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Boka in vårens  föreläsningar!
Få hjälp med tolvstegsprogrammet

Själv med-    känsla i jultid
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Har ditt barns 
skola koll på ocd?
Med tidig upptäckt får fler elever med  
ocd stöd och behandling. Då har de 
större chans att klara av skolan. 

Tipsa din skola om vår e-kurs för   
skolpersonal ”Se ocd i skolan”.

ocdforbundet.se/e-kurs-for-skolpersonal

  

  

OCD-Centret
KOGNITIV BETEENDETERAPI

Tvångssyndrom
Ocd-Centret är ett behandlingshem beläget i Uppsala, speciali-
serade på att behandla personer över 18 år med svårt tvångssyn-
drom. Vi har mycket goda resultat även för personer som inte nått 
önskvärda resultat vid tidigare behandlingsförsök. Vi behandlar 
även andra relaterade diagnoser som dysmorfofobi (BDD) och 
ångestdiagnoser. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med sam-
sjuklighet med bland annat neuropsykiatriska funktionsvariatio-
ner. En stor majoritet av våra patienter blir markant förbättrade 
och friare från de svårigheter som begränsar dem i livet.

Vi erbjuder
• Evidensbaserad intensiv KBT-behandling
• Dagliga terapisessioner med leg. psykolog.
• Fokus på att bibehålla framstegen i hemmiljö och utbild-
 ning för anhöriga och behandlare. 
• Neuropsykiatrisk utredning efter uppdrag

Våra psykologer har inriktning KBT och är specialister på OCD och 
ångestproblematik. Behandlingspersonal kvällstid har mycket god 
kunskap och får kontinuerligt handledning av leg. psykolog. 
För mer information kontakta verksamheten på 018/ 50 01 18 eller 
sök information på www.ocd-centret.se
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På med den mjuka tröjan, 
och sätt dina gränser!
Julen närmar sig med stormsteg. Vissa ser fram emot 
några dagars ledighet, andra bävar för de röda dagarna. 
Julhelgerna skänker definitivt inte julfrid åt alla, det är 
helt klart. För den med en diagnos kan julen inne bära 
extra påfrestningar. Förväntningarna på att man ska 
umgås, och så alla frågvisa släktingar på det. 

I det här numret dyker vi ner i ämnet självmedkänsla. 
Det tror vi att många av oss kan behöva träna lite extra 
på så här i jultider. Att ta hand om sin fysiska hälsa 
tycker de flesta är fullt naturligt, men att ta hand om sig 
själv på ett emotionellt plan tycker många är svårare. En 
bra utgångspunkt för självmedkänsla är att vara mot sig 
själv som man skulle vara mot någon annan som man 
bryr sig om och som går igenom något jobbigt. 

En psykolog som jag intervjuade jämförde självmed-
känsla med att sätta på sig en varm och skön tröja. En 
ullig tröja som är skön mot huden. Att göra gott för 
sig själv. Att känna ömhet för sig själv. Det är en fin 
liknelse, tycker jag. 

Att vara snäll mot sig själva kan också handla om att sätta 
gränser. Kanske oroar du dig över hur du ska hantera 
nyfikna frågor från släkten i jul? Mormor som undrar 
hur det går med studierna, och farbror som frågar hur 
länge du egentligen har varit sjukskriven? Jag vill verk-
ligen poäng tera att det inte finns något skamligt i att 
vara arbets lös eller sjukskriven, det är väldigt många av 
oss som varit det någon gång i livet. Men jag vill  också 
poängtera att det här inte är något som man måste prata 
om på ett julmingel med släkten eller en middag med 
fam iljen. På med den mjuka tröjan, och sätt dina   gränser!

Vi på redaktionen önskar verkligen att vi kan bidra 
med kloka ord som stärker och inspirerar dig som  läser. 
Det är ju för dig som vi gör den här tidningen. Därför 
får du gärna bidra med input och idéer. Vad vill du läsa 
om i tidningen? Hur kan tidningen bli bättre? Har du 
en historia som du vill dela med dig av?  Något som gör 
dig upprörd? Glad? Vi är nyfikna här på redaktionen, 
så skriv och berätta. 

Vi ses i nästa nummer!
Anna Wahlgren 
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TEMA: BEHANDLING

I köket breder doften av pannkakor ut 
sig. En av eleverna – ja, de kallas så trots 
att det här inte är någon skola och trots 
att alla som bor här är över 18 år – häller 
smet i laggen, väntar en stund, vänder 
pannkakan och lägger den sedan på en 
tallrik. Högen med pannkakor växer sig 
allt större. Att laga mat är en del av just 
den här elevens behandling och övning-
en sker tillsammans med husmor Enja 
Arn. Snart väntar lunchen: stekta kor-
var med brysselkål och bakad potatis – 
och pannkakor till efterrätt förstås. Vid 
lunchtid kommer alla som bor och job-
bar på centret att samlas vid det avlånga 
träbordet i matsalen. 

OCD-Centret är beläget i utkanten 
av Uppsala citykärna. Från centralen tar 
det någon halvtimme att gå, och därför 
blir jag hämtad i minibuss av verksam-
hetschef Claes Stjernqvist. 

– Minibussen används flitigt, vi gör 
hela tiden utflykter. OCD-Centret är 
ingen låst verksamhet, eleverna upp-
muntras att röra sig på stan. Alla utrus-
tas med busskort, säger han. 

De med svårast ocd flyttar in
På OCD-Centret jobbar två psykologer 
– Claes är en av dem – som delar på verk-
samhetsansvaret, en psykologpraktikant 
samt en husmor. Hemmet är dock be-

mannat dygnet runt och på kvällar och 
helger jobbar studenter från psykolog-
linjen i Uppsala. För tillfället bor här 
fyra personer, och två till kommer att 
flytta in under veckan som följer. Men 
det är aldrig fler än sex elever på hem-
met. Alla stannar i minst tre, men max 
sex, månader. 

– De som kommer hit har svårt till 
extremt svårt tvångssyndrom. De har 
legat i topp på självskattningsskalan 
Y-BOCS, och de har tidigare haft myck-
et kontakt med vården. Men psykiatrin 
i regionen har inte nått framgång, och 
behovet av vård har överskridit det som 
regionen kan erbjuda, och därför ham-
nar personen hos oss.  

Vitkigt med motivation
Alla som kommer hit intervjuas. Perso-
nalen vill försäkra sig om att personerna 
är tillräckligt motiverade och att de är 
införstådda med vad det innebär att bo 
här. 

– Vi har två krav: Att man vill bli bra 
och att man har förståelse för det sätt vi 
jobbar. Ibland kan någon säga att den 
gärna kommer hit, men att den vill ha 
ett eget badrum. Men så funkar det inte, 
här delar vi badrum. Grundpremissen 
för att komma hit är att man är moti-
verad till behandling. Man kommer 
att behöva utsätta sig för massa jobbiga 
saker hela tiden. Därmed utsätter man 
sig för mycket känslor. Det är otroligt 
energikrävande. Den som kommer hit 
får därför inte ha en allvarlig ätstörning, 

OCD-Centret i Uppsala är unikt i Sverige. Här flyttar eleverna in, och här 
stannar de i upp till ett halvår. Sjuttio procent av de som lämnar centret 
blir markant bättre i sin ocd – men behandlingen passar inte alla. 

OCD-Centret i Uppsala

Här ges behandling 
dygnet runt

OCD-Centret ligger i Uppsala.
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Fortsättning på nästa sida ➜

man måste ha ett visst BMI för att orka 
med behandlingen. Man får heller inte 
ha något missbruk eller vara utåtageran-
de, säger Claes. 

Träning i vardagliga miljöer
Inredningen påminner om ett vanligt 
hem. Det är mysigt med gamla möbler, 
pelargonier på fönsterbrädorna och tav-
lor på väggarna. På soffbordet ligger att 
par nummer av Nytt om ocd. Hörnsof-
fan i vardagsrummet utgör ett slags cen-
trum, här sitter det ofta någon och tittar 
på tv eller läser en tidning. 

– Ja, tanken är att det ska vara hem-
trevligt. Det här är ju elevernas hem un-
der så lång tid som ett halvår. Här gör 
man sin egen frukost och vill man ha en 
kvällsmacka så fixar man den själv. Men 
lunch och middag äter vi tillsammans. 
Det är husmor som lagar maten tillsam-
mans med en elev. Alla elever har ansvar 
för en lunch och en middag per vecka, 
förklarar Claes. 

Syftet är att exponera, att utsätta 
sig för olika saker – men i en naturlig 
kontext. Därför flyter behandling och 
liv liksom in i varandra. 

– Många tror att det ska vara som på 
ett sjukhus. Att de som bor här mest 
hänger på sina rum och att vi som job-

bar går runt med vita rockar. Inget kun-
de vara mer fel. Det här är som ett hem, 
det är avslappnat. Många aktiviteter 
kommer till spontant. ”Oj, vad fint vä-
der det är, ska vi spela kubb?”, eller ”Ska 
vi ta minibussen och åka och bada?”. På 
ytan pågår olika aktiviteter: man grillar, 
spela gitarr, målar, bakar, vandrar – men 
under ytan pågår en behandling. För 
det finns en struktur, till och med tim-
me för timme. Poängen är att eleverna 
ska träna i vardagliga miljöer. Att de ska 
fylla vardagen med mening och sådant 
som de tycker om att göra. 

På toaletten hänger två handdukar för 
händerna. Pappersservetterna lyser dock 
med sin frånvaro. Likaså handspriten. 
Det är ingen slump, här ska man träna 
på att torka sig på en handduk som alla 
andra använder och att inte marinera sig 
i handsprit. 

Det är ovant till en början, men med 
tiden vänjer sig eleverna, menar Claes. 

– De är måna om att hjälpa varandra. 
Om någon ber en att skicka smöret och 
man helst inte vill ta i asken, så vill man 

ändå hjälpa den personen och tvingar 
sig själv att skicka smöret. Alla som är 
här vet verkligen vilket lidande det är att 
ha ocd och vill inte stå i vägen för någon 
annan. De har stor förståelse för varan-
dras problematik. 

Husmöte en gång i veckan
En gång i veckan är det husmöte. Då 
samlas alla, boende och personal, och 
pratar om praktiska problem som upp-
står när sex personer ska bo tillsam-
mans. Kanske är det svårt att gå på to-
aletten för att den alltid är upptagen. 
Kanske är det massa tvålskum i hand-
fatet för att någon tvättar händerna 
så länge. Alla får ta upp saker som de 
inte tycker fungerar. Gruppmöten äger 
rum en gång i veckan, och de fungerar 
som en slags gruppterapi. Varje vecka 
är det nytt tema, till exempel känslor, 
act, eller självmedkänsla. Temat blir en 
slags vägledning för kommande veckas 
träning. 

”Terapin är ingen barnlek, det är  
en heltidssyssel sättning”

Förutom en hemtrevlig 
atmosfär är syftet med 
inredningen att eleverna 
ska träna i en så naturlig 
miljö som möjligt.
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”Det går att bli helt bra från sin ocd. 
Jag vet att det finns hopp för alla.”

Behandlingen följer ett visst schema 
bestående av individanpassade övning-
ar med ökande svårighetsgrad. Det är 
en aktiv behandling, och den är supe-
rintensiv. Överallt pågår något som har 
med behandlingen att göra – på toalet-
ten, i köket, ute på stan… 

– Jag tror att jag har besökt alla toa-
letter i Uppsala. Många av våra elever 
känner rädsla för baciller och smuts. 
En sådan behandling kan därför hand-
la om att besöka toaletterna på samtli-
ga Statoil mackar i stan och stryka med 
händerna över sitsen. 

Claes reser sig upp och börjar måla 
på en whiteboard. Han vill förklara hur 
han menar. 

– Personen kanske tidigare har vägrat 
att gå på offentliga toaletter. Och nu är 
målsättningen att personen ska kunna 
göra det. Målet är alltså här, säger han 
och ritar ett rött streck på tavlan. 

– Men för att kunna nå dit så måste 
vi ta sats. Vi måste nå hit, säger han och 
ritar ett streck högre upp. 

– Det räcker alltså inte att träna på 
att personen bara går på toaletten, då är 
risken stor att personen trillar tillbaka i 
att inte alls besöka offentliga toaletter. 
Men om vi gör mer extrema saker, som 
att stryka med handen på toalettringar-
na och sen inte tvätta sig så börjar vi nå 
resultat. Att göra en sådan här sak leder 
ofta till hög ångest, vilket är en viktig del 
av responspreventionen. Efter behand-
lingen ska ju eleven inte tvätta händerna 
utan fortsätta göra saker enligt plan och 
samtidigt känna sig smutsig.

Behandlingen är krävande
Behandlingen är ingen barnlek, utan en 
heltidssysselsättning, konstaterar Claes. 
Den tar otroligt mycket kraft. Där-
för är de dagliga samtalen med psyko-
log viktiga. Det praktiska är viktigt på 
OCD-Centret, men det måste också 
finnas plats för existentiella frågor. 

– Har man haft tvångssyndrom under 
en lång tid så har man ofta tappat kom-
passen i livet. Man vet kanske inte läng-
re vad som är normalt och man minns 
kanske knappt vad man gillade att göra 

innan man blev sjuk. Vad är viktigt i li-
vet och vad vill jag fylla det med? Vad är 
det jag har offrat under de här åren då 
tvånget har tagit så mycket av min tid? 
Sådant pratar vi mycket om. 

Vägledning för personalen
Claes ägnar också tid åt att briefa perso-
nalen hur de ska hantera frågor och si-
tuationer. Den som ska jobba kväll eller 
helg får en halvtimmes vägledning före 
passet och en halvtimmes samtal efteråt. 

– Det är viktigt att de som jobbar 
här känner sig bekväma och vet hur de 
ska hantera olika situationer. För det 
 mesta är det väldigt lugnt här, vi jobbar 
förebyggande och nära eleverna. Vi är 
beredda på olika situationer som kan 
uppstå. Trots det kan det hända grejer. 
Eleverna kan bli arga och ledsna, det har 
hänt att en elev har mått så dåligt att 
den vill åka till psykakuten. 

De som är på OCD-Centret när Nytt 
om ocd hälsar på har bara varit här i nå-
gon månad. Just nu koncentrerar de sig 
på sin behandling, och därför medverkar 
ingen av dem med namn och bild i det 
här reportaget. (Men läs gärna intervjun 
med Julia Höglund, på sidan 7, som tidi-
gare har bott här.) En av dem berättar att 
han ska åka hem för första gången sedan 
han kom hit för en månad sedan. Hem-
besöken är viktiga, poängterar Claes. 

Hembesök under behandlingen
– Det föregås av mycket planering. 
Ibland följer jag eller min kollega med 
hem, ibland finns vi med på videolänk. 
Men det här är ett viktigt steg. Att de 
nya rutinerna och behandlingen kan 
appliceras i hemmiljö är helt avgörande. 

Eleverna stannar på centret i minst 
tre månader, med redan efter sex veckor 
skriver psykologerna ett första utlåtande. 

– Då måste vi vara ärliga mot både upp-
dragsgivaren och eleven. Tror vi att det här 
kommer att funka eller inte? Om vi inte 
tror det så måste vi skicka hem eleven. Vi 
stänger förstås inga dörrar, eleven är alltid 
välkommen tillbaka, men det måste vara 
motiverat att fortsätta behandlingen. 

De elever som lämnar efter en avslu-

tad behandling får en ordentlig utsluss-
ningsperiod, där de anhöriga ofta spelar 
en viktig roll. Behandlingen tar heller 
inte slut bara för att de lämnar. Eleverna 
får ”spara” några veckor av behandlingen 
för att återvända till hemmet. Efter en tid 
i hemmamiljö återvänder eleven alltså till 
hemmet för att repetera behandlingen. 

”Det går att bli helt bra”
Vad gäller behandling är det viktigt för 
Claes att förmedla hopp. 

– Det går att bli helt bra från sin ocd. 
Jag vet att det finns hopp för alla, jag har 
ju sett det själv. De flesta som kommer 
hit anses vara hopplösa fall, men en ma-
joritet som lämnar oss är – kanske inte 
helt symtomfria – men markant mycket 
bättre. Vissa har inte ett enda symtom. 

– Men det är ju inte magi vi sysslar 
med här. Det handlar om att göra sina 
övningar. Och eftersom det är en så pass 
intensiv träning som pågår under en lång 
tid så ger den resultat. Behandlingen på-
går dygnet runt, eleverna marineras i ett 
nytt tankesätt. De flesta som kommer 
hit har tvångssyndrom som är så stora att 
de har tagit över livet. Och de flesta som 
lämnar är så pass bra att de kan flytta till 
en egen lägenhet och ha ett vanligt jobb. 
Det är stort. 

Text: Anna Wahlgren  
Foto: Anna Wahlgren & OCD-centret

TEMA: BEHANDLING

Claes Stjernqvist är verksamhetschef på  
OCD- Centret. 



NYTT OM OCD  4/2022   76   NYTT OM OCD  4/2022  

Ocd:n tog över allt mer av Julia 
Höglunds liv. Till slut fick hon 
plats på OCD-Centret i  Uppsala 
där hon kunde fokusera på 
fighten mot tvånget på heltid. 
Här är hennes historia.

”Jag har burit runt på en tung, mörk 
ryggsäck av ångest, tvivel och rädsla i 
flera år. Min resa med tvånget går way 
back till när jag gick i högstadiet, men 
tendenser fanns nog redan tidigare än 
så. Jag tyckte det var en stor omställning 
att börja sjuan, flytta till en större  skola 
och jag trivdes inte alls bra det året. 

Jag har svårt att minnas exakt hur det 
gick till, men under högstadiet växte sig 
tvånget allt starkare. Jag gick från att 
tvätta händerna lite längre och oftare 
än andra, och vara sist från duschen och 
omklädningsrummet efter idrotten, till 
att få ett mer och mer dysfunktionellt 
och begränsat liv.

En resa med toppar och dalar
Om jag ska försöka beskriva mitt tvång 
kortfattat så rör det sig främst kring oro 
för smuts, äckelkänslor och ”fel-käns-
lor”, även om det under perioder även 
omfattat en del ”förbjudna tankar”. 

Hösten 2008 då jag gick i nian tog 
mina föräldrar kontakt med barn- och 
ungdomspsykiatrin då de inte visste vad 
annat de kunde göra. Och hur skulle 
de ha kunnat veta, de hade väl i prin-
cip aldrig hört talas om ocd förut, men 
ville på alla sätt de kunde hjälpa mig 
bli bättre. Det blev början på min resa 
inom psykiatrin som skulle komma att 
ha både sina toppar och dalar.

Jag fick en del hjälp inom öppenvår-
den, men det blev nog inte exponering i 
den utsträckning som jag skulle behövt 

för att resultaten skulle hålla i sig. Jag 
fick byta behandlare många gånger på 
grund av omständigheter jag inte råd-
de över själv och det tror jag påverkade 
mig negativt. Kanske var jag inte heller 
”tillräckligt sjuk” vissa perioder för att 
hitta motivationen som behövdes för att 
kämpa mot min ocd. 

2016 hade jag nått en riktigt låg nivå. 
Efter att till slut tagit kontakt med psy-
kiatrimottagningen Unga vuxna i Upp-
sala dröjde det dock ytterligare cirka ett 
och ett halvt år innan jag träffade en psy-
kolog som kunde ta sig an mig. Efter en 

Julia bodde på OCD-Centret i ett halvår

”Den här hjälpen 
 förändrade mitt liv”

Fortsättning på nästa uppslag ➜

Julia Höglund
Ålder: 28 år. 
Bor: I Björklinge utanför Uppsala. 
Familj: Pappa, lillebror och 
 golden retrievern Tuva. 
Gör: Djursköterska på Universi-
tetsdjursjukhuset i Uppsala. 

Efter tiden på OCD-centret tycker Julia Höglund att hon har fått sitt liv tillbaka.
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Fakta om OCD-Centret  
i Uppsala
OCD-Centret är ett HVB-hem (hem 
för vård och boende) som sedan 
2002 bedriver dygnet-runt-vård 
och behandling för personer med 
tvångsproblem. Verksamheten 
startades av psykologen, förfat-
taren och handledaren i kbt 
Sandra Bates. Det är öppenvård 
som gäller på OCD-Centret, vilket 
innebär att man är här frivilligt och 
att man får avsluta behandlingen 
när man vill. 

Här behandlas ocd samt när-
besläktade diagnoser såsom 
dysmorfofobi (bdd) och hälso-
ångest. Också personer med 
ångestproblem som till exempel 
paniksyndrom och social fobi tas 
emot. Behandlingen är inriktad på 
kognitiv beteendeterapi (kbt) och 
behandlingen består till stor del av 
exponering med responspreven-
tion (erp).

Verksamheten erbjuder även 
behandling i öppenvård. Öppen-
vårdsverksamhet är helt fristående 
från OCD-Centret HVB. 

Hur kommer man hit?
Via en remiss från kommunen eller 
regionen. Centret brukar fylla sina 
platser, men inte alltid. Det kostar 
att skicka iväg en person i ett halv-
år, och det är en ekonomisk fråga 
för kommunen eller regionen. Det 
förekommer även egenfinansiera-
de placeringar.

Blir de som bott på OCD-Centret friska?
Enligt en vetenskaplig studie vid 
Uppsala universitet så blir sjuttio 
procent av eleverna markant bättre 
till avslut. Femtio procent av dem 
bibehåller samma framsteg ett år 
senare. 

TEMA: BEHANDLING

termin med den psykologen, som hjälp-
te mig att för första gången på länge ta 
steg i rätt riktning, började så den lång-
samma och utmanande kampen för att 
jag skulle få komma till OCD-Centret. 
Det var inte lätt men så till slut fick jag 
och min dåvarande psykolog komma på 
bedömningssamtal på OCD-Centret 
och jag fick veta att jag skulle vara väl-
kommen dit i början av januari 2019.

En tuff och fungerande behandling
Tiden på OCD-Centret förändrade mitt 
liv. Jag är så otroligt tacksam för att jag 
fick komma dit, möta psykologer med 
stor kompetens och få möjligheten att på 
heltid fokusera på fighten mot tvånget på 
ett alldeles särskilt sätt. Det var verkligen 
vad jag behövde och något som öppen-
vården aldrig skulle ha kunnat ge mig. 

Tiden på centret var inte en dans på 
rosor. Det är något särskilt med att ha 
som sitt mål att så mycket som möjligt 
uppsöka det som orsakar ångest, när 
man så länge varit inriktad på att undvi-
ka det till varje pris. Det är ju i grunden 
naturligt att undvika det som väcker 
obehag men det finns en sådan frihet på 
andra sidan om rädslan. 

Det finns ingen tvekan om att be-
handlingen fungerar, vilket kan vara väl-
digt uppmuntrande, samtidigt som det 
inte gör det lätt när man ändå kämpar 
med att ta sig framåt, kanske känner att 
man står stilla eller får ett bakslag. Den 
tuffa sanningen är att då gör man tyvärr 
inte det som är nödvändigt i tillräckligt 
stor utsträckning utan vidmakthåller 
tvånget på det ena eller andra sättet. 
Detta kan ta sig uttryck på subtila och 
luriga sätt men med psykologernas hjälp 
kan även kryphålen upptäckas och ex-
poneras för.

Har fått ett helt annat tankesätt
Jag har verkligen fått mitt liv tillbaka, 
det står helt klart, samtidigt som jag 
har en del att fortsätta jobba på också. 
Jag har fått ett helt annat tankesätt och 
verktyg att använda mig av då det blir 
jobbigt. Jag är medveten om situatio-
ner då jag fortfarande kan halka in på 
tvångsbeteende och det är en pågående 
process men på en helt annan nivå än 
tidigare. 

På OCD-Centret fick jag för första 
gången träffa andra som kämpade med 

liknande problematik som mig och det 
har känts otroligt värdefullt. Att både få 
ha dagliga sessioner med ”sin” psykolog 
och en gång i veckan ha gruppsession 
då olika teorier och strukturer kring 
tvångssyndrom varvas med delande av 
personliga reflektioner (i den utsträck-
ning man själv vill dela) är guld värt. 
Med plats för sex elever som mest blir 
det i min mening snabbt en familjär 
känsla på centret och jag har idag fortfa-
rande kontakt med en del personer. En 
av mina närmsta vänner idag träffade 
jag faktiskt under behandlingen.

I cirka ett år har jag nu jobbat heltid 
på universitetsdjursjukhuset, vilket på 
många sätt är ett mirakel med tanke på 
var jag var för några år sedan. I januari 
i år blev jag färdig legitimerad djursjuk-
skötare (motsvarande sjuksköterska) och 
korsade därmed mållinjen efter flera års 
kamp att slutföra min utbildning. Eller 
ja, egentligen är det väl förhoppningsvis 
bara början…”

Text: Julia Höglund  
Foto: Privata

”Det finns en 
 sådan frihet på 

andra sidan 
 rädslan”

Det var otroligt värdefullt att träffa andra som 
kämpade med liknande problematik, tycker Julia 
Höglund.
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Hallå där Daniel Östlund, psykolog vid OCD- 
programmet på Huddinge sjukhus, som ska 
föreläsa för OCD-förbundet i vår. Berätta!

– Ja, men precis. Det ska bli jättekul 
att få vara med och bidra till en så bra 
sak. Jag kan tycka att det är  alldeles för 
lite utbyte mellan sjukvården och de 
 patient före ning ar som gör ett helt fan-
tastiskt jobb med att  sprida kunskap till 
de som lever med psykisk  ohälsa varje 
dag. Människor som vi inom vården 
kanske aldrig når annars. Jag deltog 
själv i IOCDF:s internationella ocd- 
konferens nu i november och det är ju 
verkligen ett jättebra exempel på hur ett 
sånt utbyte kan se ut. 
Din föreläsning heter ”Så behandlar vi ocd – 
steg för steg”. Vad är det du ska prata om?

– Min förhoppning är att prata om 
hur vi arbetar med ocd så att de som 
gått behandling kan känna igen sig och 
kanske lära sig något nytt och att perso-
ner som inte gått behandling för-
hoppningsvis kan känna sig mer 
trygga i vad en ocd-behandling 
går ut på och varför vi gör det 
vi gör. Ibland kanske man har 
hört talas om vad en behand-
ling kan innehålla och drar sig 
för att söka för att det känns för obe-
hagligt. Eftersom att jag är psykolog så 
kommer jag framförallt att prata om 
psykoterapeutisk behandling men jag 
tänker också att jag kommer att kom-
ma in på en del annat som händer just 
nu inom ramen för ocd-behandling 
och forskning. 
Är det något som sticker ut med OCD- 
pro grammets behandling av ocd?

– Jag skulle säga att det som sticker 
ut kanske är att vi ger alltifrån inter-

netförmedlad kbt till djup hjärnstimu-
lering. Vi har ett nära samarbete med 

forskare vid Karolinska Institutet 
som gör att våra metoder är un-

der konstant utveckling och 
uppdatering. Det är mycket 
tack vare det som vi kan er-

bjuda det som forskning och 
erfarenhet säger att personer med 

ocd får bäst resultat av. 
Vem borde lyssna på föreläsningen?

– Det tänker jag förstås att alla som 
på något sätt påverkas av ocd ska göra. 
Oavsett om man själv lever med ocd 
 eller är anhörig så är min förhoppning 
att man ska kunna få en bättre förståel-
se av hur en behandling för ocd går till.

 
Text: Anna Wahlgren  
Foto: Helena Rönnberg

FÖRELÄSNINGAR

”Vi erbjuder allt från internet-kbt 
till djup hjärnstimulering”
Söker du information om 
ocd? Vill du lära dig mer om 
 psykisk ohälsa? Ta del av våra 
 föreläsningar online. 

Daniel Östlund håller vårens första föreläsning som handlar om behandling av ocd. 

Daniel Östlund föreläser om ocd-behandling:

Du kan 
lyssna 

hemifrån!

3 x vårföreläsningar 
•  23/1: Så behandlar vi ocd – steg 

för steg med psykologen Daniel 
Östlund från OCD-programmet på 
Huddinge sjukhus. 

•  6/2: Anhörig till en person med 
 sam larsyndrom – vad ska jag göra? 
Volen Ivanov, psykolog vid Karo-
linska Institutet / Psykiatri Sydväst.

•  20/3: Så bygger du en bättre 
 s jälvkänsla, Louise Ericson från 
Psykologiteamet. 

OCD-förbundets öppna föreläs-
ning ar sänds på Zoom varannan 
måndag klockan 18–19.30. Före-
läsningarna spelas in och ligger på 
OCD-förbundets hemsida i en till två 
veckor efter inspelnings tillfället. 
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Skapa i lera, göra collage och 
binda julkransar. Varje  månad 
bjuder Amandah Larsson in 
till pysselkvällar i OCD- 
föreningen.

– Jag vill gärna dela 
med mig av något som 
jag mår bra av. Att 
 pyssla tillsammans är ett 
kravlöst sätt att umgås. 

Amandah Larsson, 32 år, bor i Malmö 
och och sitter i styrelsen i OCD-fören-
ingen Malmö. När hon var 17 år fick 
hon diagnosen ocd. Hennes mamma 
tog kontakt med OCD-förbundets lo-

kala förening i Malmö, och successivt 
har Amandah Larsson blivit allt mer 
engagerad i föreningen. Det senaste året 

har hon, en gång i månaden, arrange-
rat pysselkvällar. 

– Vem som helst får komma, 
det enda kravet är att man ska an-
mäla sig en vecka tidigare så att 

jag hinner handla material. Vi har 
ett nytt tema varje gång. Såhär inför 

julen är det förstås jultema. Sista träffen 
för i år ska vi göra julkort och binda jul-
kransar. Tidigare har vi jobbat med lera 
och vi har gjort fina tittskåp. Att göra 
kollage är också populärt, så jag samlar 
på mig tidningar som vi kan klippa ur 
bilder från. 

Amandah Larsson har alltså förberett 
för ett tema, men alla pysslar med det de 
själva vill, poängterar hon. 

Gemenskapen viktigast
– Man behöver absolut inte pyssla med 
det som jag föreslår. Det ska man bara 
se som ett förslag. En kvinna i gruppen 
brukar ta med sin egen stickning. En 
gång hade en annan kvinna med sig ett 
par byxor som hon sydde upp. Att sy inte 
min grej, så då var jag lite imponerad. 
Det är gemenskapen som är det viktiga. 

Innan gruppen drar igång ställer 
Amandah fram materialet, och är grup-
pen är samlad berättar hon om vad som 
finns. 

– Jag ger lite förslag på vad man kan 
skapa. ”Om du vill göra det här så kan 
det här och det här materialet passa”. 
Men man får göra vad man vill. 

De träffas på söndagar och träffarna 
brukar vara i tre timmar, mellan klock-
an 15 och 18.

– Jag brukar ofta få höra: ”Oj, vad fort 
det gick. Har vi inte mer tid?”. Man får 
komma och gå som man vill, man stannar 
så länge man har lust. Vi bjuder på fika. 
Och så har vi en tradition att gå ut och 
äta pizza efteråt. Nästan alla följer med. 

Ett dussintal pysselsugna brukar dyka 
upp. Flest kvinnor, men också några män. 

– Man behöver absolut inte känna 
att man måste vara social, man behöver 
inte säga något alls. En i gruppen pratar 
inte så mycket, men jag känner att hen 
uppskattar att vara där. Och det känns 
jättebra. 
Hur kommer det sig att du är så pysslig?

– Jag har alltid hållit på med något 
kreativt. När jag var liten kunde jag till-
bringa timmar i badrummet med min 
fingerfärg. Det har med distraktion att 
göra. Jag har ett självskadebeteende och 
därför söker jag distraktioner som kan 
hjälpa mig att tänka på annat.  

LOKALFÖRENINGAR

Pysselkvällar lockar 
folk i alla åldrar

OCD- 
föreningen 

Malmö

Att göra dekorativa kort 
är populärt – särskilt runt 
högtider som jul och påsk.
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Varför är det så bra att pyssla när man 
har ocd?

– Pysslet har hjälpt mig jättemycket. 
Framför allt för att det fungerar som 
distraktion. Jag kan inte tänka på så 
mycket annat när jag pysslar. Jag är lik-
som aktiv i skapandet. 
Det måste kännas bra att entusiasmera 
andra till att träffas och vara sociala?

– Jag har så svårt att se så på mig 
själv. Men jag känner att de gillar det, 
och då känns det väldigt bra för mig 
också. Jag är dock ingen ledare för det 
här. Under pysselkvällarna är ingen 
bättre än någon annan, vi pysslar alla 
på olika sätt och inget skapande är mer 
rätt eller fel. 

Tar det mycket tid och kraft att planera 
kvällarna?

– Jag måste ju åka och handla mate-
rial och fika, och det är en utmaning 
för mig. Men det är också bra, för det 
tvingar ut mig. Jag ser till att åka till pys-
selkvällen i god tid, ofta en timme innan 
den börjar, för jag kan ju inte komma 
för sent till min egen pysselkväll. 
Har du några råd till andra som vill dra 
igång pysselkvällar i sin lokalförening?

– Försök att vara lite organiserad. Låt 
årstiden styra temat. Ha tålamod. På 
mina första träffar var det bara mamma 
och en väninna till henne som dök upp. 
Men jag tänkte ”Nej, jag slutar inte, jag 
ger det lite mer tid”. Och med tiden har 

fler och fler dykt upp. Vi brukar vara 
runt tolv personer, och det tycker jag är 
lagom. Vi tar inget betalt – både fikat 
och materialet är gratis. 

Och så tycker Amandah Larsson att 
miljön är viktig. Att tända några ljus är 
ännu ett tips. 

– Jag vill att det här ska vara en lugn, 
skyddad plats. Jag kan verkligen förlora 
mig i skapandet, och jag vill så gärna att 
andra ska känna så också. Jag tänder ljus 
i fönstren, jag tycker att ljusen bidrar till 
den kravlösa stämningen. 

Text: Anna Wahlgren  
Foto: Amandah Larsson

”Man behöver inte känna att man 
måste vara social, man behöver  

inte säga något alls.”

Ett dussintal personer brukar dyka upp på pysselkvällarna i Malmö. Efter pysslet går 
de ut och äter pizza – den som vill följer med. 

Amandah Larsson köper material och ger förslag 
på hur man kan göra. 

Allt är gratis – både material och fika. Pysslet kan vara hur avancerat, och hur enkelt, 
som helst. 

Var och en pysslar med sitt. Den som vill sy gör det, och den som vill måla 
gör det. 
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– Vad som chockade mig var hur kritis-
ka personer med ocd är mot sig själva.  

Det säger ocd-specialisten Kimberley 
Quinlan i podcasten The OCD Stories. 
Avsnittet handlar 
om Quinlans bok 
The Self-Compas-
sion Workbook for 
OCD och varför 
hon valde att  skriva 
en bok om just 
”self-compassion,” 
alltså själv med käns-
la, med inriktning 
på ocd. 

Under sin karriär 
har Quinlan noterat att ocd kan orsa ka 
kraftfulla skuld- och skamkänslor, samt 
att tvångstankarna gärna är samman-
flätade med skarp självkritik. 

Självkritik vidmakthåller ocd
Att personer med ocd i stor utsträck-
ning kritiserar sig själva förbises dock 
ofta under behandling. Trots att expo-
nering med responsprevention (ERP) 
kan ge goda resultat förklarar forskare i 
en studie om självmedkänsla att hälften 
av de som genomgår behandling hoppar 
av eller inte återhämtar sig. Forskarna 
betonar även att isolering, självkritik 
och rädsla för skuld kan bidra till ut-

vecklingen och vidmakthållandet av 
ocd, men att detta historiskt sett har 
förbisetts i behandlingen. 

Quinlan delar in självmedkänsla i 
olika kategorier, allt från insikten att 
tvångstankar inte är farliga till att tillå-
ta att saker och ting inte är perfekta (se 
faktaruta). 

Tillsammans kan de olika katego-
rierna reducera symptom på ocd och 
minska risken för avhopp vid behand-
ling, men också underlätta hantering av 
skam, skuld, frustration och låg själv-
känsla.

Processen fight-flight-or-freeze
Självkritik och skam, å andra sidan, 
stärker och upprätthåller ocd. För att 
förklara hur det hänger ihop hänvisar 
Quinlan till den delen av hjärnan som 
detekterar hot: amygdala. 

När amyg dala tolkar en tanke eller 
känsla som ett hot skickas kortis ol, allt-
så stresshormon, genom  kroppen. Den-
na process kallas FFF, fight-flight-or-
freeze, och upplevs som  fysisk ång est. 
När en  tanke uppfattas som oaccep tabel 
tolkas den av hjärnan som farlig, vilket 
katalyserar processen ovan; människ-
ans instinktiva lösning på detta ”fel” är 
självbestraffning, efter som det evolutio-
närt har främjat vår överlevnad. 

I en ocd-kontext fungerar självbe-
straffning som en tvångshandling 
efter  som det används i syfte att  dämpa 
ångesten som tvångstanken väcker. 
Självkritik aktiverar även nervsyste-
mets hotdetektor. Detta ger upphov 
till att mer stresshormon utsöndras, 
vilket gene rerar ytterligare ångest och 
därmed ökar  benägenheten för tvångs-
hand lingar. 

Praktiska övningar och inspiration
Quinlans bok innehåller praktiska öv-
ningar, meditationer och självreflektion. 
Läsaren uppmuntras att reflektera över 
sin självbild och hur den har påverkats 
av ocd. I syfte att motarbeta tvångsmäs-
siga säkerhetsbeteenden får läsaren öva 
på att medvetet framkalla tvångstankar 
samtidigt som hen behandlar sig själv 
med vänlighet och omsorg. Genom me-
toden Self-Compassion ERP får läsaren 
lära sig att tolerera höga nivåer av ångest 
och osäkerhet, men också att stötta sig 
själv efter en svår exponering.

Det är en inspirerande och omsorgs-
fullt utarbetad arbetsbok. Det finns 
mycket att utforska i boken, både för 
personer med ocd och för dem som be-
handlar ocd. 

Trots att all forskning inte är överens 
om kopplingen mellan  självmedkänsla 

PSYKOLOGI

Ocd-specialisten: 

”Självmedkänsla  
är särskilt effektivt 
för den med ocd”
Den australiensiska ocd-specialisten Kimberley Quinlan hade länge  observerat hur  kritiska 
många personer med ocd är mot sig själva. Därför skrev hon en bok om  självmedkänsla med 
inriktning på detta. Så här kan du jobba med din  självmedkänsla. 

Kimberley Quinlan har 
skrivit The Self-Com-
passion Workbook for 
OCD. 
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6 sätt för dig med ocd  
att jobba med självmedkänsla
1. Jämlikhet: förståelsen att alla 
männi skor har ett inneboende värde.
2. Medveten närvaro: insikten att 
tvångstankar inte är dåliga eller 
farliga, och att du inte måste göra 
någonting åt dem. 
3. Värme: att möta dig själv och din 
smärta med tillgivenhet, generositet 
och känslighet. 

4. Visdom: insikten att kortvarig lätt-
nad enbart kommer att skapa mer 
smärta i längden och att du i stället 
måste söka dig till rädslan. 
5. Ofullkomlighet: att tillåta att saker 
inte är perfekta.
6. Medkännande ansvar: valet att sätta 
dig själv först i syfte att främja din 
hälsa och livskvalitet. 

och ocd, är självkritik, skuld, skam och 
sorg onekligen en del av diagnosen. 
Quin lan gör ett fantastiskt jobb att in-
formera om rollen som dessa känslor 
spelar i utvecklingen och vidmakthål-
landet av ocd samt hur viktigt själv-
medkänsla kan vara för återhämtning. 
Hennes bok är inte enbart en manual 
för att hantera tvångstankar och tvångs-
handlingar, utan även en guide skriven 
i syfte att, som hon själv uttrycker det, 
”läka dig, hela personen.” 

Text: Ella Ekblom (som själv har ocd) 
Foto: Istock Var snäll mot dig själv i jul ➜

Är du ofta självkritisk och tänker negativa tankar om dig själv? Kanske behöver du öva på din självmedkänsla. Utövandet av självmedkänsla kan förändra 
sättet som du ser på dig själv, men också gynna din hälsa - både psykiskt och fysiskt. 
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Självmedkänsla är viktigt 
året om, men kanske  särskilt 
 betydelsefullt under de 
 kommande högtiderna. Så här 
kan du göra för att ta hand om 
dig själv i jul och nyår. 
Kanske undviker du att laga julmat som 
du älskar för att du är rädd att  f örgifta 
någon? Eller så undviker du att  umgås 
med dina syskonbarn för att du är rädd 
för att skada dem? För många ökar 
tvångstankarna kring relationer runt jul-
tid, vilket leder till fler tvångshandlingar 
än vanligt. 

Jul, nyårsafton och liknande högtider 
kan medföra olika utmaningar såsom 
ökad stress, krav på att prestera socialt 
och känslor av ensamhet och nedstämd-
het. Det kan i sin tur leda till att man 
känner att man inte har tid att utmana 
sin ocd, utan att man måste sätta andra 
personer i första rummet. Man kanske 
också känner att det är poänglöst att för-
söka bli friskare. Om man till exempel 
på nyårsafton summerar året som gått 
och inser att man inte har gjort så stora 
framsteg så kan det kännas rätt hopplöst. 

Påminn dig själv om varför 
Om man känner igen sig i det här kan 
det vara hjälpsamt att påminna sig själv 
om varför kampen mot ocd är viktig. 
Ett tips är att reflektera över hur ocd:n 
har påverkat ditt liv – relationer, karriär, 
studier, intressen, livskvalité och själv-
känsla – och att sedan skriva ner varför 
du är så hängiven i att möta dina rädslor 
och att utmana din ocd. 

Nedan hittar du Quinlans exempel 
på hur detta kan se ut: 

”Jag vägrar att låta min ocd ta mitt 
liv ifrån mig. Jag ska göra motsatsen till 
det som min ocd vill att jag ska göra. Att 
springa från mina rädslor får mig bara att 
må dåligt och tar mig längre bort från sa-
ker som jag älskar att göra. Jag kommer 
att öva på att vara snäll mot mig själv ef-
tersom jag förtjänar det och det är den visa 
saken att göra.”

Om du möts av tvångstankar, ångest, 
osäkerhet eller rädsla under de kom-
mande högtiderna kan det dessutom 
vara användbart att visualisera det som 
Quinlan kallar ”Your Compassionate 
Self,” alltså någon som står upp för dig 
när du ställs inför motgångar. Det kan 
vara en version av dig själv, men också 
en familjemedlem eller vän. Visualisera 
exempelvis personens röst och hur hen 
varsamt bemöter och skyddar dig. (Se 
exempel från boken i rutan ovan.) 

Coacha dig själv
Du kan även coacha dig själv inför utma-
ningarna på vad högtider innebär. På ett 
vänligt och uppmuntrande sätt kan du in-
formera dina rädslor om att du inte kom-
mer att tillåta dem att fatta dina beslut. 

Nedan hittar du ett exempel på hur du 
kan coacha dig själv genom svåra tider: 

”Kära ocd, 
Jag skriver för att informera dig om att 

du inte bestämmer över mig. Jag tänker 
inte längre låta dig fatta mina beslut. Idag 
ska jag [skriv vad du ska göra] och jag tän-
ker inte låta dig övertyga mig om att ställa 
in. Jag förstår att jag inte kan stoppa dig 
från att dyka upp, men ha klart för dig att 
mitt fokus kommer att vara [det du plane-
rar att göra]. Du kan prata hur mycket du 
vill, men min uppmärksamhet kommer 
att vara på [det du ska göra]. 

Med vänliga hälsningar, [ditt namn]”

Text: Ella Ekblom

PSYKOLOGI

Var snäll mot dig i jul

Några exempel på vad ditt ”Compassionate Self” kan säga 
•  ”Det är okej att du känner dig  

rädd och ångestfylld nu. Jag är  
här för dig.”

•  ”Du förtjänar ovillkorlig värme  
och vänlighet oavsett vilka tankar 
du har.”

• ”Jag är inte ensam.” 

•  ”Må jag vara vänlig mot mig själv 
medan den här känslan följer med 
mig idag.”

•  ”Det här är inte lätt för mig. Därför 
ska jag förse mig själv med stöd.” 

•  ”Må jag vara öppen för att ta emot 
självmedkänsla.” 
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Ge en julklapp till dig själv – var snäll mot dig. 
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Vill du bli en trygg talare som kan berätta om ocd?
Vill du bjuda på din egen erfarenhet för att hjälpa andra?

Vill du skapa hopp, sprida kunskap och motverka fördomar?

I så fall kan du anmäla ditt intresse till att gå vår kostnadsfria kurs som  
förbereder dig för ett viktigt uppdrag. Läs mer om OCD-förbundets kurs  

för ocd-informatörer på ocdforbundet.se/ocdinformator

Din historia är viktig!
Ocd är en väldigt handikappande sjukdom, men kunskapen  

om den är låg. Inte ens de som ska hjälpa och stödja  
kan  tillräckligt. Nu utbildar OCD-förbundet informatörer för  

att öka kunskapen om ocd, och du kan bli en av dem.

Annons
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FORSKNING

Att få ihop deltagare till forskningsstu-
dier kan vara ett stressmoment – man 
behöver få in tillräckligt många patien-
ter på kort tid för att kunna genomföra 
studien som planerat. När forskaren och 
psykologen Mia Asplund skulle hitta 
deltagare till sin studie om internetför-
medlad terapi för dermatillomani (dtm) 
planerade hon att ha en annonskampanj 
på sociala medier under två veckor. An-
nonsen publicerades på Facebook en 
lördag och på måndag morgon när Mia 
Asplund loggade in i systemet såg hon 
att 185 personer redan anmält sig. 

– Jag trodde inte att det skulle gå SÅ 
snabbt, säger Mia Asplund. Men jag är 
inte helt överraskad, jag blir ofta kon-
taktad av folk från hela landet som fråg-
ar var de kan få behandling. 

Idag erbjuds psykologisk behandling 
för dtm i stort sett bara på mottagning-
ar i Stockholm och Göteborgsområdet, 
även om det kan finnas enstaka kunniga 
terapeuter på annat håll. Att det är svårt 
att få vård är inte unikt för Sverige, i en 
färsk studie från USA där 262 personer 
med dtm ingick hade 78 procent aldrig 
fått någon vård, trots att de i snitt hade 
levt med problemen mer än 20 år. 

Diagnoser som vården har missat 
–Jag tycker att både dermatillomani och 
trichotillomani är diagnoser som man 
missat inom vården säger Mia Asplund. 
Det läggs för lite resurser på detta, trots 
att det kan ha en stor negativ inverkan 
på den enskilda personens liv.  

Just bristen på vård var en av anled-
ningarna till att Mia Asplund och hennes 
kollegor ville undersöka om internetbe-

handling kan fungera för dtm, precis 
som man har sett att det är verksamt för 
andra diagnoser inom ocd-spektrumet 
som tvångssyndrom och dysmorfofobi. 
Sist hon intervjuades i Nytt om OCD 
låg hon i startgroparna för att genomfö-
ra en pilotstudie om detta.

Många nöjda med behandlingen 
Resultatet av studien publicerades tidi-
gare i år, och pekar på att internetbe-
handling verkar vara ett lovande alterna-
tiv för patientgruppen. En övervägande 
majoritet av de 25 deltagarna var nöjda 
eller mycket nöjda med behandlingen 
och de hade fått bra kontakt med be-
handlaren. I studien ingick patienter 
både med trichotillomani och derma-
tillomani, och problemen med att rycka 
hår och att pilla sönder huden minskade 
under behandlingen. Men få blev helt 
besvärsfria och vissa hade fått tillbaka 

en del av problemen vid 1-årsuppfölj-
ningen. 

– Det var en för liten grupp för att 
kunna dra några riktiga slutsatser om 
behandlingsresultatet och i studien in-
gick inte heller någon kontrollgrupp, sä-
ger Mia Asplund. Men huvudsyftet var 
att se om det skulle kunna vara praktiskt 
genomförbart med behandling i det här 
formatet och där gav studien positivt 
besked. 

Studie med fokus på dermatillomani 
Med pilotstudien som grund går nu 
forskarna vidare med en mer omfattan-
de och kontrollerad studie. Man har valt 
att enbart fokusera på patienter med 
dermatillomani. 

– Studien skulle bli för stor och för 
svår att hantera om vi tagit med även 
trichotillomanipatienter, säger Mia Asp-
lund. 

I pilotstudien lyfte flera deltagare upp 
att de kände sig stressade under behand-
lingen, och för att minska den risken 
har forskarna anpassat behandlingsma-
te rialet. Texterna har kortats ner lite 
och några av hemuppgifterna har tagits 
bort. Deltagarna kan nu också välja att 
lyssna på informationsmaterialet i stäl-
let för att läsa det som text.  En annan 
skillnad är att man varit mer noggrann 
i urvalet av deltagare utifrån vilka för-

Högt tryck på  studie 
 om dermatillomani
På två dagar hörde 185 intresserade deltagare av sig – sen var man tvungen att sätta stopp för fler 
anmälningar till studien om internetbehandling för dermatillomani.

– Det här visar på det stora behovet av vård för den här diagnosen, säger forskaren Mia Asplund.

Forskaren och psykologen Mia Asplund leder en  
ny studie om internetförmedlad terapi för derma-
tillomani.

”Det är diagnoser 
som man missat 
inom vården.”
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utsättningar de har att engagera sig i 
behandlingen. 

– Man måste kunna lägga 30 till 40 
minuter per dag på att göra övningar, sä-
ger Mia Asplund. För att behandlingen 
ska få bäst effekt behöver man vara i ett 
sådant skede i livet där man har möjlighet 
att ta sig igenom behandlingsinformatio-
nen och att göra sina hemuppgifter. 

Hon hoppas att det anpassade materi-
alet ska göra att fler kan ta sig igenom 
alla behandlingsmoduler, för dem som 
har koncentrationssvårigheter kan sär-
skilt möjligheten att lyssna på materialet 
vara hjälpsamt.  

Av de 185 intresserade har 70 perso-
ner getts plats i studien. Hälften på-
började sin internetbaserad behandling 
under oktober, medan de övriga utgör 
en kontrollgrupp som kommer få sin 
behandling först i ett senare skede av 
studien. I slutet av nästa år räknar man 
med att all behandling och uppföljning 
är klar. 

– Vi hoppas att internetbehandling-
en så småningom ska bli en del av den 
regionfinansierade vården, precis som 
internetbehandling för tvångssyndrom 

och dysmorfofobi blivit det, säger Mia 
Asplund. 

Den som väntar på en motsvarande 
studie för trichotillomani får dock vänta 
lite till. 

– Vi siktar förstås på att genomfö-
ra en sådan, men vi har ännu inte fått 
finansi ering för det och vi vill genom-
föra dermatillomanistudien först.

Efterfrågar jämlik vård i hela landet
Även om hon är en förespråkare av 
internetbehandling är Mia Asplund 
tydlig med att hon inte tycker att det 
ska vara den enda formen av tillgäng-
lig behandling – det passar ju inte alla. 
Att kunna erbjuda internetbehandling 
skulle vara ett bra första steg för att öka 
tillgängligheten till vård. Men i för-
längningen menar hon att regionerna 
runt om i landet måste se till att kunna 
erbjuda behandling även för tricho-
tillomani och dermatillomani – precis 
som de behandlar andra psykiatriska 
tillstånd.

– Det handlar om jämlikhet! 
Trots att det i nuläget inte är så  stora 

utsikter att få psykologisk behandling för 

trichotillomani och dermatillomani i sto-
ra delar av landet uppmanar ändå Mia 
Asplund personer med de här problemen 
att söka vård oavsett var man bor.

– Ju fler som söker vård desto tydli-
gare blir det för regionerna vilka behov 
som finns. 

Text & foto: Elin Olaisson 
Illustration: Istock 

Dermatillomani innebär ett 
tvångsmässigt plockande eller 
rivande på huden.

Diagnoskriterier derma-
tillomani och trichotillomani
•  Plockandet/rivandet leder till hår-

förlust eller hudskador
•  Du ska ha försökt att sluta men inte 

lyckats
•  Beteendet gör att du upplever 

lidande och/eller att din vardag 
påverkas negativt

•  Tillståndet ska inte kunna förklaras 
bättre av någon annan diagnos. 

Tillstånden behandlas i första hand 
med en form av kbt som kallas 
” Habit Reversal Training”.
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Tolvstegsprogrammet är en 
behandlingsmetod för alkoho-
lister. Men det används också 
i många andra sammanhang 
– bland annat för ocd.  Mattias 
arbetar för att sprida metoden i 
Sverige.

– Många associerar tolvstegsprogram-
met till alkoholister, men det används 
också i andra sammanhang. I USA har 
det länge använts för behandling av ocd. 
Jag har haft stor hjälp av programmet, 
det är faktiskt det enda som på riktigt 
har hjälpt mig.  

Det säger Mattias – som nu drar 
igång tolvstegsprogrammet i Sverige.. 

Tolvstegsprogrammet är ett självhjälps-
program som skapades av Anonyma 
Alko holister (AA) redan på 1930-talet. 
Sedan dess har ett hundratal grupper an-
dra grupper med tolvstegsprogrammet 
som utgångspunkt växt fram i världen. 
Anonyma Narkomaner (NA) och An-
höriga till alkoholister (Alanon) till ex-
empel. Men numera finns det också ett 
tolvstegsprogram med inriktning på ocd 
– Obsessive Compulsive Anonymous 
(OCA).  

Gruppen ger kraft
Processen sker i grupp. Mötet med an-
dra i samma situation är viktig. Mötet 
syftar till att ge deltagaren insikt om sin 
situation, men också att ge styrka – både 

till sig själv och andra – att börja ta an-
svar för sitt tillfrisknande. 

– Som gemenskap är vi starkare än 
om vi kämpar mot ocd på egen hand. 
Många av oss som är med i tolvstegs-
programmet har ägnat otaliga timmar 
åt att kämpa mot våra tvångstankar och 
tvångshandlingar, men det slutar oftast 
med att man är tillbaka där man börja-
de. Det som är speciellt med tolvstegs-
programmet är styrkan i mötena. Det 
är en kraft att tillhöra en grupp, säger 
Mattias. 

I den här artikeln skriver vi inte 
 Mattias efternamn. Vi publicerar heller 
inte några bilder på honom. Han vill 
vara anonym. Anonymitet är nämligen 
en grundbult i tolvstegsprogrammet. 

Få hjälp med tolvstegsprogrammet

”Byt ut ordet alkoholist 
mot tvångstankar”
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Nu kan du delta i en 
 självhjälpsgrupp via Zoom.
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– En enskild individ ska inte ta för 
stor plats och bli en förespråkare för 
programmet. Det riskerar bara att leda 
till konflikter. Jag har varit drivande i att 
etablera OCA i Sverige. Det räcker så. 

Flera skäl till anonymitet
Men det finns flera skäl till att anonymi-
teten är viktig – inte minst när gruppen 
träffas. 

– Vi använder bara förnamn på våra 
möten. Anonymiteten gör att det blir 
lättare att dela personliga berättelser. 
Allt som sägs på mötena sägs i förtroen-
de. Anonymitet förstärker också att det 
är programmet, inte individen, som är 
ansvarig för tillfrisknandet. 

I programmet ska man gå igenom 
tolv steg. Hur lång tid det tar beror på 
personen och hur mycket tid man vill 
lägga på arbetet. 

– Vissa har mer att fundera över. Jag 
själv tar väldigt god tid på mig. Jag har 
hållit på med det här i tre och ett halvt 
år och jag är på steg sju, åtta. Jag har 
successivt blivit bättre ju längre jag har 
kommit i programmet. Jag vet inte om 
jag någonsin kommer att bli helt frisk 
från min ocd, men det går i alla fall i rätt 
riktning. Om jag inte aktivt jobbar med 
det här så förlorar jag snart kompassen i 
livet, säger Mattias. 

Fick verktyg för rädsla och ångest
De tolv stegen, som alltså kommer från 
Anonyma Alkoholister, har anpassats 
för OCA. Det första steget handlar om 
att erkänna att man är maktlös inför 
sina tvångshandlingar och att livet har 
blivit ohanterligt. Andra steget handlar 
om att göra en grundlig inventering av 
sig själv, och att överlämna sitt liv till en 
högre makt. 

– Programmet har framför allt hjälpt 
mig med att hantera mina största räds-
lor som handlar om att jag är rädd för 
att bli sjuk, att dö, att bli avvisad och 
att bli ensam. Det är rädslan som driver 
min ångest och ocd. 

Tack vare tolvstegsprogrammet har 
Mattias fått ett verktyg att jobba med 
rädslan. Han har lärt sig vad i livet som 
går att kontrollera, och vad han inte kan 
ta kontroll över. 

– Tidigare kändes mitt liv som att jag 
satt i en bil och inte kunde styra. Nu 
sitter jag på passagerarsätet, det är inte 
jag som kör. Vissa saker måste jag helt 
enkelt lämna över till en högre makt. 
Om jag går igenom en tuff period och 
till exempel får en ångestattack så upp-
repar jag min bön eller mantra. Jag har 
lämnat över rädslan till en högre makt. 

Många tror att tolvstegsprogrammet 

tar avstamp i en gudstro, men så är det 
inte, enligt Mattias. 

– Nej, däremot handlar det om att tro 
på en högre makt. Vad som är den högre 
makten bestämmer man själv. Alla iden-
tifierar sin egen uppfattning. Jag kom-
mer själv från en icke-religiös familj. Jag 
har aldrig funderat särskilt mycket över 
spirituella frågor. Jag brukar föreställa 
mig den högre makten som kärlekens 
kraft, och ibland som naturens kraft. 
 Eller varför inte programmets kraft? Det 
kan fungera på människor som känner 
sig främmande inför det andliga. 

Spirituellt men inte religiöst
Tolvstegsprogrammet är ett spirituellt 
program, men det är inte ett religiöst 
program, poängterar Mattias. OCA är 
inte allierad med någon religiös eller po-
litisk organisation eller institution. Det 

TOLVSTEGSPROGRAMMET

Vad krävs för medlemskap i OCA?
En önskan att tillfriskna från tvångs-
syn drom (ocd) – inga remisser eller 
annat.

Måste jag tro på Gud?
Nej. Vi tror på en Högre Kraft, men 
varje människa väljer själv vad denna 
högre kraft är för honom eller henne. 
OCA-programmet fungerar både för 
dem med traditionell religiös tro och 
för dem utan religiös tro.

Vad kostar det att vara med i OCA?
OCA kräver ingen medlemsavgift. 
Eventuella kostnader för aktiviteter 
(hemsida, lokal, kaffe, litteratur) 
bekostas av deltagarnas frivilliga 
donationer.

Kommer min anonymitet att bevaras?
Vi använder endast förnamn. Vi 
pratar inte om yrke eller andra 
familjemedlemmar. Det finns inget 
medlemsregister. Det som sägs på 
mötena och vilka som varit där, be-
håller vi för oss själva för det är först 
då vi vågar öppna oss.

Måste jag säga något på mötet?
Nej. Det går bra att bara lyssna.

I vilken organisation ingår OCA?
Ingen. OCA har ingen anknytning till 
någon religion politisk organisation 
eller medicinsk institution, ej heller 
till annan rörelse av något slag. OCA 
fungerar på ett liknande sätt som AA 
men är helt självständig.

Måste jag fortsätta att gå?
Nej. Du avgör själv hur många möten 
du vill gå på och om du vill fortsätta 
besöka möten. Men eftersom deltag-
andet skiftar från möte till möte, 
rekom menderar vi att du besöker 
flera möten innan du bestämmer dig 
för om programmet kan vara någon-
ting för dig.

Vem leder mötena?
Inom OCA är alla gruppmedlemmar 
lika och turas om att hålla i mötena. 
I OCA är ingen person viktigare än 
någon annan.

Vart vänder jag mig om jag vill  
vara med?
Stockholmsgruppen har möte på 
Zoom torsdagar klockan 18. Läs mer 
på hemsidan. 

KÄLLA: WWW.OCASVERIGE.SE

9 vanliga frågor

”Jag har haft stor hjälp av 
 programmet, det är faktiskt det enda 

som på riktigt har hjälpt mig.” Fortsättning på nästa sida ➜
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handlar egentligen bara om att hjälpa sig 
själv och andra att tillfriskna från ocd.

– När jag använder det här program-
met tillsammans med andra på mötena 
så minskar det mina tvångshandlingar 
och tvångstankar. Jag har haft en ganska 
allvarlig ocd, och det här är den metod 
som hjälper för mig. 

Den svenska gruppen är nystartad 
och på de första mötena har det inte ens 
varit en handfull deltagare. På motsva-
rande möten i USA brukar det vara mel-
lan tio och tjugo personer. Större än så 
ska gruppen helst inte vara. I framtiden 
blir mötena kanske fysiska, men som 
det ser ut idag träffas gruppen på Zoom. 
Man turas om att vara mötesledare. 
 Ingen är nämligen ledare för OCA, det 
är ingen som bestämmer. Mattias är allt-
så inte mer ledare än någon annan. 

– Vi är alla ledare och vi hjälps åt. 
Om det fanns ledare som tjänade pengar 
skulle i alla fall jag känna mig skeptisk. 
Det skulle kännas som att ingå i en sekt. 

Möten fria från värderingar
Mötet brukar inledas med en medita-
tion, sedan får var och en dela med sig av 
vad som hänt sedan sist. Om man inte 

känner för att prata måste man inte göra 
det. Då räcker det med att man säger hej. 

– Vi har vissa mötesregler. Vi ska till 
exempel aldrig värdera vad andra  säger. 
Att utbrista: ”Jag håller inte med” när 
någon har sagt något är inte okej. Det 
här är ingen debattklubb. Man ska 
egentligen aldrig kommentera vad  någon 
annan har sagt, varken positivt eller ne-
gativt. Om man säger något posi tivt till 
en person kanske en annan blir ledsen 
för att den inte fick något  beröm. Så vi 
ligger lågt med värderingar. 

Mötet sker på svenska, men litteratu-
ren som hör till tolvstegsprogrammet är 
på engelska. Mattias har planer på att 
översätta en av böckerna, men han har 
inte kommit så långt. 

– Så det är förstås bra om man har 
kunskaper i engelska så att man kan läsa 
boken. Man behöver inte vara någon ex-

pert, men det underlättar om man kan 
ta till sig en text. 

För att ge tolvstegsprogrammet en är-
lig chans tycker Mattias att man ska vara 
med på åtminstone tio möten  innan man 
utvärderar om det är något för en själv. 

Text: Anna Wahlgren 

TOLVSTEGSPROGRAMMET

Läs mer 
•  OCA:s svenska hemsida: 
www.ocasverige.se

•  OCA:s officiella litteratur: 
”Obsessive Compulsive Anony-
mous – recovering from OCD” 
”Obsessive Compulsive Disorder: 
A Survival Guide for Friends and 
Family”

”Man ska  egentligen aldrig 
 kom men tera vad  någon annan har 
sagt,  varken positivt eller negativt”

I Sverige träffas deltagarna 
digitalt via Zoom.

FO
TO

: C
H

R
ISTIN

 H
U

M
E/U

N
SPLASH



NYTT OM OCD  4/2022   2120   NYTT OM OCD  4/2022  

LEDAREN

”Det är värdefullt att  mötas 
utan att behöva låtsas”

Helena Rönnberg, ordförande.
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Nyss hemkommen från en julträff som OCD-fören-
ingen i Stockholm ordnade kände jag hur härligt 
det är att få ses i verkligheten. Digitala träffar och 
föreläsningar har absolut sina fördelar. Alla kan till 

exempel lyssna på förbundets föreläsningar oavsett var man 
bor i landet. (Tre av vårens föreläsningar kan du förresten läsa 
mer om i det här numret av Nytt om ocd.)

Dessutom är digitala träffar bra för den som på grund av sin 
ocd har svårt att komma hemifrån. Det kan ta en oerhörd en-
ergi och tid att göra sig i ordning, duscha och lämna hemmet. 
Om man ens klarar det, vill säga.

Planen var att dottern skulle följa med på julmyset. Men 
ocd-monstret ville annorlunda, och vann denna gång, efter en 
lång kamp, ångest och tårar. 

Jag valde att vara tacksam över att det var hennes förslag 
från början, och åkte dit själv. 

När jag senare på kvällen satte mig på bussen hem så var jag 
alldeles varm i hjärtat. Påfylld av alla samtal, och för all del av 
lussekatter och godis också. 

Det är värdefullt att kunna mötas i sammanhang där man inte 
behöver låtsas eller spela en roll. Man kan strunta i ytligt prat 
om julplaner och eller vad någon jobbar med. Eller snarare, 
man kan såklart småprata om sånt också, men skillnaden är 
att man dessutom – utan någon direkt tröskel – kan prata om 
sin ångest, vad man har svårt med i sin ocd eller vilka diag-
noser man lever med. Det jag brukar kalla samtal på riktigt. 

För att man visar sidor av sig själv som inte bara är en fasad, 
eller en spelad roll.

I sådana sammanhang finns en tolerans och ett till-
låtande klimat. Alla har en förståelse för utmaningarna 
det innebär att leva med en diagnos som ocd, oavsett 
om man själv är drabbad eller anhörig.

I det här numret av Nytt om ocd har vi intervjuat 
forskaren Mia Asplund, som blev överväldigad 
av det stora intresset för hennes studie om der-
matillomani. Ett av skälen till det stora intresset 
menar Mia är att det på många orter i landet 
är svårt att få vård för sin dermatillomani. Men 
hennes råd är att man ändå ska söka vård. För då blir 
behovet synligare, och vården får större krav på sig att möta 
efterfrågan. 

Vi inom förbundet har de senaste veckorna träffat två olika 
forskargrupper som planerar att dra igång forskning om ocd. 
Och det gläder mig stort. 

Ju mer kunskap vi får inom området, desto 
bättre hjälp kan drabbade få. 

Nästa gång du får Nytt om ocd i brevlådan har 
den fått lite nytt utseende. Men fortfarande är 

våra förhoppningar med vår medlemstidning de-
samma: Att du som medlem ska hitta intressant läsning 

som både kan ge nya kunskaper, igenkänning och hopp. 
Nu önskar jag dig och dina nära fina helger, så hörs vi 

nästa år!

Helena Rönnberg, ordförande  
helena.ronnberg@ocdforbundet.se

”Skillnaden är att man 
 dessutom – utan någon 

 direkt tröskel – kan prata 
om sin ångest.”
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FÖRENINGSNYTT

Ovan: Kristin Johansson och 
Hanna Edlund, OCD-föreningen 
Göteborg, besökte Anhörig-
dagen i Kungälv i oktober.

I november deltog Johanna Persson och Elin 
Olaisson från OCD-föreningen Stockholm på 
LSS-konferens. De pratade om ocd och våra 
andra diagnoser med handläggare och utfö-
rare inom LSS  (boenden och boendestöd) 
från hela landet. 

– Många var intresserade av vad förbundet 
kan erbjuda, och vi informerade om våra 
olika utbildningar, sa Elin Olaisson.

Förbundet på plats Föreläsningsdag 
om PANS
Den 10 november arrangerade 
förbundet SANE en föreläsningsdag 
om PANS (Pediatric Acute-onset 
Neuropsychiatric Syndrome). PANS 
är en diagnos som lätt misstolkas 
som ocd eftersom ett av de vanligas-
te symtomen är just tvångstankar och 
tvångshandlingar, men i själva verket 
utlöses PANS av en infektion som 
sedan triggar igång immunförsvaret. 
Andra symtom kan vara exempelvis 
ätstörningar, motoriska avvikelser 
eller sängvätning. 

Under dagen fick åhörarna ta del 
av nyligen genomförda studier av hur 
både drabbade och anhöriga på-
verkas av diagnosen. Man har även 
undersökt kopplingen mellan PANS 
och suicidalitet / självskadebeteende, 
där risken är påtagligt förhöjd även i 
unga åldrar. 

Föreläsningarna filmades och 
 kommer läggas upp på webbsidan 
sane.nu/projektfinal/ 

Pilotstudie kring ny medicin 
mot tvångssyndrom
Forskaren Susanne Bejerot har under 
2019–2022 genomfört en pilotstudie 
för att undersöka om Rituximab, en 
medicin som används för att behand-
la bland annat reumatism, har någon 
effekt på patienter med svårbehand-
lad ocd eller schizofreni. 19 personer 
deltog i studien och fick utöver sin 
vanliga medicinering en behandling 
med Rituximab. 

Efter behandling och uppföljning 
kunde man konstatera att bara 2 av 
10 ocd-patienter hade blivit mycket 
förbättrade, medan man såg tydliga-
re effekt för patienterna med schizo-
freni. Forskarna kommer nu gå vidare 
med en fördjupad studie inriktad på 
enbart patienter med schizofreni.

Mariann Sjögren, OCD-fören-
ingen Dalarna, föreläste om 
ocd på Psykisk Hälsa-veckan  
i Falun i oktober.

Att sprida kunskap om ocd är ett av förbundets uppdrag. Här är 
tre av de ställen vi har besökt under hösten.
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Varför inte ge bort en julklapp som gör gott i år? Skänk en valfri summa 
till OCD-förbundet, så får du ett fint julkort att lämna över på julafton. Du 
 beställer kortet i vår webbshop, där du också hittar gratulationskort och 
kort för minnesgåvor. ocdforbundet.se/webbshop

Namn Efternamn

Här kan man skriva in en kort  
hälsning. Eller bara sitt namn.

Namn Efternamn

Hälsningar Namn Efternamn

Skänk en gåva som hjälper andra

I boken Tvång – en guide för dig som 
anhörig finns mycket stöd att hämta. 
Med humor, värme och hög igenkän-
ning delar AnnKatrin Noreliusson med 
sig av sin egen familjs ocd-historia.

Boken Tvång ger många bra tips på 
att gemensamt hitta en väg att mildra 
och mota tillbaka ocd:n. Kanske blir 
den närstående inte av med tvången 

helt, men kan någorlunda hantera dem. 
Och där är anhöriga en stor del av 
nyckeln.

Boken finns att köpa till förmånspris i 
OCD-förbundets webbshop: 
www.ocdforbundet.se/webbshop/.  
Pris: 186 kr inklusive porto för medlem-
mar, 286 kr för övriga. Lassbo förlag, 
2022.

Anhöriga guidas i boken om tvång    

BDD-projektet 
fortsätter
Stockholmsföreningen har under två 
år drivit ett informationsprojekt om 
dysmorfofobi riktat mot elevhälsan i 
Stockholms högstadie- och gymnasie-
skolor. Hittills har 50 skolor och ett par 
ungdomsmottagningar genomgått en 
utbildning om hur bdd kan yttra sig 
och vad skolan kan göra för att stötta 
eleven. Nu har föreningen beviljats 
ytterligare bidrag på 80 000 kronor och 
kan fortsätta projektet under 2023.

Ny lokalförening på gång  
i Värmland
En ny lokalförening i OCD-förbundet 
är på gång – i Värmland. Vill du vara 
med och engagera dig? Man kan bara 
hänga med andra medlemmar, alter-
nativt bidra med inlägg på Facebook, 
arbeta med intranätet eller något annat 
som man tycker är roligt eller viktigt. Hör 
av dig till lena.nilsson@ocdforbundet.se 
om du vill vara med eller har frågor.
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Rabatt för 
medlemmar

En gåva som gör gott

önskar

God Jul

Gåvan hjälper OCD-förbundet att stötta personer med tvångssyndrom och 
deras anhöriga, och att sprida kunskap om ocd och närliggande diagnoser. 
Tillsammans gör vi skillnad!

En julgåva /på 250 kronor/ har skänkts till OCD-förbundet i ditt namn.

�

Namn Efternamn

Namn Efternamn

Missa inte! Förbundsstämma den 13 maj



Våra lokala ombud
Tag gärna kontakt med ombuden för information om lokala arrangemang eller gå in på www.ocdforbundet.se
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