) ibland att göra saker så som köra bil eller åka buss på grund av 

denna rädsla. Om personen med tvångssyndrom ändå skulle vara tvungen att till 

exempel åka buss var personen med tvångssyndrom tvungen att hela tiden hålla koll 

på sig själv och andra så att inget hemskt hände (Olson et al, 2007).  

Det faktum att personer med tvångssyndrom kände att de sällan blev trodda och 

tagna på allvar av vården medförde en ytterligare försämring av livskvaliteten (Olson 

et al, 2007). Att inte bli trodd och tagen på allvar ledde för personerna med 

tvångssyndrom till känslan att vården minimaliserar de problem personerna med 

tvångssyndrom upplevde att tvångssyndromets symtom medförde (Olson et al, 

2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att begränsa oss till tvångssyndrom söktes ordet obsessive compulsive disorder 

som ämnesord. Då ämnet var begränsat valdes, för att fånga upp alla relevanta 

artiklar, att söka sökorden living with, feelings, experiences och quality of life i 

fritext. Att alla abstrakt lästes av samtliga gruppmedlemmar och att urval 1 gjordes 

gemensamt ökar sannolikheten att alla relevanta artiklar fångades upp. Artiklarna 

från urval 1 granskades efter en beprövad mall, Carlsson och Eiman (2003) och 

artikelgranskningen gjordes gemensamt vilket ökar sannolikheten att artiklarna 

graderades korrekt. Dock kan det diskuteras huruvida mallen bedömer djupet i 

artiklarna, då en av de valda artiklarna (Hou et al, 2010) hade ett bortfall på 25%, 

men ändå graderades som grad I. Om mallen har brister inte gruppmedlemmarna 

känner till medför detta att studiens vetenskapliga kvalitet försämras. Att varje 

enskild gruppmedlem valde ut de artiklar som ansågs belysa syftet och att det senare 

diskuterades i grupp vilka artiklar som skulle vara med i urval 2 ökade sannolikheten 

att lämpliga artiklar valdes till studien. Att gruppen består av 3 medlemmar kan 

därför ses som en styrka då artiklarna lästes igenom ett flertal gånger. Den 

information i resultatartiklarna som kunde kopplas till syftet kategoriserades efter 

innehåll och sedan utarbetades teman utifrån de olika kategorierna.  

Det faktum att studierna i de 12 artiklarna som valdes i urval 2 var utförda i 7 olika 

länder samt att studierna utförts i olika världsdelar ökar sannolikheten att resultatet 

kan gälla i flera olika kontexter och överförbarheten för giltigheten i Sverige är mer 

sannolik. 

 

Få kvalitativa studier har gjorts i ämnet vilket kan vara en nackdel då syftet var 

relaterat till upplevelser. De kvantitativa studierna som valdes i urval 2 togs med på 

grund av deras beskrivelser av individernas upplevelser av tvångssyndrom. Det 

faktum att en av artiklarna som valdes vid urval 2 graderades till grad II kan vara en 

nackdel för studiens resultat. Artikeln valdes dock att tas med då de låg nära gränsen 

till grad I och att artikeln således håller en god vetenskaplig kvalitet.  

Resultatdiskussion 

Hur en individ upplever sin livskvalitet beror bland annat av individens hälsa 

(Nordenfelt 2004). Att den upplevda livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom 
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är lägre än den upplevda livskvaliteten hos personer utan tvångssyndrom kom fram i 

resultatet (Stengler-Wenzke, Kroll, Matschinger och Angermeyer, 2006). Det faktum 

att personer med tvångssyndrom upplever en nedsatt livskvalitet styrks av studier 

utförda av Vivian Ade, Rodrieues, Wendt, Bicca och Cordioli (2013) samt Solanki, 

Singh, Midha, Chugh och Swami (2010).  I de fall sjuksköterskan vårdar en person 

med tvångssyndrom för någon annan åkomma än själva tvångssyndromet kan det 

vara viktigt för sjuksköterskan att tänka på att personer med tvångssyndrom redan 

från början har en försämrad livskvalitet då den nya åkomman skulle kunna leda till 

en ytterligare försämring av livskvaliteten. Som Dahlberg, 2014 nämner har alla 

individer sin egen unika livsvärld. Om sjuksköterskan kan möta personen med 

tvångssyndrom i dennes egen unika livsvärld och forma omvårdnaden kring denna 

livsvärld kan förutsättningarna för en god omvårdnad främjas.  

I resultatet kom det fram att det personer med tvångssyndrom upplever svårigheter 

att ha relationer med andra på grund av tvångssyndromets symtom (Olson et al, 

2007) vilket styrks av studien utförd av O´Connor, Fell, Fuller (2010). Personer med 

tvångssyndrom kunde enligt Olson, Vera och Perez (2006) avhålla sig från relationer 

med andra på grund av tvångssyndromets symtom. För personer med 

tvångssyndrom är inte alla relationer negativa. En god relation kan leda till att 

personen med tvångssyndrom får hjälp och stöttning i sitt syndrom i form av dels 

emotionell men även verbal stöttning och hjälp (Olson et al, 2006). Då all omvårdnad 

i grund och botten utgår från en relation mellan patient och sjuksköterska kan det 

vara en fördel om sjuksköterskan tänker på att personer med tvångssyndrom kan 

uppleva svårigheter vid relationen med andra människor. I de fall personen med 

tvångssyndrom har en anhörig som stöttar och/eller hjälper till skulle denne anhörig 

kunna användas som en resurs i omvårdnaden. 

Resultatet ledde fram till att tvångssyndrom kan uppta en stor del av patientens dag 

(Olson et al, 2007). Tvångssyndromet kunde även leda till självförvållade skador så 

som såriga händer på grund av upprepad tvättning (Coughtrey, Shafran, Lee, och 

Rachman, 2012). Även att vissa av personerna med tvångssyndrom av olika 

anledningar isolerade sig kom fram i resultatet (Fennell & Liberato, 2007). Svensk 

sjuksköterskeförening (2008) nämner att det i ICN:s etiska kod står att 

sjuksköterskans omvårdnad inte får vara beroende av patientens sjukdom. Av detta 

kan slutsatsen dras att den omvårdnad sjuksköterskan erbjuder patienten inte får 

påverkas av det faktum att patienten har tvångssyndrom eller de svårigheter 

tvångssyndromets symtom kan innebära medföra beträffande omvårdnaden. 

Däremot kan det faktum att patienten har tvångssyndrom komma att påverka 
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omvårdnaden. Att tvångssyndromet upptar en stor del av personens vardag samt 

det faktum att vissa personer med tvångssyndrom isolerar sig kan påverka 

sjuksköterskans arbete och medföra att sjuksköterskan måste vara flexibel i sitt yrke, 

dels vad gäller tid, men även plats och hur omvårdnaden genomförs. 

Att personen med tvångssyndrom inte hunnit med att göra samma saker som 

personer utan tvångssyndrom och känslan av att personer utan tvångssyndrom 

uppnått mer i livet bidrog enligt resultatet hos personer med tvångssyndrom till 

upplevelsen att den egna livscykeln var försenad (Murphy et al, 2014). Dahlberg 

(2014) menar att det faktum att människan alltid ser, hör och varseblir allting i 

omvärlden som något specifikt medför att allting alltid har en mening eller är något. 

Enligt Dahlberg (2014) innebär en livsvärldsgrundande vård att vården är 

betydelsefull och riktig för den person den är avsedd för. Uppgifter om det aktuella 

tillståndet personen är i bör komma från personen själv. På så vis blir vården riktad 

till den aktuella personen och inte till hur personer generellt sett vill bli vårdade 

(Dahlberg, 2014). Sandberg och Dall´Alba (2010) nämner att alla individer har sin 

egna unika livsvärld . Det kan vara av stor vikt att sjuksköterskan är medveten av att 

även det som för sjuksköterskan själv anses vara en bagatell för patienten kan vara 

mycket viktigt. Personer med tvångssyndrom kan ha mycket varierande symtom och 

genom att möta dessa personer i sina symtom kan sjuksköterskan forma en 

omvårdnad lämpad för den enskilde patienten.  

Att personer med tvångssyndrom ibland kände att de inte blev tagna på allvar av 

vården och att de fick känslan av att vården minimaliserade symtomen 

tvångssyndromet medförde kom fram i resultatet (Olson et al, 2007). Omvårdnaden 

av personer med tvångssyndrom främjas då sjuksköterskan skapar en trygg miljö 

(Brenner, Rydell & Skoog, 2011). O'Dwyer, 2013 menar att individanpassad vård 

utförs då vårdaren tänker på varje enskild individs behov samt på att skapa en trygg 

atmosfär kring varje individ där individen kan uttrycka sina behov och känslor 

(O'Dwyer, 2013). All vård bör ta vara på varje individs kapacitet och förmåga för att 

på så vis kunna utforma omvårdnaden utifrån den specifika individen och således 

uppnå en individanpassad vård (Entwistle, 2013). För att sjuksköterskan skall kunna 

möta varje patient som en enskild individ med specifika och personliga behov är det 

viktigt att sjuksköterskan arbetar med individanpassad vård. Vid mötet med 

personer med tvångssyndrom kan det vara viktigt med en individanpassad vård för 

att personen med tvångssyndrom skall känna sig trygg samt för att kunna vara öppna 

med sitt syndrom. En individanpassad vård ökar möjligheten att sjuksköterskan 

tillsammans med personen med tvångssyndrom skall kunna utforma en omvårdnad 
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som passar dels personen med tvångssyndrom, och de symtom som syndromet 

medför, men även sjuksköterskan. Som Bejerot, 2011 nämner är samhällets kunskap 

beträffande psykisk ohälsa begränsad. Att sjuksköterskan har kunskap om den 

begränsade samhällskunskapen beträffande psykisk ohälsa samt att sjuksköterskan 

själv har god kunskap om tvångssyndrom skulle kunna leda till att fler personer med 

tvångssyndrom vågar söka vård för sitt syndrom. 

Konklusion  

Den levda vardagen påverkas negativt hos personer med tvångssyndrom på så vis att 

livskvaliteten kraftigt försämras. Livskvaliteten försämras genom att personer med 

tvångssyndrom upplever en försämrad psykisk och emotionell hälsa i förhållande till 

personer utan tvångssyndrom. Personer med tvångssyndrom kan ha svårt att leva i 

en fungerande relation och på grund av sitt tvångssyndrom hade personer med 

tvångssyndrom svårt att behålla ett arbete vilket ledde till en ytterligare försämrad 

livskvalitet och således en negativ inverkad på vardagen. 

Implikation 

För att ytterligare öka förståelsen för personer med tvångssyndrom rekommenderas 

ytterligare kvalitativ forskning om hur personer med tvångssyndrom upplever sitt 

syndrom. Att sjuksköterskestudenter och verksamma sjuksköterskor skall kunna ta 

del av resultatet av ny forskning är av stor vikt. Förståelsen för ämnet kan ökas 

genom temadagar om psykisk ohälsa under utbildningen samt på arbetsplatser. 

Mycket av tidigare forskning som gjorts har utgått från en kvantitativ ansats. För att 

sjuksköterskan ska få en bredare kunskap om hur patienten upplever sin sjukdom 

behöver fortsatt forskning inrikta sig på kvalitativ forskning för att kunna fastställa 

hur individer upplever och mår av sin sjukdom.  
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Att leva med Living with Living with Living with 

Upplevelser Experience* Experience* Experience* 

Känslor 

 

Feeling* Feeling* Feeling* 

Livskvalitet  Quality of life Quality of life Quality of life 
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2014-03-18 Cinahl 
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20141231; Språk Engelska; 
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2014-03-31 PsycInfo 
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Journal Article; peer reviwed; 
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träffar 
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abstract 

Urval 1 Urval 2 

2014-03-26 PubMed 

“Obsessive-Compulsion Disorder” 
[Mesh] AND “living with” / Abstract 
fines; Vetenskaplig artikel; 2004-
2014 

10 1 1 0 

2014-03-26 PubMed 

“Obsessive-Compulsion Disorder” 
[Mesh] AND experience* / Abstract 
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Bilaga C : Artikelöv
ersikt 

Kvalitativa artiklar 

Artikel 1 

Referens Fennell, D., & Liberato, A. S. Q. (2007). Learning to live with OCD: Labeling, the 

self, the stigma. Deviant Behavior, 28(4), 305-331. 

doi:http://dx.doi.org/10.1080/01639620701233274 

Land  
Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att utforska hur personer med tvångssyndrom påverkas av själv 
stigmatisering samt hur personer med tvångssyndrom reagerar på denna 
stigma. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ 

Fenomenologisk ansats (Intervjuer via internet eller telefon.)  

28 personer med tvångssyndrom, över 18 år  

1  

Slutsats Vissa av personerna med tvångssyndrom har symtom vilka undanhålls för 
omgivningen. I vissa fall skyller omgivningen allt dumt som personen med 
tvångssyndrom gör på själva tvångssyndromet. Personer med tvångssyndrom 
ändrar ibland på sig själva för att bättre passa in i samhället. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  
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Artikel 2 

 
Referens 

Francis-Brooks, C. (2010). Social Performance and Secret Ritual: Battle Against 

Obsessive-Compulsive Disorder. Sage 21:249. doi:10.1177/1049732310381387 

Land  
Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva min egen berättelse om hur det är att leva med 
tvångssyndrom och samtidigt belysa det viktigaste vad gäller arbetet med den 
egna självbilden hos personer med tvångssyndrom. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ  

Fenomenologisk ansats (autoethnography – personlig berättelse genom 
självreflektion.) 

1 person (Författaren själv) 

Inget bortfall 

Slutsats Författaren lever med dels tvångstankar men även tvångshandlingar vilket 
kraftigt påverkar hennes vardag, relationen med familj och vänner samt 
livskvalitet. Hon försöker ibland, för att klara av svåra situationer, att vara någon 
annan för att inte tvångssyndromet skall ta över. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Murphy, H., & Perera‐Delcourt, R. (2014). ‘Learning to live with OCD is a little 

mantra I often repeat’: Understanding the lived experience of obsessive‐
compulsive disorder (OCD) in the contemporary therapeutic context. 
Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 87(1), 111-125. 
doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8341.2012.02076.x 

Land  
Databas 

Storbritannien  

Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska och förstå de psykosociala aspekterna av tvångssyndrom 
samt att erhålla kvalitativa fakta om syndromet och dess behandling istället för 
att rikta in sig på de psykopatologiska orsakerna. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ 

Fenomenologisk ansats (intervju).  

9 personer, en kvinna och åtta män, 22-53 år gamla. 

Inget bortfall 

Slutsats Personer med tvångssyndrom upplever en känsla av personligt misslyckande 
samt en känsla av en försenad livscykel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens Olson, T., Vera, B., & Perez, O. (2007). From primetime to paradise: the lived 

experience of OCD in Hawaii. Family & Community Health, 30(2S), S59-70.  

Land  
Databas 

Hawaii 

Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva hur män och kvinnor med tvångssyndrom, boende på 
Hawaii, erfor sitt syndrom samt att utforska vilka hälsoeffekter tvångssyndrom 
medför. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ (pilotstudie) 

Fenomenologisk ansats (Semi-strukturerade inspelade intervjuer) 

10 personer, över 21 år 

Inget bortfall 

Slutsats Personer med tvångssyndrom får på grund av tvångssyndromet en negativ 
påverkan på livskvaliteten. Tvångssyndromet upptar en stor del av personens 
vardag, gör det svårt att behålla ett jobb och försvårar relationerna med andra 
människor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I  
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Artikel 5 

Referens Rodriguez-Salgado, B., Dolengevich-Segal, H., Arrojo-Romero, M., Castelli-Candia, 
P., Navio-Acosta, M., Perez-Rodriguez, MM., Saiz-Ruiz, J., & Baca-Garcia, E. 
(2006).Perceived quality of life in obsessive-compulsive disorder related factors. 
BMC Psychiatry.   

Land  
Databas 

Spanien  

Pubmed  

Syfte Syftet med studien var att utvärdera uppfattningen av livskvalitet, med SF-36 
scale, hos patienter med tvångssyndrom i relation med sjukdomstillstånd, 
tvångshandlingar, tvångstankar, samhällsperspektiv, sjuklighet, samt ålder vid 
insjuknande. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie. (Intervju) 

64 vuxna (över 18 år) deltagare med tvångssyndrom 

Inget bortfall 

Slutsats Personer med tvångssyndrom upplever en sämre livskvalitet än personer utan 
tvångssyndrom. Den upplevda livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom 
var relaterad till graden av symtomatologi, om personen har fysiska och psykiska 
sjukdomar utöver syndromet samt om personen hade ett arbete. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Kvantitativa artiklar 

Artikel 1 

Referens Albert, U., Maina, G., Bogetto, F., Chiarle, A. & Mataix-Coles, D. (2010). Clinical 
predictors of health-related quality of lif in obsessive-compulsive disorder. 
Comprehensive Psychiatry. 51(2):193-200. doi: 
10.1016/j.comppsych.2009.03.004 

Land  
Databas 

Italien 

Cinahl  

Syfte Syftet var att systematiskt undersöka påverkan på livskvalitet hos personer med 
tvångssyndrom. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie (strukturell och semistrukturella intervjuer). 

75 deltagare, 18-65 år gamla, deltagarna skulle vara diagnostiserade med 
tvångssyndrom. 

Inget bortfall 

Slutsats Livskvaliteten påverkas påtagligt i negativ riktning av tvångssyndrom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

Referens Coughtrey, A.E., Shafran, R., Lee, M., & Rachman, S.J. (2012). It’s the feeling 
inside my head: a qualitative analysis of mental contamination in ocsessive-
compulsive disorder. Behavioural and Cognitive psychotherapy. 40(2):163-73. 
doi: 10.1017/S1352465811000658 

Land  
Databas 

Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de kvalitativa egenskaperna av mental 
kontamination hos 20 personer med tvångssyndrom inriktad på mental 
kontaminering. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvalitativ 

Tvärsnittstudie (Semi-strukturerad intervju av 20 deltagare) 

10 deltagare, 7 män och 13 kvinna ålder 15-36. 

Inget bortfall 

Slutsats Personer med tvångssyndrom inriktat på kontamination kan uppleva en psykisk 
kontaminering. Personen är således inte fysiskt smutsig. Den psykiska 
kontamineringen kan uppkomma ur kränkningar, minnen av kontaminering 
eller omoraliska tankar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

Referens Eisen, J. L., Mancebo, M. A., Pinto, A., Coles, M. E., Pagano, M. E., Stout, R., & 
Rasmussen, S. A. (2006). Impact of obsessive-compulsive disorder on quality of 
life. Comprehensive Psychiatry, 47(4), 270-275. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2005.11.006 

Land  
Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att mäta påverkan på livskvaliteten hos vårdsökande personer med 
tvångssyndrom med dels självskattningsformulär men även kliniska formulär. 
Mätningen skulle ske oberoende av graden av sjuklighet hos patienten. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ  

Kohortstudie. (Bandinspelade och observerade intervjuer. Frågeformulär varav 2 
var självifyllande och 2 var kliniska mätningar.)  

197 vuxna (över 18 år) med primärt tvångssyndrom, deltagarna skulle vara 
vårdsökande för sitt tvångssyndrom. Exkluderades gjordes personer med en 
mental sjukdom som medförde att de inte förstod syftet med studien.  

Inget bortfall 

Slutsats Livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom påverkas markant utav 
syndromet. En person med en allvarligare symtomatologi har allvarligare 
symtom än en person med lindrigare symtom. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad II 
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Artikel 4 

Referens Goracci, A., Martinucci, M., Kaperoni, A.,Fagiolini, A., Sbaragil, C., Corsi, E., & 

Castrogiovanni, P. (2007). "Quality of life and subthreshold obsessive-compulsive 

disorder.". Acta neuropsychiatrica (0924-2708), 19 (6), 357-361. 

doi:10.1111/j.1601-5215.2007.00257.x 

Land  
Databas 

Italien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan graden av symtom i förhållande till 
livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie (självskattningsformulär). 

202 personer, 122 kvinnor och 80 män, 18-65 år, psykiskt friska. 

Inget bortfall 

Slutsats Det finns ett samband mellan graden av symtom och påverkan på livskvaliteten. 
Personer med tvångssyndrom som har en allvarligare symtomatologi upplever 
en mer nedsatt livskvalitet än de personerna med en mild symtomatologi. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

Referens Kugler, B., Lewin, A., Phares, V., Geffken, G., Murphy, T. & Storch, E. (2012). 
Quality of life in obsessive-compulsive disorder: The role of mediating variables. 
Psychiatry Res., 30;206(1):43-9. Doi: 10.1016/j.psychres.2012.10.006. 

Land  
Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Studien riktar sig mot kliniska korrelationer mellan livskvalitet och 
tvångssyndrom hos vuxna.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie (semistrukturerad klinisk intervju). 

102 vuxna med tvångssyndrom, 18-79 år gamla. 

Inget bortfall 

Slutsats Personer med tvångssyndrom har en försämrad livskvalitet beträffande generell 
hälsa, emotionell hälsa och socialt samspel. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

 Grad I 
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Artikel 6 

Referens Shu-Ying Hou, Cheng-Fang Yen, Mei-Feng Huang, Peng-Wei Wang, and Yi-Chun 
Yeh (2010) Quality of life and its correlates in patients with obsessive-compulsive 
disorder. Kaohsiung J Med Sc., 26(8):397-407. doi: 10.1016/S1607-551X(10)70065-6. 

Land  
Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Syftet var att jämföra livskvaliteten mellan personer med tvångssyndrom och 
personer utan tvångssyndrom samt att undersöka hur den upplevda 
livskvaliteten påverkas av socialt liv, sjukdomstillstånd, psykopatologi, upplevt 
stöd från anhöriga och behandling.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittstudie (självskattningsformulär). 

65 patienter med tvångssyndrom. Kontrollgruppen bestod av 157 personer utan 
tvångssyndrom. 

5 patienter av 65 med tvångssyndrom.  51 personer ur kontrollgruppen föll ur på 
grund av att de inte passade in i studien på grund av psykisk ohälsa eller 
missbruk. 

Slutsats Livskvaliteten hos personer med tvångssyndrom är sämre beträffande generell 
hälsa, psykisk hälsa samt samspelet med andra än hos personer utan 
tvångssyndrom. En minskad livskvalitet hos personerna med tvångssyndrom 
leder bland annat till självmordstankar och allvarligare symtomatologi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

Artikel 7 

Referens Stengler-Wenzke, K., Kroll, M., Matschinger, H., & Angermeyer, M. C. (2006). 

Subjective quality of life of patients with obsessive-compulsive disorder. Social 

Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 41(8), 662-668. 

doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00127-006-0077-8  

Land  
Databas 

Tyskland 

Pubmed  

Syfte Syftet var att fokusera på individers livskvalitet som enbart lider av 

tvångssyndrom, och inte har några andra psykiska störningar. Och även att 

jämför livskvalitet mellan individer med tvångssyndrom, och individer med 

schizofreni. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie (självskattningsformulär). 

 75 personer med tvångssyndrom, 21-72 år gamla. (276 med schizofreni, 15-44 

år gamla samt ett osagt antal personer från den generella populationen.) 

4 personer med tvångssyndrom, 33 med schizofreni. 

Slutsats Studies visar att livskvaliteten var sämre hos individer med tvångssyndrom, 

jämfört med den generella populationen i Tyskland. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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