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Pressmeddelande 2021-12-17 
 
”Skolorna har för låg kunskap om bdd” 
 
Elever med bdd (dysmorfofobi) har ofta svårt att klara skolan, men skolorna vet för lite 
om diagnosen. Det konstaterar OCD-föreningen Stockholm som startat en utbildning 
för just skolpersonal. 
– Deltagarna tycker att det är hemskt att få veta hur vanlig diagnosen är, säger Kela 
Dahlén, som ansvarar för utbildningen. 
 
Upplevd fulhet och överdriven fixering vid sitt utseende. Det kallas bdd, body dysmorphic 
disorder, eller dysmorfofobi, och kan begränsa livet svårt för den som drabbas. I en färsk 
svensk studie hade hälften av patienterna i åldrarna 13–17 år med bdd haft 
självmordstankar och/eller självskadebeteende. Dessutom var skolfrånvaron i gruppen hög 
– var fjärde hade total skolfrånvaro och ytterligare 50 procent hade störd skolgång.  
 
Men i skolan är kunskapen om bdd liten. För att bättra på den erbjuder OCD-föreningen 
Stockholm en utbildning för skolpersonal. Målet är fler med bdd ska uppmärksammas och 
få vård. Utbildningen är främst riktad till elevhälsoteamet men även annan personal är 
välkomna att delta. Utbildningen har bedrivits under 2021 och kommer att fortsätta också 
nästa år. 
 
– Den största lärdomen vi har dragit från det här året är att väldigt många ute på skolorna 
har väldigt små kunskaper, säger Kela Dahlén som är ordförande i OCD-föreningen 
Stockholm och den som ansvarat för utbildningen.  
 
– Samtidigt har det varit ett stort intresse och deltagarna tycker det är hemskt att få veta hur 
vanlig diagnosen är. Så det har varit väldigt givande, säger hon. 
 
Tack vare bidrag från Uppdrag Psykisk Hälsa är utbildningen kostnadsfri för skolorna inom 
Stockholms kommun.  
 
Fakta: Bdd, body dysmorphic disorder: 
Personer med diagnosen bdd är fixerade vid sitt utseende och uppfattar sig som fula eller 
till och med vanställda när de ser sin spegelbild. Många har en uppfattning om att andra 
lägger märke till dem eller gör sig lustiga över deras utseende. De kan utveckla ett 
undvikande beteende som att isolera sig i bostaden och får svårt att klara skola eller arbete. 
 
 
För frågor kontakta: 
Elin Olaisson, verksamhetschef OCD-föreningen Stockholm, 08-669 30 39 
 
 


