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Ungefär två av hundra personer lever med 
OCD och diagnosen är lika vanlig hos 
män som hos kvinnor. Enligt befintlig 
kunskap är det enbart exponering med re-
sponsprevention (ERP), medicinering, el-
ler en kombination av dessa två, som har 
långsiktig effekt vid OCD. Det är också 
dessa behandlingsmetoder som rekom-
menderas i Sverige. 

På Svenska OCD-förbundets hemsida 
skriver Jeffrey Schwartz från UCLA 
att behandling med ERP handlar 
om att patienten, under kontinuerlig 
handledning av en professionell terapeut, 
lär sig att exponera sig själv för stimuli 
som intensifierar tvångstankar och driften 
att utföra tvångsritualer, och sedan tränar 
sig på att stå emot dessa tankar och 
drifter. Till exempel kan personer som 
är rädda för att bli smutsiga instrueras 
att hålla något smutsigt i händerna och 
sedan inte tvätta sig på minst tre timmar. 
För en person med tvångstankar kan 
exponeringssituationen handla om att 
sätta ord på, eller skriva ner de tankar som 
skrämmer eller väcker ångest. 

Mobil teknik som komplement 
vid behandling
Även om ERP visat sig mycket framgångs-
rik som behandlingsform, kan tillgången 
till utbildade behandlare fortsatt vara ett 
bekymmer. Tillgången till adekvat be-
handling kan också påverkas av var man 

bor, där personer i glesbygd kan ha ett be-
tydligt sämre utgångsläge. Därför kan in-
ternet- och smartphone-baserade behand-
lingsformer fylla en viktig funktion, menar 
apputvecklaren fil.dr Stephen P.H. White-
side. På International OCD-Foundations 
hemsida finns en översikt över ett antal ak-
tuella och användbara appar. Vi har tittat 
närmare på två en dessa.

Appar baserade på ERP
Appen ”Live OCD” är en ERP-baserad 
app utvecklad av fil.dr Kristen Mulcahy. 
Appen finns även i en särskild version för 
barn. Användaren utvecklar sin egen expo-
neringshierarki och kan ställa in påmin-
nelser för att slutföra exponeringsförsök. 
Appen innehåller även instrument för do-
kumentation, där användaren exempelvis 
kan uppge ångestnivå efter exponering, 
rapportera ångestnivån vecka för vecka och 
även dokumentera hur många gånger per 
dag som han/hon motstår eller ger efter för 
ritualer. Appen producerar regelbunden 
återkoppling rörande resultat och even-
tuella framsteg, som går att dela med en 
professionell behandlare. 

Appen ”Anxiety coach” har utvecklats av 
fil.dr Stephen Whiteside och fil.dr Jonat-
han Abramowitz, med lång klinisk erfa-
renhet av att behandla ångest. Även denna 
app bygger på ERP och passar både att 
användas på egen hand och som en del i 
behandling vid OCD. Inledningsvis görs 

en skattning av hur allvarliga problemen är, 
varpå användaren vägleds i att skapa en per-
sonlig behandlingsplan utifrån teman som 
skapar rädsla eller stark oro. I appen finns 
exempel på över 500 olika aktiviteter som 
kan användas för att exponera sig för de 
känslor som skrämmer. Användaren skattar 
sin ångestnivå i appen innan exponerings-
övningen startar, och sedan i intervall på 
två minuter, fram till dess att ångestnivån 
har halverats. Appen erbjuder också möj-
ligheten att spela in exponeringssituationen 
i mobilen. Då appen används som del i be-
handling dokumenteras användarens arbe-
te mellan sessionerna i mobilen, vilket ut-
gör värdefull information för behandlaren  
i arbetet med att leda behandlingen framåt. 

Forskning om appar som del i 
behandling
Stephen P.H. Whiteside med kollegor har 
även gjort en vetenskaplig studie rörande 
hur appen ”Anxiety coach” kan användas 
vid behandling av barn. Man har bland an-
nat följt den 10-åriga flickan ”MP” och den 
16-åriga pojken ”FC”. ”MP” bedömdes 
initialt ha en medelsvår problematik, med 
tvångstankar kring att smitta sig själv eller 
sin omgivning, vilket orsakade tvångshand-
lingar i form av upprepad handtvätt. Pojken 
”FC” bedömdes ha mer allvarliga besvär, 
med framförallt mycket svåra tvångstankar 
kring den egna sexualiteten och ångest över 
att kunna vara en fara för andra människor. 
Hans oro var konstant, vilket påverkade för-
mågan att äta, sova och gå till skolan. Period-
vis hade ”FC” även självmordstankar.

Mobil teknik skapar 
nya möjligheter 
för OCD-behandling
Framväxten av ny teknik utvecklar formerna för behandling 
av OCD. I dagsläget finns ett antal mobilapplikationer (appar) 
att ladda ner till mobilen till en låg kostnad. Men hur fungerar 
de egentligen och hur kan de användas? 

Exponering:
Att utsätta sig för situationer som utlö-
ser tvångstankar eller tvångshandlingar.

Responsprevention:
Patienten tränar sig i att ”motstå att 
utföra de ritualer (”tvångshandlingar”) 
han/hon brukar utföra för att lindra el-
ler neutralisera den ångest de oönskade, 
påträngande tankarna (tvångstankarna) 
ger upphov till.
Efter upprepade försök kommer det 
att blir lättare och lättare att motstå att 
utföra ritualen.
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I fallet ”MP” användes appen ”Anxiety 
coach” som huvudsakligt instrument för 
behandlingen. ”MP” träffade sin behand-
lare enbart vid ett par tillfällen, då mam-
man skötte all kommunikation via internet. 
Vid utvärderingen uppgav både ”MP” och 
mamman att appen faktiskt hade varit till 
stor nytta, även om mamman inte var lika 
van vid att hantera appen som ”MP” själv.

Pojken ”FC” träffade sin behandlare be-
tydligt oftare, och här hade appen ”Anx-
iety coach” snarare varit ett redskap att 
hålla behandlingen vid liv mellan be-
handlingssessionerna. Vid utvärderingen 
uttryckte både ”FC” och hans mamma 

att just kombinationen av ”levande” be-
handling, och stödet från appen mellan 
behandlingstillfällena var ett lyckat upp-
lägg. I appen saknades just de orosom-
råden och triggerpunkter som ”FC” be-
hövde för att genomföra sin behandling; 
här var behandlaren behjälplig med att 
”skräddarsy” upplägget för hans expone-
ringssituationer. Liksom i fallet ”MP” var 
pojken ”FC” mer bekväm än sin mamma 
med att navigera sig fram i appen, vilket 
säkerligen är en generationsfråga. 

Utveckla formerna för behandling
Även om studien är alldeles för begrän-
sad för att man ska kunna dra några ge-

nerella slutsatser om vilken effekt appen 
”Anxiety coach” har, så visar den ändå att 
dagens teknik faktiskt kan vidareutveckla 
formerna för behandling. 

– Appen bygger på en lång tradition av kli-
nisk forskning om vad som är till hjälp för 
att bemästra ångest. Den utmanar verkli-
gen människor att möta sina rädslor, till 
skillnad från andra program som fokuserar 
på avslappning men inte går till kärnan av 
det som är bra på lång sikt, säger Stephen 
Whiteside på Mayo Clinics hemsida.
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