
Den forskning som finns om OCD 
hos barn och unga fokuserar oftast 
på behandling. På BUP i Lund har 
man emellertid nyligen påbörjat 
en studie som snarare syftar till 
att undersöka tillståndet på djupet 
hos barn och unga. Initiativtagare 
är psykologen och doktoranden 
Matti Cervin, som hoppas att 
forskningsprojektet ska bredda 
synen på OCD som tillstånd.

OCD är en relativt vanlig diagnos inom 
barnpsykiatrin. Ändå är den forskning 
som bedrivs framförallt inriktad på vuxna, 

och de mest betydelsefulla studierna när 
det gäller barn och unga med OCD har 
framförallt fokuserat på behandling. 
Kanske finns det en praktisk förklaring 
till det senare, då denna typ av studier 
har en direkt påverkan på behandlings-
rekommendationer och utveckling av 
nya, mer effektiva behandlingsmetoder.

Tord Ivarssons (docent i barn- och ung-
domspsykiatri) och hans skandinaviska 
kollegors forskning har till exempel gett 
viktigt vetenskapligt stöd för KBT som be-
handling vid OCD hos barn och unga och 
vid Karolinska Institutet pågår studier om 
internetbaserad KBT som kan komma att 

öka möjligheten till vård för barn och unga 
med OCD. 

Lika fast samtidigt olika
För att utveckla behandlingsmöjligheter-
na på sikt behövs emellertid också studier 
som handlar om att utveckla kunskapen 
om OCD som tillstånd. För psykologen 
och doktoranden Matti Cervin på BUP i 
Lund handlar ett nystartat forskningspro-
jekt om att arbeta vidare med frågor som 
väckts under de år han behandlat barn 
och unga med OCD. 

– Det som har slagit mig under de här 
åren är hur heterogen denna grupp pa-

Med uppdrag att 
vidga synen på OCD
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Psykologen Matti Cervin, vid BUP i Lund, hoppas att hans forskning ska bredda bilden av OCD och på så sätt förfina metoderna vid bedömning och behandling.



tienterna är. Även om det finns många 
likheter, så finns det också enorma skill-
nader när det gäller de olika barnens och 
ungdomarnas problematik. Detta, vad 
som utöver tvången utmärker personer 
med OCD, och vad som skiljer dem åt, 
ville jag titta vidare på, säger han. Vad är 
det för känslor som dominerar i tvånget 
och vad finns det för förmåga att själv 
reglera starka känslor, är några exempel på 
vad vi kommer att undersöka, förklarar han.

Intresset för OCD väcktes tidigt
Det är ingen slump att Matti arbetar 
med att behandla och forska om OCD. 
Intresset för diagnosen väcktes tidigt 
då en nära vän berättade att han sedan 
många år besvärades av tvångstankar och 
tvångshandlingar. 

– Vi var unga när han berättade det, och 
jag funderade en hel del på det. Jag minns 
att jag tänkte att det var så märkligt att 
vi hade kunnat umgås i flera år utan att 
jag hade sett eller märkt hans tvång, och 
inte heller att han hade mått så dåligt. 
Han hade nog varit väldigt ensam i det, 
funderar Matti.

OCD-patient gjorde starkt intryck
Matti, som ville förstå sin väns besvär 
bättre, började läsa allt han kunde 
hitta om OCD. Med sitt stora intresse 
för människans psyke sökte han 
sig så småningom också vidare till 
psykologprogrammet i Lund, där han 
blev klar 2011. Han började därefter 
arbeta på BUP, med stark drivkraft att 
vidga de psykologiska perspektiven.

– Så jag kastades omgående in i behand- 
lingsarbetet, säger han och ler.

Fick särskilt ansvar för personer 
med OCD
Vidare berättar Matti att de flesta psyko-
loger på mottagningen, vid den här ti-
den, var präglade av ett psykodynamiskt 
synsätt, med klassisk samtalsterapi som 
behandling, vilket inte är verksamt vid 

OCD. Dessa patienter blev i stället hans 
särskilda ansvar, och han har under åren 
även genomgått en specialistutbildning 
för OCD-behandlare. 

– Mötet med min första patient med 
OCD gjorde ett starkt intryck på mig och 
jag har verkligen tyckt att det har varit 
väldigt spännande att arbeta med den här 
gruppen barn och unga, säger han.  

Specialistkurs inspirerade till 
forskning
Matti har arbetat med forskningsprojek-
tet sedan årsskiftet, och väntar just nu på 
att psykologen och kollegan, Elin Olsson, 
ska ansluta till gruppen. Matti säger att 
det till stor del var i samband med specia-
listutbildningen om OCD, i Stockholm, 
som han inspirerades att ta sina egna fun-
deringar och tankar om OCD på allvar. 
Det fanns helt enkelt inte några svar på 
vissa för honom centrala frågor i tidigare 
forskning.

Stort intresse bland patienter
Deltagarna till studien värvas bland de 
patienter som själva söker vård på BUP-
mottagningen i Lund och det har inte 
varit svårt att hitta personer som varit 
villiga att delta.

– Sjuksköterskorna som svarar i telefonen 
då patienter eller föräldrar ringer för att 
söka hjälp har varit väldigt hjälpsamma, 
säger Matti. Genom att använda specifika 
intervjufrågor om tvång redan på ett så 
tidigt stadium hamnar de flesta rätt hos 
oss redan tidigt i processen, säger han.  

Matti säger att han är glad och tacksam 
över att så många patienter tackat ja till 
att vara med i studien, trots att de egent-
ligen inte får något extra utöver ordina-
rie behandling. Det handlar snarare om 
att de som forskningsdeltagare delar med 
sig av information om sig själva genom 
frågeformulär och intervjuer, i vilka de 
(ibland med föräldrars hjälp) får beskriva 
sina problem i helhet, också utöver själva 
tvången. 

– Vi använder också datoriserad testning 
där patienten får reagera på bilder och 
text, säger Matti. Vi vill till exempel 
undersöka vad man har för förmåga 
att reglera sin ångest och att hejda sina 
impulser. Vad för slags känsla är det som 
driver på i tvånget, är det ångest, äckel 
eller en allmän måste-känsla? 

– Om vi kommer fram till intressanta 
resultat kommer vi förhoppningsvis 
att kunna utöka vår forskning med 
hjärnavbildningsstudier. På sikt är 
målet att kunna bredda bilden av OCD 
och på sätt också förfina metoderna 
för bedömning och möjligheterna till 
individanpassad behandling, hoppas 
Matti Cervin. 
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”Forskningsprojektet bedrivs på 
BUP i Lund och handlar om under-
liggande faktorer vid OCD hos barn 
och unga. Det är psykolog Matti 
Cervins doktorandprojekt. 
Matti handleds av överläkare 
Magnus Lindvall som är docent på 
Medicinska fakulteten i Lund samt 
Sean Perrin som är docent på psy-
kologiska institutionen i Lund.”
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