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Tenk om...
Tenk om de trodde det var lyden
av jeg som prompet…

Tenk om de tror jeg er homo… 

Eller den unevnelige: 

Tenk om en gjeng skulle gå forbi, skyte 
på hverandre og bomme slik at kula gikk  
gjennom vinduet og traff  sønnen min 
mens han lå på hodeputa og sov!

Mona har tvangssjekket så mye at vindushasper og 
dør klinker løsner. 

  Må 
sjekke...

Må sjekke    igjen...

Sitter kontakten 
helt sikkert fast 
i veggen..?
Hundre prosent? 
Mona er livredd 
brann. 

– Jeg har mine ritualer, ting jeg bare må gjøre, 
sier Mona K. Brester Viig (56). Når hun vasker 
kaffe trakteren skyller hun den fem ganger. Ikke fi re. 
Ikke seks. Det må være fem. Da blir hun rolig.
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  Må 
sjekke...sjekke...

tvangs-
lidelser 

•  En av fire nordmenn har lette
  symptomer på tvang, én av
  hundre har en tvangslidelse.

•  De vanligste tvangstankene er
  knyttet til smuss og bakterier.

Teller alltid til fem
I dag bruker Mona sin 

livserfaring til å styrke og 
hjelpe andre som sliter med 

psyken. Det gjør hun 
gjennom Norsk OCD 

Forening Ananke, hvor hun 
er med både lokalt 

og sentralt.  

Mona lider av katastrofeangst
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iNgENtiNg Må SKJE SøNNEN. Hun 
står i døråpningen og ser ham 
sove. Trygt. På den vesle hodeputa. 
Og hun teller til fem. Av gammel 
vane og fordi hun må det. En. To. 
Tre. Fire. Fem. Han puster tungt. 
Hun smiler lettet.

30 år tiDligErE guiDEr den 
samme kvinnen, da som en singel 
og barnløs resepsjonist, besøkende 
videre inn i kontorbygget mens hun 
jevnlig skotter ned innunder skranke-
kanten. Der inne har hun limt fast et 
speil som kan fortelle henne: Hvit? 
Eller rød? Hvit? Eller rød?

Mannen Per og sønnen 
Patrick (12) opplever først og 
fremst Mona som et positivt 
menneske som har enormt 
mye kjærlighet å gi. 

Ny bok
Psykolog Svein Andreas 
Ihlen Kjos og journalist 
Ellen Wennevold Aas 
har skrevet boka Helt 
alminnelig galskap – En 
oppslagsbok over psykiske 
lidelser. Her står 18 men-
nesker fram og forteller 
åpenhjertelig om lidelser 
som angst, depresjon, 
psykoser, demens og 
personlighetsforstyrrelser. 
Dette er historien til Mona 
K. Brester Viig som har 
såkalt obsessiv-kompulsiv 
lidelse, eller tvangslidelse.

Vendepunktet

Teller alltid til fem
skrivebordet, retter på linjalen så 
den ligger symmetrisk på plass ved 
siden av journalene og skrivebords-
beskytteren. Flytter litt på blom-
stene så de står midt på tøybrikken 
under potten. Ikke fordi hun kjeder 
seg. Fordi hun må. Hun vet det ikke 
selv ennå, men hun lider av tvangs-
handlende tanker, såkalt obsessive-
compulsive disorder (OCD).

– røDMEN KoM Av Alt og iNgEN-
tiNg, men garantert dersom jeg på 
noen som helst måte kunne fi nne 
på å tolke setningen til å inneholde 
noen seksuelle undertoner, minnes 

Mona K. Brester Viig. – Og spesielt 
når jeg sto overfor røff e, tøff e kar-
rierekvinner. Ikke fordi de var nett-
opp det. Men fordi jeg trodde jeg 
visste at de trodde jeg var homo.

Tanken skulle vise seg å være 
repeterende. Ikke slik at den kom 
igjen to ganger eller ti. Nei, slik 
at den fulgte henne i tykt og tynt 
gjennom tretti år. Igjen og igjen.

Tenk om de tror jeg er homo!

– Det har blitt mye tenk om… 
oppigjennom. Nå er jeg fortrolig med 
at det bare er en tvangstanke. Jeg har 
etter hvert fått andre som er mye mer 
skremmende. Likevel går det bedre 
nå som jeg er fortrolig med lidelsen, 
men jeg får aldri ro før jeg gjør det 
jeg må for å sikre meg. Jeg har mine 
ritualer, ting jeg bare MÅ gjøre. Om 

Den unge jenta svelger og svelger 
til skjoldbruskkjertelen blir sår og 
øm. Hun kunne banne på at det 
MÅTTE synes at hun var rød som en 
tomat. Flau som få. Men nei. Speilet 
sier hvit – hvit ansiktsfarge. Selv om 
hun føler seg kokt, synes det ikke 
utenpå. Ikke denne gangen.
Men tenk om de tror jeg er homo? 

Tanken henger ved. Det er fl aut 
om de tror det. Grusomt pinlig. Og 
hun kjenner varmen stige, blodet 
pumpe, rødmen bre seg… Det MÅ 
jo synes.

Hun går bort til vasken og kas-
ter litt vann i fj eset, går tilbake til 
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Jeg har det bedre nå
MED CAPSEN BAK fram rappet 
jeg en selvskrevet versjon av 
«Bamses fødselsdag» foran 
elever, lærere og foreldre på 
skolens 20-årsjubileum. Det 
var bare så moro!

Fire år har gått siden Mona 
fortalte historien sin til forfat-
terne av boka Helt alminnelig 
galskap. Det er blitt mindre 
galskap. Fortsatt må hun kon-
trollere at stikkontaktene sitter 
helt fast i veggene, og at vindus-
haspene er hundre prosent for-
svarlig lukket. Noe av frykten 
har likevel bleknet, hun teller 
mindre nå. Mona har større 
tiltro til ting og til menneskene 
rundt seg.

– Jeg kom til et punkt hvor 
jeg tenkte: Jeg har brukt så mye 

tid på å være engstelig. Jeg er 56 
år gammel, nå orker jeg ikke mer! 
Jeg er også lei av å holde dette 
hemmelig. Det er som å tråkke på 
seg selv, på verdigheten sin, sier 
Mona. Derfor var hun aldri i tvil 
da hun ble spurt om å fortelle om 
tvangstankene i boka.

Angsten var der fra barnsben av.  
I dag tenker Mona at hun var for 
snill, for flink, for pen i tøyet, for 
ryddig, for renslig. Som sin mor, 
ble Mona «overryddig», en perfek-
sjonist. 

På realskolen kom angsten for 
fullt. For å rødme, for å bli avvist. 
Hun gjemte seg bak eleven foran, 
hadde ingen venner, ingen interes-
ser. Da hun endelig fikk en  
venninne, skrev noen et eller 
annet om «homo» på en lapp.

Mona har rappet for skolen til sønnen, og skri-
ver dikt hun framfører for store forsamlinger. 
Men noen ritualer er fortsatt nødvendige.

TeksT: ellen Wisløff Hovind

– Jeg har en fantastisk 
god mann som jeg er 
supertrygg med, og når 
jeg ser at sønnen min 
har det bra, og får opp-
merksomhet på at jeg 
duger, så skyller varme 
følelser gjennom krop-
pen. Ingen annen ro er 
bedre, sier Mona.

«Jeg vet så inderlig godt at dette er 
tøv. Men det hjelper ingen verdens 
ting å fortelle meg selv at dette er 
irrasjonelt.»

et bilde henger skjevt, er det umulig 
å la det henge slik. Jeg må ha symme-
tri. Og det må være jeg som dekker 
på til måltidene. Uansett. Hvis ikke 
kan noe grusomt skje. Jeg vet ikke 
hva, men følelsen er så vond at det er 
best å gi etter for trangen. Og så teller 
jeg. En, to, tre, fire, fem. Alltid til fem.

HuN rEgNEr Et KvArtEr ekstra 
når hun skal forlate huset, og en 
halvtime ekstra når hun skal legge 
seg. Ingen tyver må kunne kom-
me inn, ikke noe vann må kunne 
oversvømme og ingen strøm må 
kunne ta fyr. Hun sjekker alt fem 
ganger.

– Men det holder ikke å se om alle 
bryterne på komfyren er slått av. Jeg 
må føle det også, ta på vriderne og 
kjenne bortover mens jeg ser og tel-
ler: Null – null – null – null og null. 
Etter noen runder får jeg ro. Da vet 
jeg at jeg ikke vil være skyld i noen 
brann. Ikke den dagen.

Tenk om et ark skulle blåse ned 
fra en hylle og lande på ovnen og 
forårsake brann mens vi sov, og 
sønnen min ikke fikk puste og ble 
kvalt av røyken!

KAtAStrofEtANKENE Står i Kø. 
Hun vil så gjerne slippe å tenke 
dem, men de nekter å la henne 
slippe: Tenk om kontakten til 
kaffetrakteren sto i støpselet 
og kunne finne på å begynne å 
brenne av seg selv! Hun sjekker, 
drar i ledningen til hun står med 
støpselet i hånden. Tenker at det 
er på tide å rense den. Hun gjorde 
aldri det før. Visste ikke at det 
gikk an. Ikke før svigerfar døde av 
magebesvær. Han hadde vært på 
middag hos dem noen dager tid-
ligere. Da Mona fikk høre at det 
fantes rensemiddel for kaffetrak-
tere, tenkte hun at det måtte være 

bakterier fra hennes urensede 
trakter som hadde svekket ham. 
Tanken gir henne fremdeles ikke 
fred. Siden har hun renset trakte-
ren hver fjortende dag, og skyllet 
kolben grundig. Fem ganger.

AllEr SiSt SJEKKEr HuN På SøN-
NEN. Hvis ikke blir alt galt. Ikke 
godt å vite hva, men kanskje noe ille 
vil skje? Tenk om vinduet sto ulåst 
og noen for moro skyld åpnet det 
og krøp inn og skadet ham… Tenk 
bare om noen ungdommer gikk 
utenfor og prøvde å skyte hverandre, 
men bommet og kula gikk gjennom 
vinduet og traff Patrick i hodet!

– Jeg vet det er forbannet irrasjo-
nelt. Jeg vet det er idioti. Det er der-
for det er så flaut. Jeg vet så inderlig 
godt at dette er tøv. Men det hjelper 
ingen verdens ting å fortelle meg 
selv at dette er irrasjonelt. Jeg kan 
bli veldig redd av disse tankene, og 
forferdelig urolig om jeg forsøker 
å stritte imot tvangsimpulsene.

Derfor går det aldri en dag uten. 
Hun er borte ved vinduet nå, og 
kjenner etter. Vindushempene er 
vippet ned. Hun så det fra døren, 
men nå har hun også kjent at det 
stemmer. Så lister hun seg stille 
bort til sengen. Kikker ned på den 
vesle hodeputa og teller inni seg.

En. Brystet hans hever seg, fyl-
les rolig med natteluften. To. Dyna 
løfter seg i takt. Så tre. Han puster 
igjen. Og fire. Søvnen er dyp. Fem!

Hvorfor fem? En er for sønnen. 
To for ektemannen. Tre for bikkja. 
Fire for hennes avdøde mor. Og 
fem for henne selv.

Det var bare det. Nå er hun over-
bevist. Han puster trygt og godt og 
søvnig sakte. Hun kan legge seg nå.

(Teksten er hentet fra boken Helt 
alminnelig galskap - En oppslagsbok 
over psykiske lidelser.)



Jeg har det bedre nå
– Slike rampestreker er vanlige

i den alderen. Jeg har aldri skyldt 
på noen. Men senere i livet kom 
merkelig nok disse tankene: 
«Tenk om noen tror at jeg er 
homo!» Jeg gikk alene i mange år, 
og da jeg endelig fi kk venninner 
som jeg likte og som likte meg, 
ble jeg redd for hva andre trodde. 
Å skulle være skikkelig, ordent-
lig, pen og ikke minst normal tok 
overhånd. 

Ikke en gang foreldrene fi kk vite 
hva hun slet med. Alt måtte være 
under kontroll. I stedet øvde hun 
seg i hemmelighet på å konfrontere 
angsten. Siden 1975 har hun gått 
til terapi, og i 1991 opplevde Mona 
sitt livs høydepunkt da hun våget 
å bli glad i en mann. I en alder av 
44 år fi kk hun sønnen Patrick. 

– Jeg kom sent i gang på grunn 
av dydigheten. Jeg hadde jo ingen 
ungdom. I 15 år opplevde jeg 
useriøse forhold. Men Per ga meg 
trygghet. Å få barn var en gave. 

fortSAtt HAr MoNA DEPrESJoNEr 
og sosial angst, i tillegg til tvangstan-
ker og ritualer. Men hun har også et 
rikt liv med mange interesser.

Hun framstår som fargesterk, 
morsom, utadvent. Og redd for 
å bli avvist. 
   – Mona er en veldig glad jente, 
men fortsatt blir hun lett mistenk-
som hvis noen ikke svarer på en 
henvendelse med en gang. Da får 
jeg vondt av henne, sier ekteman-
nen Per Viig.

For ham overskygger det blide 
vesenet hennes alle tvangshand-

lingene som har blitt merkbart 
sjeldnere.

– Hun er et ja-menneske som 
sprudler over! Dessuten er hun 
roligere nå. Vi merker mindre til 
tvangshandlingene, sier han.

I dag bruker Mona sin livser-
faring til å styrke og hjelpe andre 
som sliter med lidelser. Det gjør 
hun gjennom Norsk OCD Foren-
ing Ananke, en brukerorganisa-
sjon for folk med tvangslidelser 
og deres pårørende. Mona leder 
Oslo-avdelingen og er sekretær 
i landsstyret.
   – Egentlig er jeg en ekshibisjo-
nist, klovnen med tåren. Jeg liker 
latter, men jeg har en dybde i 
meg og god innsikt. Når jeg også 
kan leve ut alt dette, er jeg ganske 
fornøyd med livet.

Når handling 
blir tvang
De fl este av oss 
har det i oss. Så 
hva gjør engstelse 
til en lidelse?                       

ritualer
De fl este som sliter med 
tvangstanker, utvikler 
tvangshandlinger som et 
mottrekk for å dempe ang-
sten som tankene skaper. 
De fl este av oss har noe 
av dette i oss i større eller 
mindre grad. Kanskje må 
du sjekke komfyren både én 
og to ganger før du går ut 
døren? Dette er normalt og 
uproblematisk. En lidelse 
er det først når du bruker 
mer enn en time om dagen 
på disse ritualene. Noen 
trenger hele dagen.

Katastrofetanker
Det kan være utrolig 
irri terende å ha en sang 
på hjernen. Å gå rundt og 
tenke at du kommer til å 
drepe barnet ditt mens det 
sover, er uutholdelig. 
Tvangslidelser eller OCD 
(Obsessive-compulsive 
disorder) innebærer 
intense og ubehagelige 
tanker som etser seg fast. 
Påtvingende ord og rim, 
eller ubehagelige bilder på 
netthinnen er også vanlig. 
Mest hyppig er redselen for 
smitte gjennom smuss og 
bakterier. Også katastrofe-
tanker forekommer ofte.

Behandling
Som ved andre angst-
lidelser, er det eksponer-
ing for frykten som er den 
mest effektive behandlings-
metoden. Gjennom å nekte 
pasienten å utføre ritualene, 
vil pasienten oppleve at 
det fryktede ikke skjer. 
Tvangslidelser kan også 
be handles med antidepres-
siver.

Kilde: Psykolog Svein 
Andreas Ihlen Kjos

Vil du vite mer?

Sjekk ut nettstedet

www.ananke.no
Den amerikanske piloten, fi lmprodusenten, playboyen og eksentrikeren Howard Hughes hadde 
OCD? Mannen som blant annet portretteres av Leonardo diCaprio i fi lmen The Aviator, var livredd 
bakterier, virus og infeksjoner. Ifølge boken Abnormal Psychology, ansatte han en liten armé av 
sterilisatører for å få gjennomført alle ritualene sine. Etter hvert ansatte han egne tjenere for å 
vifte bort imaginære fl uer, andre hadde jobben å åpne dører med føttene… 

Viss  te du at…


