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Personer med OCD som handlar 
om renlighet kan uppleva mins-
kad ångest bara av att se på när 
en annan person tvättar händer-
na. En artikel på webbsidan New 
Scientist beskriver en ny studie 
som skulle kunna innebära nya 
former av behandling. Det hoppas 
i alla fall forskaren Baland Jalal. 
Här följer ett bearbetat referat av 
artikeln.  

Visst har du varit med om att smittas av 
andras skratt eller att någon annans gråt 
gjort att du själv fallit i tårar? För att för-
stå bakgrunden till hur våra känslor på-
verkas av att titta på andra behöver man 
känna till hur ”spegelneuronerna” i hjär-
nan fungerar.

Spegelneuronerna fyller en viktig funk-
tion för vår förmåga att förstå och tolka 
andra människors känslor och handlingar. 
När vi iakttar en annan människa utföra 
en viss handling, så aktiveras samma delar 
av vår egen hjärna som när vi utför hand-
lingen själva. En viktig förutsättning för 
empati och medkänsla.

Baland Jalal, som är forskare vid Uni-
versity of Cambridge, ville undersöka 
om spegelneuronerna på något sätt kan 
användas för att behandla personer med 
OCD. Tillsammans med kollegan Vilaya-
nur Ramachandran, från University of San 
Diego, lät han undersöka reaktionerna hos 
tio personer med OCD. Det handlade om 
en avgränsad problematik i form av rädsla 
för smuts och bakterier, med tvångshand-
lingar som bestod av att tvätta händerna 
upprepade gånger. 

Studiens deltagare fick titta på olika ob-
jekt som var avsedda att väcka en känsla 
av starkt äckel: ett blodigt bandage, en 
spya eller ett toalettpapper med avföring 
på. Deltagarna fick inte information om 
att objekten var fejkade.  

Därefter fick antingen en deltagare eller en 
av forskarna ta på sig en tunn plasthand-

ske och röra objekten i femton sekunder. 
Innan deltagarna tilläts tvätta händerna, 
eller se på när forskaren gjorde det, skulle 
de först skatta graden av äckel. Efter att 
handtvätten genomförts, fick deltagarna 
beskriva graden av upplevd lättnad.

– Inte särskilt överraskande upplevde 
samtliga deltagare en stark känsla av 
obehag bara genom att se någon annan 
vidröra de “smutsiga” objekten. Men 
intressant var att inte bara de som varit 
åskådare upplevde att obehaget minskade 
betydligt när forskaren tvättade händer-
na; även deltagare som själva tagit på de 
”smutsiga” objekten upplevde en lättnad 
bara av att se på när forskaren tvättade 
sina händer. 

– Vi blev överraskade över att deltagarna 
också gav instruktioner kring hur hand-
tvätten skulle gå till. De kom med kom-
mentarer som ”tvätta lite mer på andra 
sidan” eller ”ta lite mer vatten mellan 
fingrarna”, säger forskaren Baland Jalal.

Enligt Baland Jalal är studien för liten för 
att man ska kunna dra några säkra slut-
satser. Han ser resultaten som preliminära 
och säger att det behövs fler och större 
studier för att man ska kunna vara säker 
på sambanden. Men om resultaten skulle 
vara bestående även efter ytterligare stu-
dier, så hoppas han att denna kunskap ska 
kunna bidra till utvecklingen av nya slags 
terapier för personer med OCD. 

– Om det är så att det ger samma grad av 
ångestreduktion att se någon annan utföra 
en tvångsmässig ritual, såsom att tvätta 
händerna, så skulle mobilappar med fil-
mer kunna användas för att minska be-
nägenheten att utföra tvångshandlingen i 
verkligheten, säger Baland Jalal.

Exponering med responsprevention (ERP) 
är i dag en välkänd och effektiv behand-
ling vid OCD. Vid ERP handlar det om 
att med stöd av en terapeut utsätta sig 
för det som triggar ångest och att däref-
ter träna på att vara kvar i obehagskäns-
lan som följer, utan att utföra ångest-
dämpande ritualer. Baland Jalal hoppas 

att hans forskning på sikt ska kunna 
innebära att fler människor får tillgång 
till behandling. 

– Om det skulle vara möjligt att skapa en 
app som möjliggör virtuell exponering 
med responsprevention så behöver inte 
varje patient gå enskilt hos en terapeut, 
menar han. 

Baland Jalal påtalar också det faktum att 
en del tvångsritualer är direkt skadliga 
för kroppen och att appar med filmklipp 
då skulle kunna ha en skadereducerande 
funktion.

– Vi skulle kunna hjälpa de som tvångs-
mässigt drar hår från huvudet att uppnå 
minskad ångest genom att i stället se 
filmklipp på sig själva när de gör det. 
Det skulle i alla fall kunna fungera som 
en slags akut hjälp att använda parallellt 
med gängse behandling, funderar Baland.
  
Den amerikanska forskaren och OCD-
experten Jon Abramowitz framhåller att 
OCD är ett heterogent tillstånd. Hans 
gissning är att metoden kan komma att 
vara till nytta för vissa personer men inte 
för andra. Han påpekar också att det krävs 
studier med betydligt fler deltagare och att 
dessa studier även bör innehålla en kon-
trollbehandling, för att man ska kunna 
utvärdera hur effektiv den här metoden är. 

Baland Jalal fortsätter nu sin forskning 
med två större studier i ämnet på Harvard 
och Cambridge.

– En av studierna är klar och har gett lo-
vande resultat, säger han avslutningsvis 
till New Scientist.
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