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Behandlingspro-
grammer for barn og 
ungdom med tvangs-
lidelser har manglet. 
Da March & Mulle 
i 1998 utgav boken 
OCD in children and 
adolescents. A cogni-
tive behavioral treat-
ment manual (1), var 
det et betydelig bidrag 

på feltet. Når nå boken er oversatt til norsk, 
betyr det at flere kan få glede av den.

Boken henvender seg først og fremst til 
fagfolk som arbeider med barn og ungdom 
som har tvangslidelser, men kan leses av 
pasienter, pårørende og andre med interesse 
for den type psykiatrisk lidelse. Den starter 
med en oversikt over ny viten om tvangsli-
delser. Dernest er et kapittel om diagnostikk 
og så en oversikt over behandlingsprin-
sipper. En stor del av boken er viet detaljert 
gjennomgang av det behandlingspro-
grammet som March & Mulle har utviklet.

Programmet baserer seg på kognitiv 
atferdsterapi som inneholder samtaler om 
tvangslidelsen, identifisering av problem-
områder, eksponering for det som utløser 
tvangstanker eller handlinger, responspre-
vensjon (f.eks. ikke å vaske seg etter å ha 
tatt på en gjenstand som oppfattes å være 
skitten og dermed utløse ubehag/engstelse), 
plan for trening hjemme og metoder for 
å forebygge tilbakefall. I starten av behand-
lingsprogrammet er det vanligvis konsulta-
sjoner én gang per uke, mens det på slutten 
går uker og måneder mellom konsultasjo-
nene. Siste del av programmet har såkalte 
«booster sessions». På slutten av boken er 
det flere kapitler som tar opp supplerende 
behandling, arbeid med familien og arbeid 
med skolen. I vedleggene er det diverse 
instrumenter som egner seg godt i diagnos-
tisk og terapeutisk arbeid.

Boken er i første rekke en håndbok 
i praktisk klinisk arbeid med barn og 
ungdom med tvangslidelser. Forfatterne har 
mye erfaring og presenterer mange råd for 
gjennomføring av behandlingen. De har et 

eget kapittel viet fallgruver som mange vil 
støte på i klinisk praksis.

March & Mulles bok er den første som 
går såpass detaljert gjennom praktisk 
diagnostikk og behandling. Anvendelse av 
de anbefalte behandlingsprogrammer forut-
setter noe kunnskap om kognitiv atferds-
terapi. Det er ikke alltid lett å få barn og 
ungdom til å gjennomføre slike behand-
lingsprogrammer, men boken gir mange råd 
for at best mulig behandling skal kunne gis.
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I denne boken får vi en 
innlevende beskri-
velse av hvordan det er 
å være psykotisk, 
spesielt hvordan det er 
å høre stemmer, være 
hørselshallusinert. 
Forfatteren skriver om 
sine egne opplevelser 
til alle som ikke har 
hørt stemmer. Den har 

form som en dagbok som går over mange år. 
Vi følger livet til Mellomstrand og får et 
innblikk i hva stemmene betyr for ham, 
hvordan han forstår deres budskap, råd og 
påbud og hvordan han gjør mange rare ting 
som stemmene befaler ham å gjøre.

Forfatteren har en god penn, og det er lett 
å leve seg inn i hvordan han har hatt det. Han 
klarer på en helt spesiell måte å få leserne til 
å forstå hvordan stemmene regjerer ham og 
hvordan han ikke blir forstått av helseve-
senet. Det blir verken sentimentalt, bittert 
eller anklagende. Han bare forteller sin 
historie rett frem. Boken fikk meg flere 
ganger til å tenke på filmen Et vakkert sinn, 
fordi begge klarer å formidle hva det er 
å være psykotisk på en måte som ikke virker 
fremmedgjørende, vi får tvert imot ta del 
i den psykotiske verden.

Boken formidler opplevelsen av hvordan 
det er å høre stemmer, men den gir ikke 
svar på hvorfor forfatteren lar dem styre. 
Det er kanskje noe for en neste bok?

Åpen er gitt ut på Hertevig Forlag, et 
sideforlag til Stiftelsen Psykiatrisk Opplys-
ning. Boken fungerer både litterært og som 
opplysning. Den anbefales!
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Familiehemmelig-
heter er en beretning 
om en familieterapeuts 
erfaringer fra terapi-
rommet. Forfatteren er 
professor i psykologi 
og har i mange år 
jobbet med enkeltper-
soner og familier. Hun 
beskriver seks 
«kasuser» som hun 

har behandlet: Barn og ungdom med 
psykiske problemer og deres familier, som 
hun trekker inn i behandlingen.

Forfatteren har en såkalt narrativ tilnær-
ming i terapien. De enkelte familiemed-
lemmer får i oppdrag å rekonstruere histo-
rien på nytt. Ved å gjøre dette får de tak 
i nye aspekter ved det de har opplevd.

I boken er begrepet «tause fortellinger» et 
hovedtema. Dette er fortellinger i den enkeltes 
historie som er helt eller delvis fortiet. De blir 
aldri snakket om, og dette bidrar til at den 
enkelte utvikler problemer eller at familien 
som helhet stagnerer i utvikling. Slike fortel-
linger avspeiler ofte kulturelle forestillinger 
i samfunnet. I flere av eksemplene som forfat-
teren beskriver, dreier det seg om religiøse 
temaer som er blitt tabubelagt. Disse er det 
viktig for familiemedlemmene å bli seg 
bevisst og få satt ord på. Forfatteren demon-
strerer hvordan hun som terapeut hjelper dem 
med dette. Ved å gå gjennom historiene på 
nytt vil den enkelte kunne finne veien til 
videre vekst og utvikling.

Dette er ifølge forfatteren ingen fagbok. 
Den gir oss allikevel en veldig nyttig og 




