UTBILDNING OM DYSMORFOFOBI (BDD)
Vi erbjuder en timmes digital utbildning om BDD till skolpersonal, företrädelsevis från
elevhälsoteamet men annan personal är också välkomna. Målet är att lära deltagarna mer
om BDD i syfte att fler med diagnosen ska uppmärksammas och få remiss till vård.
Utbildningens innehåll:
-

Diagnos och behandling
Signaler att uppmärksamma
Bemötande och anpassningar i skolan
Utrymme för frågor och diskussion

Vad kostar det?
Tack vare bidrag från Stockholms stad och Uppdrag Psykisk Hälsa kan vi erbjuda utbildningen
gratis för skolor inom Stockholms kommun. För skolor från andra kommuner tar vi ut ett
självkostnadspris på 400 kr per utbildningstillfälle.
Hur går utbildningen till?
Vi håller utbildningen via Zoom (gratis att ladda ner), skolan väljer själv hur många deltagare
som ansluter. Det tar högst en timme, och det kommer finnas utrymme för frågor och
diskussion. Vi lämnar över informationsmaterial från mötet som ni kan sprida vidare.
Bokning
Kontakta Ulrica Dahlén, ulrica.dahlen@ocdstockholm.se eller OCD-föreningen Stockholms
kansli på info@ocdstockholm.se telefon 08-669 3039.

Vad är BDD?
BDD (Body Dysmorphic Disorder) innebär en överdriven fixering vid utseendet, en skev bild
av att man är ful eller onormal. Att vara negativ till sitt eget utseende är ju inte ovanligt, men
hos den som har BDD går det så långt att det blir ett hinder i vardagen och orsakar stort
psykiskt lidande. För att få diagnosen BDD ska man ägna minst en timme om dagen åt att
tänka på det som man inte tycker om med sitt utseende. Hos de flesta med BDD börjar
besvären i tonåren, men det kan uppkomma både tidigare och senare.
Konsekvenser av BDD
Den som har BDD kan ägna mycket tid och energi åt att dölja sina ”brister” och även undvika
situationer eller platser för att man inte vill visa sig. Det leder ofta till nedstämdhet och
social isolering i olika grad.
I en färsk svensk studie framkom att 50 % av studiens patienter i åldrarna 13-17 år med BDD
hade haft självmordstankar och/eller självskadebeteende. Skolfrånvaron i gruppen var hög –
25 % hade total skolfrånvaro och ytterligare 50 % hade störd skolgång.
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