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For deg som har tvangslidelse vil det sikkert være en lettelse å høre at det har skjedd merkbare 
fremskritt med å behandle denne tilstanden. I løpet av de siste tyve årene har adferdsterapi vist 
seg svært effektiv til å behandle lidelsen.

Konseptet med selvbehandling, som del av en adferdsterapeutisk tilnærming, er et stort 
fremskritt. I denne manualen vil du lære å bli din egen adferdsterapeut. Ved å lære deg noen 
grunnleggende fakta om tvangslidelse, og forstå at det er en medisinsk tilstand som lar seg 
behandle, vil du bli i stand til å overvinne trangen til å utføre tvangshandlinger og lære deg nye 
måter å håndtere plagsomme tvangstanker på.

På UCLA (University of California) kaller vi denne tilnærmingen kognitiv adferdsterapeutisk 
selvbehandling. Ordet «kognitiv» er latin for ordet «å vite». Kunnskap spiller en viktig rolle 
når du lærer grunnleggende adferdsterapeutiske teknikker. Forskning har vist at eksponering og 
responsprevensjon er veldig effektive adferdsterapeutiske teknikker for behandling av 
tvangslidelser. I tradisjonell eksponering og responsprevensjon lærer personer med 
tvangslidelse, under kontinuerlig veiledning av en profesjonell terapeut, å utsette seg for 
stimuli som øker tvangstankenes intensitet og trangen til å utføre tvangshandlinger. De lærer 
seg så å stå imot disse tvangsmessige tankene og handlingene. For eksempel, personer med 
irrasjonell skrekk for bakterier fra skitt kan bli instruert til å holde noe skittent i hendene og 
ikke vaske seg på minst tre timer. Vi har gort noen endringer i denne metoden for at du skal 
kunne anvende den på egenhånd.

Teknikken kalles responsprevensjon fordi du lærer å motstå dine vante tvangsmessige 
responser og erstatte dem med nye og mer konstruktive handlinger. Vi kaller denne metoden 
bioadferdsmessig fordi vi bruker kunnskap om de underliggende biologiske årsakene til 
tvangslidelse. Vår behandling skiller seg fra klassisk eksponeringsterapi med 
responsprevensjon på en viktig måte: Vi har utviklet en fire trinns-metode for å  gjøre det mer 
overkommelig å behandle tvangslidelsen på egenhånd uten terapeut. 

Det grunnleggende prinsippet er at økt forståelse om hva disse tanker og følelser av tvang 
virkelig er, vil gjøre deg i stand til å håndtere redselen og angsten som tvangslidelsen skaper. 
Det vil føre til at du mer effektivt kan kontrollere adferden din. Du vil bruke biologisk innsikt 
og kognitiv bevissthet til å hjelpe deg med å utføre eksponeringsterapi med responsprevensjon 
på egenhånd. Strategien har fire grunnleggende trinn:

Trinn 1: Å navngi
Trinn 2: Å tilskrive
Trinn 3: Å endre fokus
Trinn 4: Å endre betydning

Målet er å utføre trinnene daglig. De første tre er spesiellt viktige i begynnelsen av 
behandlingen. (Selvbehandling er en essensiell del av teknikken med å lære seg å håndtere 
responser på tvang på en daglig basis.) La oss starte med å lære oss «De fire trinn».
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Trinn 1: Å navngi

Det kritiske første trinnet er å lære seg å kjenne igjen tvangstanker og tvangshandlinger. Ikke 
på en overflatisk måte, men snarere å jobbe med å tilegne seg en dypere forståelse av at 
følelsen som er så plagsom for øyeblikket er en tvangsmessig følelse eller tvangsmessig trang. 
For å oppnå den er det viktig å øke sin konsentrerte bevissthet («mindful awareness») om at de 
påtrengede tankene og trangen er symptomer på en sykdom.

Helt enkelt er den daglige bevissthet nesten automatisk og vanligvis ganske overflatisk mens 
den konsentrerte bevissthet er dypere, mer presis og kan kun oppnås gjennom målrettet innsats. 
Den krever bevisst gjenkjennelse og metal registrering av de tvangsmessige symptomene. Du 
bør praktisk talt gjøre mentale notater som, «Denne tanken er en tvangstanke; denne trangen til 
å utføre en handling er tvangsmessig.» Du må gjøre en innsats for å håndtere de intense 
biologisk betingede tanker og følelser av tvang som trenger seg på i sinnet. Det innebærer å 
anstrenge deg for å opprettholde bevissthet om hva vi kaller Den upartiske tilskuer (the 
Impartial Spectator), den observerende kraft i oss som gir hver person kapasitet til å se 
forskjell på hva som er virkelig og hva som er et symptom, og avverge den sykelige tvangen til 
den begynner å avta og vike tilbake.

Målet med trinn 1 er å sette navn på, eller sette nye merkelapper på, påtrengende tanker og 
indre trang, som tvangstanker og tvangshandlinger, og gjøre det ettertrykkelig. Begynn med å 
kalle dem det, bruk merkelappene tvangstanker og tvangshandlinger. For eksempel, øv på å si 
«Jeg hverken tror jeg er eller føler meg skitten. Jeg har en tvangstanke som sier at hendene 
mine er skitne.» Eller, «Jeg føler ikke at jeg trenger å vaske hendene. Jeg kjenner en indre 
tvang til å utføre det tvangsmessige ritualet å vaske hendene.» (Teknikken er den samme for 
andre tvangstanker og tvangshandlinger, som for eksempel å sjekke at døren er låst eller at 
elektriske apparater er skrudd av, eller drive med unødvendig telling.) Du må lære deg å kjenne 
igjen de påtrengende tankene og følelsene av tvang som tvangslidelse.

I dette trinnet er den grunnleggende ideen: Kall tvangstanker og tvangshandlinger for hva de 
er. Gjør det ettertrykkelig så du kan begynne å forstå at følelsen bare er falsk alarm, med liten 
eller ingen rot i virkeligheten. Gjennom omfattende vitenskapelig forskning har vi lært at 
denne indre tvangen skyldes en biologisk ubalanse i hjernen. Ved å kalle dem for hva de er, 
tvangstanker og tvangshandlinger, vil du begynne å forstå at de ikke er hva de gir seg ut for å 
være. De er simpelthen falske beskjeder fra hjernen.

Det er viktig å huske at det å kun sette merkelapp på tvangstankene ikke får dem til å 
forsvinne. Faktisk er det slik at det verste du kan gjøre er å prøve å få dem til å forsvinne. Det 
vil ikke fungere fordi de har en underliggende biologisk årsak som er utenfor vår kontroll. Det 
du derimot kan prøve er å kontrollere hvordan du responderer på tvangstankene. Ved å sette 
merkelapp på dem kan du begynne å forstå at uansett hvor virkelige de enn føles, så er ikke det 
de sier virkelig. Målet er å lære seg til å stå imot dem.

Nyere forskning har vist at du gjennom adferdsterapi faktisk kan endre biokjemien som 
forårsaker symptomene på tvangslidelsen. Men vær klar over at prosessen med å endre de 
underliggende biologiske problemene, og dermed endre tvangen i seg selv, kan ta uker eller 
måneder. Det krever tålmodighet og uavbrutt jobbing. Å prøve å få tvangstankene og 
tvangshandlingene til å forsvinne i løpet av sekunder eller minutter vil bare skape frustrasjon, 
demoralisering og stress. Faktisk vil det ha en tendens til å gjøre vondt verre. Antagelig er det 
viktigste du kan lære deg om adferdsterapi at dine responser på tvangen er under din kontroll, 
uansett hvor sterk eller plagsom den måtte være. Måler er å få kontroll over hvordan du 
responderer på tvangstankene, ikke å forsøke å kontrollere tvangstankene eller trangen til å 
utføre en tvangshandling.  
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De neste to trinnene handler om å lære deg nye måter å kontrollere hvordan du responderer på 
de tvangsmessige symptomene.

Trinn 2: Å tilskrive

Nøkkelen til vår adferdsterapeutiske selvbehandling for tvangslidelse kan utrykkes i en 
setning: «Det er ikke jeg, det er min tvangslidelse.» Dette er vårt kamprop. Det er en 
påminnelse om at tvangstanker og tvangshandlinger ikke er meningsfyllte; de er falske 
meldinger fra hjernen. Adferdsterapeutisk selvbehandling gir deg en dypere forståelse av denne 
sannheten.

Du jobber mot et mål om forståelse for hvorfor trangen til å sjekke dørlåsen eller tanken om at 
«mine hender er skitne» er så kraftfull og overveldende. Hvis du vet at tankene ikke gir 
mening hvorfor lar du deg styre av dem? Å forstå hvorfor tankene er så sterke og hvorfor de 
ikke vil forsvinne er nøkkelen til økt viljestyrke og til å bekjempe trangen til å sjekke eller 
vaske, eller andre tvangshandlinger.

Målet er å lære å tilskrive intensiteten til tanken eller trangen til den virkelige årsaken, å innse 
at følelsen og uroen beror på en biokjemisk ubalanse i hjernen. Det er tvangslidelse - en 
sykdom.

Dypt inne i hjernen ligger en struktur vi kaller nucleus 
caudatus. Forskere verden over har studert den og tror at 
personer med tvangslidelse har en forstyrrelse i den. Tenk 
på den som et prosesseringssenter eller filter for svært 
kompliserte meldinger som blir generert i hjernens fremre 
del, som trolig er den delen som brukes til tenkning, 
planlegging og forståelse. Sammen med den nærliggende 
strukturen putamen fungerer nucleus caudatus omtrent 
som en automatisk girkasse i en bil. Nucleus caudatus og 
putamen, som sammen danner striatum, mottar meldinger 
fra svært kompliserte deler av hjernen – de som 
kontrollerer kroppsbevegelse, fysisk sansing og tenkning, 
og planlegging som involverer bevegelser og fysisk sansing. I fellesskap fungerer de omtrent 
som en automatisk girkasse og sikrer smidig overgang fra en adferd til en annen. Eksempelvis, 
når noen bestemmer seg for å gjøre en bevegelse så filtreres unødige bevegelser og 
uvedkommende følelser vekk automatisk, slik at den ønskede bevegelse kan utføres raskt og 
effektivt. Det skjer et kjapt og smidig skifte av gir.

I løpet av en dag foretar vi mange slike kjappe endringer i adferd, smidig og enkelt, vanligvis 
uten å tenke noe over det. Det er måten nucleus caudatus og putamen fungerer på som gjør det 
mulig. Hos personer med tvangslidelse virker det som problemet er at den smidige, effektive 
filtreringen og skifte av tanker og adferd blir forstyrret av en singalfeil i nucleus caudatus.

Det resulterer i at den fremre del av hjernen blir overaktiv og anvender for mye energi. Det blir 
som å kjøre bilen fast i en grøft. Du spinner og spinner men uten friksjon får du ikke bilen opp 
av grøfta. Med tvangslidelse blir for mye energi brukt av en fremre del av hjernen kalt orbital 
cortex. Det er som om orbital cortex, som har en feilsjekkingskrets, blir stående fast i et gir. 
Det er trolig grunnen til at tvangslidelse gir folk en «noe er galt»-følelse som ikke vil 
forsvinne. Du må selv gjøre jobben med å skifte gir. Du har et manuellt, ikke et automatisk gir. 
Fakisk har personer med tvangslidelse en veldig treg manuell girkasse som krever mye krefter 
for å skifte gir. Den girkassen som sitter i en bil er laget av metall og kan ikke reparere seg 
selv. Forskjellen mellom den og en person med tvangslidelse er at sistnevnte kan lære seg å 
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skifte gir gjennom adferdsterapeutisk selvbehandling. Gjennom den kan du lære deg å reparere 
girkassen i hjernen. Vi vet nå at du kan endre din egen hjernes biokjemi.

Nøkkelen til trinnet med å tilskrive er å innse at de fryktelig påtrengende og skremmende 
tvangstankene kan tilskrives en sykdomstilstand. Underliggende problemer i hjernens biokjemi 
gjør disse tvangstankene og tvangshandlingere så påtrengende. Det er grunnen til at de ikke vil 
forsvinne. Ved å gå gjennom denne adferdsterapeutiske selvbehandlingen i fire trinn kan du 
endre hjernens biokjemi. Det vil ta uker eller kanskje måneder med hardt arbeid. I mellomtiden 
vil kjennskap til den rollen hjernen spiller ved tvangstankene og tvangshandlingene hjelpe deg 
til å unngå den mest demoraliserende og destruktive tingen en person med tvangslidelse gjør 
nesten uunngåelig: det frustrerende forsøket på å prøve å bli kvitt tvangstankene. Det finnes 
ikke noe du kan gjøre for å få dem til å forsvinne med en gang. Men husk: du trenger ikke å 
adlyde dem ved å utføre tvangsritualer. Ta dem for hva de er: falske meldinger fra hjernen som 
skyldes en sykdom kalt tvangslidelse. I lengden er det mest effektive du kan gjøre for å bedre 
hjernens funksjon å lære deg å legge til side tvangstanker og tvangshandlinger og gå videre til 
neste gjøremål. Det er dette som menes med å skifte gir: å gjøre noe annet. Å forsøke å tvinge 
vekk tvangstankene vil bare føre til stress – og stress forverrer bare tvangslidelsen.

«Å tilskrive»-trinnet vil også hjelpe deg til å unngå å utføre tvangshandlinger i et forgjeves 
forsøk på å få «den rette følelsen» (for eksempel, en følelse av «likevekt» eller fullbyrdelse). 
Hvis du vet at trangen til å oppnå «den rette følelsen» forårsakes av en biokjemisk ubalanse i 
hjernen, kan du lære deg å ignorere trangen og gå videre. Husk, «Det er ikke jeg – det er min 
tvangslidelse.» Ved å nekte å høre på tvangstanken vil du faktisk endre hjernen din og redusere 
følelsen av tvang. Hvis du derimot tar tvangstankene på alvor og utfører tvangshandlinger vil 
du kanskje oppnå en forbigående følelse av lettelse, men over tid vil følelsen av tvang bare blir 
sterkere. Det blir  «som å tisse i buksa for å holde på varmen». Det er kanskje den viktigste 
leksen en person med tvangslidelse må lære seg. Den vil hjelpe deg til å ikke bli et lettlurt offer 
som gang på gang biter på kroken.

«Å navngi»- og «Å tilskrive»-trinnene blir vanligvis brukt sammen til å gi en dypere forståelse 
av hva som virkelig skjer når en tvangstanke eller følelse av tvang forårsaker så intens smerte. 
Du setter navn på og kaller den for hva den er – en tvangstanke eller en tvangshandling.  Bruk 
konsentrert bevissthet til å oppnå mer enn kun overflatisk forståelse, og oppnå dypere innsikt i 
at tankene og handlingene ikke er annet enn sykdomseffekter.

Trinn 3: Å endre fokus

Dette er trinnet hvor det virkelige arbeidet gjøres. I begynnelsen kan du tenke på det som «no 
pain, no gain»-trinnet. Mental trening er som fysisk trening. Når det gjelder å endre fokus har 
du arbeid som må gjøres; du må selv skifte gir. Med innsats og fokusert bevissthet skal du nå 
gjøre det som nucleus caudatus vanligvis gjør med letthelt, helt automatisk; å fortelle deg når 
du må endre adferd, dvs når du må gjøre noe annet. Tenk på en kirurg som vasker seg før en 
operasjon: Kirurgen trenger ikke vente på signal fra en klokke for å vite når han er ferdig med 
å vaske seg. Etter en stund kommer adferden automatisk. Han kjenner at han er ferdig med å 
vaske seg. Personer med tvangslidelse får derimot ikke denne følelsen av at «det er nok». 
Autopiloten fungerer ikke. Heldigvis kan den repareres ved hjelp av De fire trinn.

Ideen med å endre fokus er å omgå tvangslidelsens tanker og følelse av tvang gjennom å rette 
fokus mot noe annet, om så bare for noen minutter. I startfasen kan du velge noe spesielt å 
foreta deg til å erstatte tvangsmessige handlinger (sjekking, vasking, telling eller andre 
tvangshandlinger). Ethvert konstruktivt, hyggelig gjøremål vil gjøre nytten. Hobbyer er 
spesielt godt egnet. For eksempel kan du velge å gå en tur, trene, høre på musikk, lese, spille 
dataspill, strikke eller skyte mot et mål med en basketball.
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Når tankene kommer, kall dem tvangstanker eller indre tvang, og karakteriser dem som 
symptomer på tvangslidelse – en sykdom. Siden endrer du fokus til dette andre du har tenkt å 
gjøre. Prosessen med å endre fokus starter med at du nekter å ta tvangstanken for noe annet 
enn den er. Si til deg selv, «Jeg opplever et symptom på tvangslidelse. Jeg trenger å gjøre noe 
annet.»

Du må lære deg en ny måte å respondere på tvangstankene og trangen til å utføre 
tvangshandlinger, å omdirigere oppmerksomheten til noe annet enn de tvangsmessige 
symptomene. Målet med behandlingen er å slutte med å la deg styre av symptomene, samtidig 
som du på kort sikt aksepterer at de vil fortsette å plage deg. Du begynner å jobbe deg rundt 
eller omgå dem ved å foreta deg noe annet. Du opplever at selv om tanker og følelser knyttet 
til tvangslidelsen er der, trenger de ikke å kontrollere hva du gjør. Du bestemmer selv hva du 
skal gjøre, istedetfor å la tvangen styre deg som en robot. Ved å skifte fokus gjenvinner du 
handlekraft. Det er ikke lenger biokjemiske signalfeil i hjernen som styrer livet ditt. 

15-minuttersregelen

Å endre fokus er ikke lett. Det ville vært feil å si at det å overse tvangstankene og gå videre 
ikke innebærer en vesentlig innsats og til og med en viss smertetoleranse. Men bare ved å 
motstå symptomene på tvangslidelse kan du endre hjernen din og lindre smerten. For å gjøre 
det lettere for deg har vi laget 15-minuttersregelen. Meningen er å utsette responen på en 
tvangstanke, altså tvangshandlingen, ved å la det gå en viss tid -  helst minst femten minutter – 
før du så mye som vurderer å utføre den. I startfasen, eller når tvangen føles ekstra sterk, kan 
du la en kortere ventetid, for eksempel 5 minutter være målet ditt. Men prinsippet er alltid det 
samme: Aldri utfør et tvangsrituale uten en viss utsettelse. Husk, dette er ikke passiv ventetid. 
Det er tid for å aktivt utføre trinnene med å sette navn på tvangslidelsen, karakterisere 
sykdommen og endre fokus. Du trenger å ha konsentrert bevissthet rundt at du kaller de 
plagsomme tankene og følelsene for tvangslidelse, og at du karakteriserer dem som en 
biokjemisk ubalanse i hjernen. Disse følelsene skyldes tvangslidelse og de er ikke hva de gir 
seg ut for å være. De er falske beskjeder fra hjernen.

Videre må du gjøre noe annet – et hvilket som helst hyggelig og konstruktivt gjøremål vil 
duge. Når ventetiden er over kjenner du etter den indre tvangen igjen. Spør deg selv om 
trangen til å utføre en tvangshandling er like sterk nå og noter deg eventuelle endringer. Selv 
den minste bedring vil gi deg mot til å vente lenger. Du vil oppleve at jo mer du venter, jo mer 
vil tvangen avta. Målet vil alltid være femten minutter eller mer. Jo mer du trener, jo mer vil du 
erfare at den samme innsatsen vil føre til en større nedgang i intensitet. 

Det er hva du gjør som teller

Det er avgjørende viktig at du retter oppmerksomheten din vekk fra følelsen av tvang og over 
til en fornuftig oppgave eller aktivitet. Ikke vent på at tankene eller følelsene skal forsvinne. 
Ikke forvent at de skal bli borte med en gang. Og for all del, ikke gjør hva tvangstankene ber 
deg om å gjøre. Engasjer deg heller i en konstruktiv aktivitet som du selv velger. Du vil merke 
at hvis du legger inn et pause mellom tispunktet da følelsen av tvang oppstår og før du så mye 
som vurderer å utføre noen tvangshandling, så vil følelsen av tvang avta og endre seg. Enda 
viktigere er det at selv om tvangsfølelsen ikke endrer seg i det hele tatt, noe som av og til 
hender, vil du lære at du selv kan bestemme hvordan du skal reagere på de falske meldingene 
fra hjernen.

Denne anvendelsen av konsentrert bevissthet og Den upartiske tilskuer vil gi deg kraft, 
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spesiellt etter år med følelsen av å være i nåde hos en bisarr og tilsynelatende uforklarlig kraft. 
Det langsiktige målet med «Å endre fokus»-trinnet er selvsagt å aldri mer utføre 
tvangshandlinger som  reaksjoner på tvangsmessige tanker eller følelser. Men underveis blir 
det kortsiktige målet å legge inn en pause før man utfører en tvangshandling. Du lærer å ikke la 
deg styre av tvangslidelsen. 

Noen ganger blir følelsen av tvang for sterk og du utfører en tvangshandling. Men du må ikke 
straffe deg selv av den grunn. Husk: Mens du jobber med de fire trinn og endrer adferd, vil 
tanker og følelser også endres. Hvis du etter et gitt tidsintervall og forsøk på å endre fokus gir 
etter, så anstreng deg spesiellt for å fortsette med å sette navn på adferden og erkjenn at denne 
gangen ble du overveldet av tvangslidelsen. Gi deg selv en påminnelse om at  «Jeg vasker ikke 
hendene fordi de er skitne, men på grunn av tvangslidelsen min. Den vant denne runden, men 
neste gang skal jeg vente lenger.» På den måten blir selv det å utføre en tvangshandling en del 
av adferdsterapien. Det er veldig viktig å innse at: Å kalle en tvangshandling for en 
tvangshandling er en form for adferdsterapi og er mye bedre enn å utføre en tvangshandling 
uten å notere deg hva hva det er.

Et tips for deg som strever med sjekking av dørlåser, komfyrer og lignende: Hvis for eksempel 
problemet er å sjekke om døren er låst, prøv å rett ekstra oppmerksomhet mot at du låser døren 
den første gangen. På den måten spiller du inn et mentalt bilde du kan henvise til når trangen 
til å sjekke kommer. Fordi du forventer at trangen til å sjekke oppstår låser du døren på en 
sakte og veloverveid måte den første gangen, mens du noterer deg at «Nå er døren låst. Jeg kan 
se at døren er låst». Du trenger et tydelig mentalt bilde av den låste døren, slik at du når 
trangen til å sjekke griper deg, umiddelbart vil kunne si «Det er en tvangstanke. Det er 
tvangslidelse.»  Du karakteriserer det intense og påtrengende ved trangen til å sjekke som 
utslag av tvangslidelse. Du husker at, «Det er ikke meg – det er bare hjernen min.»

Du omfokuserer og «omgår» tvangslidelsen ved å utføre andre handlinger, med et klart bilde 
av at du har låst døren fordi du gjorde det ekstra omhyggelig og oppmersomt den første 
gangen. Du kan bruke denne kunnskapen til å hjelpe deg selv med å aktivt rette fokus mot et 
annet gjøremål, mens du setter navn på og karakteriserer «sjekketrangen» som har dukket opp 
slik du forventet at den skulle gjøre.

Skriv dagbok

Det er viktig å skrive dagbok eller føre journal over dine vellykede anstrengelser med å endre 
fokus. Den trenger ikke å være avansert. Tanken er helt enkelt å ha skriftlig dokumentasjon på 
fremgangen med selvstyrt adferdsterapi. Dagboken er viktig fordi den kan brukes som 
referanse over hvilke handlinger det har hjulpet mest å rette fokus mot. Men – og dette er like 
viktig – den hjelper til med å skape trygghet mens listen over hva du har oppnåd vokser. I 
kampens hete, stilt overfor en følelse av tvang, er det ikke lett å huske hva det hjelper å endre 
fokuset mot. Dagboken vil hjelpe deg til å skifte gir når det røyner på, når de tvangsmessige 
tankene eller følelsene blir sterke. Den blir en påminnelse om hva som har fungert tidligere. 
Den blir en inspirasjon mens listen over hva du har oppnådd blir lenger.

Skriv kun ned fremgangen du gjør. Det er ingen grunn til å føre dagbok over mislykkede 
forsøk. Du må lære å klappe deg selv på ryggen. Dette er noe spesiellt personer med 
tvangslidelse må gjøre mer av. Gi deg selv oppmuntring gjennom å bevisst berømme deg selv 
for vel utført arbeid med adferdsterapi. Forsterk følelsen av fremgang ved å skrive det ned i 
dagboken din og gi deg selv en liten belønning, om det så bare er for å fortelle deg selv hvor 
utrolig flink du er som jobber så hardt for å hjelpe deg selv.
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Trinn 4: Å endre betydning

Målet med de tre første trinnene er å bruke kunnskapen din om at tvangslidelse er en medisinsk 
tilstand forårsaket av en biokjemisk ubalanse i hjernen. Kunnskapen vil hjelpe deg til å avklare 
at denne følelsen ikke er hva den gir seg ut for å være og nekte å ta den for god fisk, for å 
unngå å utføre tvangsmessige ritualer, og for å rette fokus mot konstruktiv adferd. Du kan 
tenke på «Å navngi»- og «Å tilskrive»-trinnene som lagarbeid som jobber i fellesskap med «Å 
endre fokus»-trinnet. Den samlede effekten er større enn summen av de enkelte delene. 
Prosessen med å sette navn på og karakterisere intensiverer læringen som tar plass under det 
harde arbeidet med å rette fokus mot noe annet. Som et resultat vil du revurdere disse tankene 
og den indre tvangen som før du begynte adferdsterapien uungåelig ville ført til at du utførte 
tvangshandlinger. Etter tilstrekkelig trening med de tre første trinn vil du være i stand til å 
legge mindre vekt på tvangstanker og følelser av tvang.

Vi har brukt uttrykket «Den upartiske tilskuer» («the Impartial Spectator»), skapt av 1800-
tallsfilosofen Adam Smith, for å hjelpe deg til å forstå hva du oppnår mens du trener kognitiv 
bioadferdsterapi i fire trinn. Smith beskrev Den upartiske tilskuer som en person inni oss som 
vi bærer med oss hele tiden og som er klar over alle følelser, tilstander og omstendigheter. 
Anstrenger vi oss for å styrke perspektivet til Den upartiske tilskuer, kan vi når som helst kalle 
på den for å betrakte oss selv utenfra. Vi kan med andre ord betrakte egne følelser og 
handlinger som en som ikke er innblandet, som en utenforstående observatør. Som Smith 
beskriver det, «Vi forestiller oss at vi er tilskuere av egen adferd.» Han forstod at det å holde 
på perspektivet til Den upartiske tilskuer, som i grunnen er det samme som å bruke konsentrert 
bevissthet («mindful awareness»), er hardt arbeid. Spesiellt under smertefulle omstendigheter, 
og at det krever de «ytterste og mest utmattende anstrengelser». Det harde arbeidet han 
beskrev virker nært relatert til den store innsatsen du må gjøre med de fire trinn. 

Du som har tvangslidelse må jobbe hardt for å håndtere de biologisk skapte følelser av tvang 
som trenger seg inn i den konsentrerte bevissthet. Du må kjempe for holde perspektivet til Den 
upartiske tilskuer, den obeserverende kraft i deg som gir deg mulighet til å avfeie følelsen av 
tvang inntil den begynner å avta. Du må bruke kunnskapen om at symptomene på 
tvangslidelsen kun er meningsløse signaler, falske meldinger fra hjernen, slik at du kan endre 
fokus og skifte gir. Du må samle dine mentale ressurser og alltid ha klart for deg, «Det er ikke 
jeg – det er min tvangslidelse. Det er ikke jeg – det er bare hjernen min.» Selv om du på kort 
sikt ikke kan endre følelsene dine, kan du endre egen adferd. Gjennom å endre den vil du med 
tid også endre følelsene. Dragkampen går ut på å vise hvem som bestemmer – du eller 
tvangslidelsen? Selv når du blir overveldet av den, gir opp og utfører en tvangshandling, må du 
huske at det kun er tvangslidelse og kjempe hardere neste gang.

For tvangshandlinger gjelder helt enkelt at hvis du konsekvent følger 15-minuttersregelen og 
skifter fokus til noe annet, vil vanligvis «Å endre betydning»-trinnet slå inn, noe som 
innebærer at du  innser at følelsen av tvang ikke fortjener oppmerksomhet, at du tar den for det 
den er, og husker at den forårsakes av en sykdom. Resultatet er at du legger mindre vekt på  – 
devaluerer – den tvangsmessige følelsen. Når det gjelder tvangstanker må du forsterke 
prosessen gjennom å revurdere mer aktivt. I trinn 2, «Å tilskrive»-trinnet, gjør du deg nytte av 
to deltrinn – de to A'ene: An (forvent) og Aksepter. Å ane vil si å være forberedt. Forvent at 
følelsen vil komme, så vær klar. Ikke la deg bli tatt på sengen. Å akseptere vil si at du ikke 
kaster bort energi på å angripe deg selv fordi du har disse vonde følelsene. Du vet hva de 
skyldes og at du må jobbe med å «omgå» dem. Uansett hva tvangstankene handler om – om de 
er seksuelle, voldelige eller manifesterer seg på dusinvis av andre måter – du vet at de kan 
dukke opp hundrevis av ganger i løpet av en dag. Slutt å reagere som om de var nye tanker, 
som om de var uventede. Ikke la deg sjokkere, ikke bli nedtrykt. Gjennom å forvente din 
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spesielle tvangsmessige tanke kan du kjenne den igjen og umiddelbart kalle den for hva den er. 
Samtidig og aktivt kan du revurdere den. Når tvangen kommer vil du være forberedt. Du vil 
vite, «Det er bare min dumme tvangstanke. Den gir ingen mening. Det er bare hjernen min. Jeg 
trenger ikke å vie den oppmerksomet.» Husk: Du kan ikke få tanken til å forsvinne, men du 
trenger heller ikke å bry meg om den. Du lærer å gå videre til å gjøre noe annet. Det er ingen 
grunn til å dvele ved tanken. Gå videre.  Det er her den andre A'en – Akseptere – kommer inn. 
Tenk på en hylende bilalarm som forstyrrer og distraherer deg. Blås i den. Ikke si, «Jeg får ikke 
gjørt noe som helst før den forbaskede bilalarmen slutter å lage leven.». Forsøk helt enkelt å 
ignorer den og gjør noe annet. 

I trinn 2, «Å tilskrive»-trinnet, lærte du at plagsomme tvangsmessige tanker forårsaket av 
tvangslidelse er relatert til en biokjemisk ubalanse i hjernen. I deltrinnet Aksepter lærte du 
denne sannheten på en veldig dyp, kanskje til og med åndelig måte. Ikke klandre deg selv.  Det 
er meningsløst å kritisere dine indre motiver bare fordi du har en ubalanse i hjernen. Gjennom 
å akseptere at tvangstankene er der til tross for og ikke på grunn av deg, kan du minske den 
voldsomme følelsen av stress som de stadig tilbakevendene tvangstankene vanligvis 
forårsaker. Husk allid på, «Det er ikke jeg – det er min tvangslidelse. Det er ikke jeg – det er 
bare hjernen min.». Ikke stang hodet i muren ved å prøve å tvinge vekk tankene, for på kort 
sikt vil de ikke gå vekk. Viktigst av alt; gruble ikke over og fantaser ikke over konsekvensene 
av å leve ut en skremmende tvangstanke. Du kommer ikke til å leve den ut fordi den ikke er 
det du egentlig vil. Gi slipp på all negativ, nedvurderende fordømming av «folk som får slike 
tanker». For tvangstanker kan 15-minuttersregelen bli kortet med til en 1-minuttsregel, eller til 
og med en 15-sekundersregel. Det er ingen grunn til å dvele ved tanken, selv om den er der 
hele tiden. Du kan uansett gå videre – faktisk MÅ du gå videre – til neste tanke og neste 
handling. På den måten kan det å endre fokus minne om kampsport. Tvangstanker og indre 
tvang er veldig sterke, men samtidig ganske dumme. Hvis du stiller deg rett opp og ned foran 
dem og går imot deres fulle kraft for å jage dem på flukt, blir du slått i bakken hver gang. Du 
må ta et skritt til siden, «omgå» dem, og gå videre til å gjøre noe annet. Du lærer å holde hodet 
kaldt stillt overfor en sterk motstander. Denne lærdommen strekker seg langt utover det å 
bekjempe tvangslidelse. Ved å ta ledelsen over egne handlinger, tar du ledelsen over tankene 
og over livet ditt.

Konklusjon

Vi som har tvangslidelse må lære oss å ta de påtrengende følelsene for hva de er. Vi må lære at 
de villeder oss. Sakte men sikkert vil vi endre hvordan vi responderer på og motstår dem. Vi 
får et nytt syn på saken og oppnår ny innsikt om sannheten. Vi erfarer at selv vedvarende, 
påtrengende følelser er forbigående og ikke permanente, og vil svinne hen hvis de ikke møtes 
med respons. Og husk alltid på at disse følelsene har en tendens til å vokse seg sterke og 
overvelde oss hvis vi gir etter for dem. Vi må lære oss å ta den indre tvangen for hva den er – 
og motstå den. Underveis med å utføre denne adferdsterapeutiske selvbehandlingen i fire trinn 
legger vi grunnlaget for selvbeherskelens sanne kunst. Gjennom konstruktiv motstand mot 
tvangsmessige følelser og indre tvang øker vi selvfølelsen vår og opplever en følelse av frihet. 
Vår evne til å fatte bevisste, selvstendige beslutninger øker.

Gjennom å forstå prosessen der vi styrker oss selv i kampen mot tvangslidelsen og ved å 
tydelig kjenne den kontroll vi oppnår gjennom å trene oss på å motstå tvangsmessige eller 
automatiske responser på påtrengende tanker eller følelser., oppnår vi en dypere innsikt i 
hvordan vi tar tilbake livene våre. Å endre hjernens kjemi er en lykkelig konsekvens av denne 
livsbejaende aktiviteten. Sann frihet ligger langs en sti av klarsynt erkjennelse av uforfalsket 
omsorg for en selv.
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KORT SAMMENDRAG AV
 KOGNITIV ADFERDSTERAPEUTISK SELVBEHANDLING

 I FIRE TRINN

Step 1: Å NAVNGI
Forstå at de påtrengende tvangstankene og den indre følelsen av tvang kommer av 
en sykdom som HETER TVANGSLIDELSE.

Step 2: Å TILSKRIVE
Innse at det intense og påtrengende ved de tvangsmessige tankene og følelsene 
kan TILSKRIVES TVANGSLIDELSE; og er trolig relatert til en biokjemisk 
ubalanse i hjernen.

Step 3: Å ENDRE FOKUS
Omgå de tvangsmessige tankene gjennom å rette fokus mot noe annet, i det 
minste for noen minutter. FORETA DEG NOE ANNET.

Step 4: Å ENDRE BETYDNING
Ikke ta tvangstanken for hva den gir seg ut for å være. Den er ikke viktig i seg 
selv. IKKE GI DEN BETYDNING.
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