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Internetbehandling för 
tvångssyndrom och 

dysmorfofobi

2
0

1
8

-0
8

-1
5

  
 1

5
0

0
 e

x
  

 F
O

T
O

: 
Y

A
N

A
N

 L
I 

O
C

H
 F

R
E

E
P

IK



Från och med september 2018 erbjuder OCD- 
programmet på Huddinge Sjukhus kognitiv beteende- 
terapi (KBT) via internet för diagnoserna tvångs-
syndrom och dysmorfofobi. Forskning visar att KBT 
förmedlad via internet är en effektiv behandling vid 
tvångssyndrom och dysmorfofobi. 

Hur går det till?
Du kan själv anmäla intresse för behandlingen genom att följa 
instruktionerna på hemsidan www.internetpsykiatri.se.  
Anmälan görs sedan via 1177 Vårdguidens e-tjänster där 
du loggar in och genomför en screening. Lämpar du dig för 
internetbehandling utifrån screeningen kommer du att bokas 
in på ett fysiskt läkarbesök på OCD-programmet på Huddinge 
sjukhus. Vid bedömningssamtalet går vi igenom dina besvär. 
Om någon av våra behandlingar bedöms passa för dig så får 
du tillgång till behandlingsmaterialet via vår behandlingsplatt-
form på internet och tilldelas även en psykolog som via mejl-
kontakt hjälper dig genom behandlingen. Du kommer att läsa 
text och göra praktiska övningar i din vardag. 

Vad är tvångssyndrom?
Du som har tvångssyndrom kan besväras av obehagliga och 
ångestframkallande tankar (tvångstankar) om att du exempel-
vis har glömt spisen på, att du kan få en smitta eller att saker 
måste vara symmetriska. För att lindra obehaget tar du ofta till 
olika beteenden (tvångshandlingar). Vanliga tvångshandlingar 
är att kontrollera spisen om och om igen, tvätta händerna upp-
repade gånger eller arrangera saker symmetriskt. Du som lider 
av tvångssyndrom upplever ofta ett starkt obehag i de situatio-
ner där tvångstankarna framkallas.

Vad är dysmorfofobi?
Du som har dysmorfofobi (mer känt som body dysmorphic 
disorder, BDD) upplever att missnöje med det egna utseendet 

skapar oro och ångest. För att få diagnosen dysmorfofobi  
behöver man ha en stark upptagenhet vid ett eller flera 
upplevda fel i ens utseende. De som får diagnosen spenderar 
minst en timme om dagen med att tänka på det som de inte 
gillar med utseendet. Tankarna på att något är fel eller fult 
leder till ångest och gör att ens sociala liv eller arbetsför- 
måga blir lidande. Man kan säga att dysmorfofobi är en typ 
av negativ kroppsuppfattning där problemen är så allvarliga 
att det blir en slags sjukdom. 

Vem passar för behandlingen?
Om du lider av tvångssyndrom eller dysmorfofobi kan be-
handlingen passa för dig. Du behöver ha tillgång till dator 
med internet och ha tillräckliga datakunskaper för att kunna 
surfa på nätet. Våra behandlingar kräver att du är beredd att 
lägga tid och energi på att må bättre. Du behöver kunna kom-
ma till Huddinge Sjukhus för ett läkarbesök innan inter- 
netbehandlingen påbörjas och ett läkarbesök efter det att 
internetbehandlingen avslutats. 

Vad kostar det?
Kostnaden för det inledande bedömningssamtalet följer 
normal landstingstaxa och kan antingen vara ett läkarbesök 
eller psykologbesök. Därefter blir kostnaden motsvarande ett 
psykologbesök i veckan. Högkostnadskort gäller.

Hur lång tid tar det?
När du anmält dig tar det normalt maximalt 30 dagar innan 
du får komma till oss för bedömning. Sedan tar det högst fem 
dagar innan behandlingen startar. Själva behandlingstiden är 
12 veckor.

Hur anmäler jag mig?
Du behöver ingen remiss utan kan själv läsa mer om hur du 
anmäler dig på www.internetpsykiatri.se. 
Har du frågor ring OCD-mottagningen på tel 08-585 857 22.

Bakgrund och information


