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Januari Månads ämne

OCD-Tvångssyndrom

Alla kan ha tvångsliknande tankar och idöer ibland. Som att en Iåt fastnar i huvudet eller
att kolla att dörren ar låst en extrq gång utan att det behöver vara ett problem. Men om
tvångstankarna och tvångshandlingarna tar så mycket tid att din vardag hemma, i skolan
eller på jobbet fungerar sämre kan du få hjalp att bli av med dem.

Hur märker du ott du har tvångssyndrom?

Vanligt nör du har tvångssyndrom är att du har ett starkt behov av kontroll och vill att
det ska kännas helt rdtt ndr du gör vardagliga sysslor eller rutinsaker
agnar upp till en timme varje dag till tvångshandlingar och upplever att de stör dig
hemma, i skolan eller på jobbet
krinner ångest om du inte gör dina wångshandlingar
skäms över dina tankar och ditt beteende och försöker att inte visa dem för andra.

Vad kan du göra sjtilv?

Det rir bra om du kan prata om hur du kcinner dig med någon du litar på. Det rir också bra
att du lar dig lite om tvångssyndrom, till exempel genom att leta information på nätet om
hur det kan behandlas. Det kan vara första steget mot att söka hjrilp.

Ibland kan avslappning och övningar i mindfulness hjälpa. Det är också bra att motionera.
Fysisk aktivitet minskar ofta ångest och oro vilket kan hjtilpa dig att stå emot
tvångstankarna och tvång shandlingarna.

Råd till nörstående

Du som rir narstående till någon som har tvångssyndrom kan sjrilv bli orolig och känna att
du inte vet vad du ska göra. Drirför rir det bra om du lar dig om vad wångssyndrom cir och
vilka uttryck det kan ha.lbland kan du behöva uppmuntra den som har tvångssyndrom att
söka professionell hjalp. Du kan få stöd från andra i samma situation, till exempel i en

stödorganisation som Svenska 1CD-förbundet Ananke eller Svenskq Ångestsyndrom-
scillskapet, ÅSS.
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