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För OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm

OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm är ideella, politiskt och
religiöst obundna föreningar som ligger under Svenska OCD-förbundet. Föreningarna har till
uppgift att, inom Stockholmsområdet och Region Stockholm, stödja och informera personer
med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga och närstående.
Under OCD-spektrum ryms diagnoserna OCD, BDD/Body Dysmorphic Disorder,
Skinnpicking, Trichotillomani och Hoarding.

Föreningarna har också till uppgift att bedriva ett utåtriktat, intressepolitiskt arbete för att öka
kunskapen och kännedomen om OCD och närliggande diagnoser. Uppgiften är även att göra
OCD-föreningen känd bland barn, unga och deras föräldrar liksom allmänheten i stort.
Genom intressepolitiskt arbete når föreningen även vårdgivare, politiker, myndigheter,
skolpersonal med flera.

På förbundsnivå deltar föreningen i ordförandemöten, skriver artiklar till medlemstidningen
Nytt om OCD, hjälper till med remissvar samt kan representera förbundet, när det är påkallat,
i Stockholm.

Medlemsutveckling
Medlemskap tecknas med Svenska OCD-förbundet och personen blir därmed automatiskt
också medlem i en lokalförening. Antalet medlemmar i OCD-föreningen Stockholm och
Stockholms län har varit ungeffir detsamma, med en svag ökning 496 till 499 personer under
året. Av dessa är ungefär hälften boende inom Stockholms stad och andra hälften boende
inom någon av Stockholms kranskommuner. Könsfördelningen är ca 60 % kvinnor och ca 40
% män. Lokalföreningama hanterar inte medlemsavgifter från medlemmarna.

Vi har fortsatt att arbeta med medlemsrekrytering genom att avsluta våra stödsamtal med att
fråga om personen är medlem och berättat om fördelarna med medlemskap. Föreningens
hemsida och deltagande i mässor och andra sammanhang syftar till att både öka kunskaperna
om OCD-spektrumdiagnoserna men också att fler ska vilja bli medlemmar.

Under hösten har en ny föreningsfolder tagits fram, som kommer spridas till mottagningar
inom psykiatrin och i andra sammanhang för att öka kännedomen om föreningen och locka
medlemmar. föreningen har under året sett till att sprida information om föreläsningar,
stödgrupper och andra föreningsaktiviteter i bredare kretsar än tidigare, då dessa tillfällen
lockar presumtiva medlemmar.



Det ligger i sjukdomens natur (“tvivelsjuka”) att vissa har svårigheter med att betala
medlemsavgiften (skriva in kontonummer, posta viktiga brev, vissa saker blir inte av, man vill
inte avslöja sin sjukdom genom att finnas med i något medlemsregister o.s.v.). Detta kan
verka hämmande flir föreningens medlemstillväxt. Vi tror också att ett enklare förfarande för
att bli medlem, t.ex. med färre valalternativ och möjlighet till direktbetalning på
riksförbundets hemsida, skulle öka medlemsantalet. Styrelsen har påtalat detta för
förbundsstyrelsen.

Föreningens verksamhet - stöd och information
föreningens viktigaste uppgift är att informera om OCD/tvångssyndrom och närliggande
diagnoser ur ett återhämtningsperspektiv och att ge personer möjlighet att träffa andra med
liknande erfarenheter. Informationen och stödet ges till såväl drabbade och anhöriga som
professionella yrkesutövare som möter personer med diagnoser inom sitt yrke.

Kommunikationsvägar och informationsmaterial

Hemsida
Stockholmsffireningen har en egen hemsida www.ocdstockholm.se, med syfte
att medlemmar där ska få information om OCD och närliggande diagnoser, om våra
aktiviteter och vår intressepolitiska verksamhet. Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt och
erbjuder besökarna många olika länkar till utförare av vård och stödinsatser i Stockholms län.

Här hittar man alla medlemsaktiviteter och ffir information om föreläsningar som hållits i
föreningens regi, tips om olika rapporter och undersökningar inom området för psykisk hälsa.
Man hittar också information om samarbeten i NSPH Sthlms län med kommunerna och
landstinget.

Medlemsbladet “OCU-forum”
OCD-forum är namnet på det medlemsblad som har skickats ut till alla medlemmar i
Stockholms län fyra gånger under 201$. Medlemsbladet innehåller program för de närmast
kommande medlemsträffarna, cafékvällarna och övrig verksamhet som föreläsningar,
studiecirklar etc. Alla OCD-forum för år 201$ bifogas verksamhetsberättelsen.

Informationen i OCD-forum har också lagts ut på föreningens hemsida. Inför varje aktivitet
har en påminnelse mej lats ut till de medlemmar som lämnat sin epost-adress. Genom
förbundets Facebook- och instagramkonto har aktiviteterna även annonserats ut till en bredare
allmänhet.

Inför 2019 har styrelsen beslutat att ändra antalet OCD-forum från f’ra till tre, vilket innebär
att information om vårterminens aktiviteter skickas ut i december/januari, sommaraktiviteter
skickas ut i april/maj och information om höstaktivtiteter skickas ut i augusti/september.
Därigenom kan medlemmarna få bättre framförhållning vilket ökar chanserna att delta i
aktiviteterna.

Tryckt informationsmaterial
Som grundmaterial för information om de olika diagnoserna som ingår i OCD-spektrumet
använder sig föreningen av de kunskapsblad som riksförbundet tagit fram. Dessa
kunskapsblad finns tillgängliga på hernsidan, och vi har spridit dem vid mässor och bokbord.
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Föreningen har också hjälpt till att sprida den sj älvhj älpsmanual av Jeffrey Schwartz som
finns tillgänglig både på riksförbundets och föreningens egen hemsida.

Föreningen har under 2018 tagit fram en informationsfolder om föreningens verksamhet.
Foldern ger en kort sammanfattning av diagnoser och behandling, vilken verksamhet
föreningen kan erbjuda samt kontaktinformation.

Information om stöd vid studier och arbete - Arbetsmarknadsprojektet
Föreningen fick 2016 medel från PRIO-satsningen (plan för riktade insatser inom området
psykisk ohälsa) ft5r projektet “att skaffa och behålla jobb, trots tvångssyndrom”. Inom ramen
för projektet har föreningen under 201$ samlat information om stöd och åtgärder som man har
rätt till vid studier samt information om stödåtgärder för att komma in i eller kunna behålla
arbete trots tvångssyndrom. Materialet finns upplagt på föreningens hemsida, under 2019
kommer foldrar tas fram och insatser för att sprida informationen kommer att göras.

Enskilda stödsamtal
Medlemmar och presumtiva medlemmar har kunnat både ringa och besöka kansliet för
enskilda samtal. Personliga besök har fått bokas in i förväg. Vår telefontid har varit måndag-
fredag 11.00-16.00. Både anhöriga och personer som själva är drabbade ringer för att ffi råd
om vård, socialt stöd eller bemötande. Det gäller främst OCD, men också övriga diagnoser
som ingår i OCD-spektrumet.

Det har ofta varit känslosamma telefonsamtal, där den som ringt ofta uttryckt sorg och
frustration. Många uttrycker en lättnad över att tala med personer som har egen erfarenhet av
problematiken. Efter ett samtal har vi skickat ut information om OCD, om föreningen och om
medlemskap — om personen inte redan är medlem. Uppskattningsvis har kansliet under året
haft två sådana telefonsamtal per vecka i genomsnitt (vissa personer ringer flera samtal) och
under året har en handfull stödsamtal med personligt besök genomförts.

Under ett stödsamtal informerar vi bl.a. om evidensbaserad behandling (KBT och läkemedel,
även internet-KBT), olika strategier som man kan ta till för att lindra tvånget (såsom motion,
varierad och regelbunden kost, tillräckligt med sömn, meningsfull fritid och
arbete/sysselsättning etc.), vad man som anhörig kan göra för att få en fungerande vardag
samt hur man som anhörig bör förhålla sig till en person med OCD så att man inte dras in i
sjukdomen. Vi informerar också om olika stödinsatser och ersättningar som kan ge personer
med OCD en fungerande vardag och förbättrad livskvalitet. Insatser och ersättningar som
boendestöd, vårdgarantin, behandlingshem, kontaktpersoner, aktivitetshus, personligt ombud,
bostadstillägg, handikappersättning, anpassningar i skolan etc. är några exempel.

Kansliet besvarar även personliga frågor via mej 1, både från medlemmar och presumtiva
medlemmar, till mejladress info@ocdstockholm.se. Det är både medlemmar och presumtiva
medlemmar som har mej lat och föreningen har besvarat mailen skyndsamt och informerat om
diagnoser, vård och stödinsatser samt om föreningens verksamhet.

Information till yrkesutövare
Föreningen har sett till att bjuda in yrkesverksamma till föreläsningar för att öka kunskaperna
om OCD. Viktiga målgrupper har varit anhörigkonsulenter, socialsekreterare, skolpersonal,
yrkesutövare inom psykiatrin, boendestödj are med flera.
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Vid två tillffillcn under året har kansliet på förfrågan hållit föredrag för personal vid LSS
boenden i Stockholm kring OCD och hur man bör bemöta en brukare vid boendet med
diagnosen. Vid dessa tillfällen har mellan fem och åtta personer ur boendets personal deltagit.

Kurser, studiecirklar och träffar

Cafékvällar, för medlemmar och blivande medlemmar varje vecka
Från mitten av juni har föreningen en gång i veckan anordnat cafékvällar i föreningslokalen
på tisdagar eller onsdagar 18-20. Cafékvällarna har varit igång även under jul- och
nyårsveckorna. Syftet är att skapa en mötesplats där man kan träffas och dela erfarenheter,
fika och umgås på ett kravlöst sätt. Det upplevs som en stor lättnad för många att få prata med
andra i liknande situation om hur det är att leva med OCD. Caféet välkomnar anhöriga och
drabbade, medlemmar och presumtiva medlemmar. Deltagarantalet har ökat under året och
för närvarande brukar mellan 6-12 personer komma vid varje tillfälle. Flera nya personer har
deltagit under kvällarna. Klas Lionell och Kela Dahlén har ansvarat för caféverksamheten.

Kreativt café
Vid sex tillfällen under våren anordnades “kreativt café”, med träffar på olika caféer på
Södermalm. Fokus för samtalen var livet, relationer, gemenskap, utbildning och arbete.
Ledare har varit Klas Lionell och Kela Dahlén.

Öppet hus/kamratgrupp
Oppet Hus har anordnats i föreningslokalen onsdagskvällar under januari — mars under
ledning av Lena Fridell. Då träffarna utecklats till att bli en mötesplats för en grupp
stadigvarande deltagare omvandlades Öppet hus därefter till en kamratgrupp. Kamratgruppen
har fortsatt att träffas under året, dock utanför föreningslokalen för att ge plats åt annan
föreningsverksamhet.

Stödgrupper
Två stödgrupper har hållits under året, en under våren och en under hösten, för blandade
grupper av drabbade och anhöriga. 1 stödgrupperna träffas man tolv gånger och utgår från ett
strukturerat material framtaget av OCD-förbundet som sedan har vidarearbetats. 1 gruppen har
man arbetat för att deltagarna ska känna trygghet och samhörighet genom att se och belysa
gemensamma erfarenheter och beteenden. Både drabbade och anhöriga känner ofta en stor
ensamhet och utanförskap, och här kan stödgruppen göra en positiv skillnad genom öppenhet
och visa att det finns hjälp att få. Stödgrupperna har varit mycket uppskattade av deltagarna.
Höstens stödgrupp har arrangerats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Stödgrupperna har letts av Klas Lionell och Kela Dahlén.

Improvisationsteater
Under våren har föreningen ordnat en kurs i improvisationsteater med tio träffar. Människor
med psykisk ohälsa behöver ofta få ut sina känslor på olika sätt och där är teater ett mycket
bra hjälpmedel. Skratt är livsnödvändigt och i kursen jobbade man på att få ut ett avslappnat
och naturligt skratt från deltagarna — och man hade mycket roligt tillsammans!
Improvisationsteatern leddes av Anna Sandberg och Kela Dahlén.

4



Kurs i personlig utveckling
Under våren har föreningen anordnat en kurs i personlig utveckling, under ledning av Ulrica
och Kela Dahlén. Kursen har omfattat tio träffar med olika teman, såsom stresshantering,
kroppsspråk, tankens kraft, konflikthantering och förlåtelse.

Samtalsgrupper
Deltagarna från höstens stödgrupper för anhöriga och drabbade har träffats sammanlat tio
gånger under våren. Ledare har varit Klas Lionell, Sara Edström och Hans Kilsved.

ilälsospåret
Med finansiering från NSPH Stockholms län har föreningen kunnat hålla en kurs i hälsa under
hösten. det så kallade “Hälsospåret”, där de två sista kurstillfällena genomförs i januari 2019.
Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och erbjöds både till
föreningens egna medlemmar och medlemmar från föreningen “Balans”. Balans är en patient-
och anhörigförening för bipolär sjukdom, depression, utmattningssyndrom och dystymi. 1
kursen ingick teman såsom balans i vardagen, stresshantering, sömn, matens betydelse och
inspiration till motion. Ledare har varit Kela och Ulrica Dahlén.

BDD-kväll för anhöriga
Under hösten ordnades en särskild träff för anhöriga till personer med BDD, under ledning av
Helene Lundberg och Anna Fredriksson. Att få prata om hur det är att leva nära en person
med självupplevd fulhet och lyssna på andra i liknande situation gör att det känns mindre
ensamt.

Pysseikvällar
Föreningen har under året under ledning av Elin Wattjersson börjat tillverka OCD-armband
för försäljning, där förtjänsten går till föreningen. Vid två tillffillen ordnades pysselkvällar, där
medlemmar gjorde armband tillsammans.

Djur- och musikprojektet för barn och unga, 6 - 16 år
Det är tufft att vara ung med OCD och kontakten med djuren ger en välkommen
stressreduktion. Förbundet arrangerar årligen veckolånga läger där barn och unga med OCD
ges tillfälle att genom olika aktiviteter umgås med djur och att utöva musik. Under 201$ har
föreningens kanslimedarbetare Johanna Maali Persson arbetat som kökspersonal och assistent
till Susanna Wersäll (ansvarig för lägret) under lägret i Skåne i augusti. Hennes medverkan
blev mycket uppskattad av lägerarrangör och deltagare.

Föreläsningar
För att öka kunskaperna om diagnoserna inom OCD-spektrumet och följa utvecklingen inom
forskning och behandling har föreningen anordnat föreläsningar. Inbjudningar har skickats till
medlemmar och till professionen, exempelvis socialtjänst, kommunalt anhörigstöd, BUP och
andra psykologiska behandlingsenheter. Under året har följande föreläsningar anordnats:

- “Från jurist till lövkrattare och konstnär” — medlemmen Lars Korse föreläste om sitt
liv och vad som hjälpt honom i hans OCD.

- “Utredning och behandling av OCD” — bampsykiatern Henrik Pelling föreläste om
behandling av OCD i samband med årsmötet.

- “Anhörigkväll” — verksamhetsledaren Elin Olaisson föreläste om sina erfarenheter av
att vara förälder åt ett barn med OCD, medlemmen Emma Kazdan föreläste om hur
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det är att ha en partner med OCD och legitimerade psykologen Mikaela Svedmyr från
BUP OCD föreläste om behandling av OCD.

- “Författarkväll med Sofia Pihlsgård” — Sofia berättade om sin nyutkomna bok “Izas
hemlighet” och läste högt ur boken.

- “OCD och genetik” — Jessica Nordin från Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi inom Uppsala universitet förelästa om forskning kring genetiska
markörer för OCD.

- föreningskväll i samarbete med NSPH Stockholms län, där verksamhetsledare Elin
Olaisson presenterade föreningen och Kela Dahlén berättade om hur det är att leva
med OCD. Publiken kom från olika föreningar och Samordningsförbundet.

- “Internetbaserad KBT för barn och unga” — leg. psykolog Kristina Aspvall från BUP
klinisk forskningsenhet

Förortsturné
Med hjälp av finansiering från regeringens satsning “Uppdrag psykisk hälsa”, beviljat av
Socialförvaltningen i Stockholms stad, har föreningen kunnat genomföra tre föredrag i
Rinkeby, Farsta och Vällingby. förortsturnén har genomförts i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan och Hjärnkoll/NSPH Sthlms län.

Vid föreläsningarna föreläste psykologer från BUP OCD tillsammans med unga ambassadörer
från Hjämkoll/NSPH Sthlm. De beskrev hur OCD kan yttra sig och hur det kan behandlas
samt vilka konsekvenser det kan få för skola, yrkesliv och anhöriga.

De som besökte föreläsningarna var föräldrar, lärare, elevvårdspersonal, anhörigkonsulenter
och socialsekreterare och föreningens bedömning är att många av de som kom på
föreläsningarna, exempelvis skolpersonal från närområdet och drabbade/anhöriga som inte är
medlemmar i föreningen, var personer som föreningen inte skulle ha nått i sin ordinarie
verksamhet. Föreningen har fått ytterligare bidrag för att genomföra fler föreläsningar i
Stockholms förorter under 2019.

1 samband med föreläsningarna delade föreningen ut informationsmaterial och sålde böcker.

Föreningens verksamhet — intressepolitiskt arbete

Kontakter med Stockholms stad och HSO Sthlms stad
En viktig arena för föreningens intressepolitiska arbete är de funktionshinderråd som
organiseras av Stockholms stad. Representanter i funktionshinderråden måste vara
medlemmar i föreningen och vägledande för arbetet är föreningens vision och mål. Under
201$ har föreningen haft representanter i följ ande funktionshinderråd:

• Bostadsbolagens funktionshinderråd (2 möten)
• Kulturnämndens funktionshinderråd (6 möten och 1 möte med kulturnämnden)
• Kyrkogårdsnämndens funktionshinderråd (4 möten)

Föreningen ingår också i en nystartad brukaneferensgrupp för “Fler vägar in — breddad
rekrytering” som arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för. En föreningsrepresentant har
också medverkat i två task force-möten om samlarsyndrom med forskare från KS och
kommunrepresentanter från Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten-Lfljeholmen.
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Via socialförvaltningen i Stockholms stad har föreningen fått del av regeringens riktade medel
inom Uppdrag psykisk hälsa för att genomföra den ovan beskrivna förortstumén samt PRIO
medel för projektet “Att skaffa och behålla jobb”. Båda projekten fortsätter under 2019.

Föreningen har också haft representanter med vid möten och konferenser anordnade av
Stockholms stad och HSO Stockholms stad:
• $thlms stads information om stadens nya program för tillgänglighet och delaktighet,

“Ett Stockholm för alla”
• Informationsmöte på socialförvaltningen om bidrag till ideella föreningar
• Två möten i Brukarreferensgruppen för socialpsykiatrin, på Socialförvaltningen
• Utskick av skolenkät till OCD-föreningens medlemmar från HSO Sthlms stad,

Ramböll.
• På en Anhörigworkshop med andra föreningar, anhörigkonsulenter m.fl. på Hälsans

Hus
• En inspirationsdag anordnad av Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholm stad på Piperska

muren
• Politikerutfrågning som HSO Sthlms stad anordnade inför valet.
• Forskardag om socialpsykiatrin
• Konferens om fattigdom “Fattigvårdslagen 100 år — Var står vi idag?”
• Anhörigkonsulentema i Stockholm anordnade en kväll om OCD/tvångssyndrom för

allmänheten där OCD-förcningen berättade om sin medlemsverksamhet.

Kontakter med Landstinget — brukarråden — Funktionsrätt Sthlms län
Samarbetet med de andra föreningarna sker i HSO Sthlms län och NSPH Sthlms län och i
landstingets olika brukarråd. Föreningen har deltagit på årsmöte och ordförandemöten i HSO
sthlms län och deltagit i olika programpunkter och möten.

Genom vårt arbete i OCD-föreningen får vi stor kunskap om hur vård och stöd upplevs ur
våra medlemmars perspektiv. Denna kunskap är viktig att förmedla vidare så att förändringar
kan uppnås och personer med OCD får så tillfredsställande vård som möjligt. Brukarråden
utgör en av flera sådana “inflytandekanaler”. Föreningen har under året hållit möten med
föreningens representanter för att samordna det intressepolitiska arbetet i både kommuner och
landsting.

- Psykiatrienhetens brukarråd, där representant deltagit i 3 möten under året. Representanten
har bland annat deltagit i att ge synpunkter på SLSO:s uppföljningsplaner för
verksamhetsområde psykiatri. Rådet har även arbetsgruppsmöten, där föreningens
representant har kunnat delta från augusti och framåt. Diskussionerna har mycket rört
brukarrådets roll och hur samarbetet med psykiatrienheten ska fungera.

- Brukarrådet på NSP, Norra Sthlms psykiatri, har haft stormöten med förmöten (4 möten) där
Norra Sthlms psykiatris verksamhetschefnärvarat och BISAM varit protokollförande. Också
arbetsgruppsmöten (4 möten) där vår representant ingått i gruppen “medan man väntar på
vård”. En annan grupp har varit “föreningamas delaktighet i öppen och heldygnsvården”. 1
början på året fick alla grundläggande utbildning om NSPs organisation.

-I brukarrådet Psykiatri Södra har föreningens representant deltagit i 3 möten. Under året har
de olika brukarrepresentanterna sammanställt en gemensam åsiktsförklaring. Man har också
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arbetat kring frågor som delaktighet, uppföljning, samarbete mellan vårdgivare och olika
samhällsaktörer samt fullmakter f5r information.

- Brukarrådet VO SLSO, representanter har deltagit i fyra möten. Områden som har
diskuterats:

• Film och handbok om brukarinflytande
• Trygghetskvitto (utskrivningsmeddelande)
• Nationell patientenkät
• Digital egenamälan
• Representanter deltog i gemensam Utbildningsdag om brukarråden inom VO Psykiatri

SLSO den 16 april.

- BUP:s brukanåd har förmöten som väcker frågor till mötet med ledningen för BUP.
Föreningens representant deltog i 7 möten under året. Bland annat har man under året
diskuterat patientlöften, där det ska framgå vad BUP erbjuder och hur man arbetar.
Brukarföreningarnas synpunkter togs väl emot av BUP som nu arbetar vidare internt med
patientlöftena. Rådet har också lämnat synpunkter på BUP:s remissportal, bland annat kring
tillgänglighet och tydlig information.

- Brukarrådet Psykiatri Nordväst, där representant varit med vid ett möte. Vid mötet
diskuterades bland annat BI$AM-funktionen och psykosmottagningen i Upplands Väsby.

- WeMind
Föreningen var representerad på WeMinds föreningsdag och har en representant med i
WeMinds brukarråd. Två möten har hållits under året. Föreningens representant i NSPH
Sthlms län har under året föreläst om brukarinflytande på WeMind.

Utöver brukarråden har föreningen medverkat i andra sammanhang inom landstinget och
Funktionsrätt Stockholms län:

• OCD-föreningen besvarade en uppföljningsenkät från HSF.
• OCD-ftreningen hade en representant på en workshop om Regionalt resurscentrum

StockholmlGotland på Piperska muren.
• Deltagare från OCD-föreningen deltog i en hearing om arbete och studier på WeMind.
• Seminarium kring RUFS i Landstingssalen (den regionala utvecklingsplanen för

Stockholmsregionen).
• Öppet hus Norra Stockholms psykiatri

Samarbete 1 NSPH Stockholms län
OCD-föreningen Sthlms län är en av 10 föreningar i NSPH Sthlms län och föreningens
representant har lagt ner mycket arbete i paraplyorganisationen. OCD-föreningens vice
ordförande är även vice ordf. i NSPH Sthlms län och deltog på samtliga styrelsemöten under
2012 liksom på samtliga ordförandemöten. Under hösten var hon tf ordförande. Vice ordf. har
lagt ner ett omfattande arbete med att utveckla och kvalitetssäkra arbetet i NSPH Sthlms län:
arbetsgivarfrågor har hanterats, ansökningar har skrivits och redovisningar rapporterats både
muntligt och skriftligt mm.

OCD-föreningen har deltagit i två workshops anordnade av NSPH Sthlms län under året där
vision och mål för NSPH har diskuterats, liksom hur hur föreningarna ska samarbeta. Utifrån
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diskussionerna annonseras de olika föreningarnas aktiviteter genom NSPH Sthlms läns
hemsida, och man har arrangerat gemensamnia föreningskvällar. OCD-föreningen var en av
två föreningar som presenterade sina verksamheter på den första kvällen som arrangerades i
november.

OCD-föreningen har under året besvarat en enkät från NSPH Sthlms län för den pågående
kartläggningen av inflytandearbetet i länet. Föreningen har under året skrivit meji och tryckt
på om barn och unga med problematisk skoifrånvaro. När NPF nämns kommer ibland OCD
och BDD i skymundan, vilket vi påpekade för ansvarig i kommunernas nätverksarbete kring
barn och unga med problematisk skoifrånvaro.

Uppdrag psykisk hi]sa, UPU
OCD-föreningens vice ordfZ5rande (också vice ordförande i NSPH Sthlms län) är representant
i Styrgruppen för UPU Stockholms län. Där tog hon upp önskad implementering av “Vägar
till bättre samordning av insatser till barn med funktionsnedsättning” och tryckte på om att
anhörigfrågor behöver prioriteras och att det är riskabelt att skjuta upp frågan i
Handlingspianen för UPH i Sthlms län. OCD-föreningens representant såg till att alla
föreningar i NSPH fick tillgång till handlingspianen, med tips om hur man lättast tränger in i
det stora materialet.

NSPH Sthlms län hade två representanter i beredningsgruppen för Uppdrag psykisk hälsa där
OCD-föreningens vice ordförande var den ena. Beredningsgruppen lades dock ner under
hösten. Genom att göra gemensamma inspel i arbetet med handlingspianerna stärks också
samarbetet mellan föreningarna.

Regionalt resurscentrum i Stockholm/Gotland
OCD-föreningens representant i NSPH Sthlms län deltog i två workshops om Regionala
resurscentra anordnade av landstingets projektgrupp. Vår representant skrev ett brev från
NSPH Sthlms län till projektiedarna för det Regionala resurscentrat och bad om ett möte, som
dock ej hörsammades. Vi deltog i NSPH Sthlms läns politikeruppvaktningar, där en av
frågorna var just regionalt resurscentrum.

Regionala samrådet för beroende- och psykiatrifrågor
OCD-föreningens vice ordförande, som också är vice ordförande i NSPH Sthlms län deltog, i
den rollen som representant i Regionala samrådet för beroende- och psykiatrifrågor. Genom
att NSPH driver Hjämkoll kunde vi t.ex. tipsa polisen om lämpliga unga föreläsare till deras
fortbildningar.

Peer Support
NSPH Sthlms län driver projektet PEER Support, anställda med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa. Det är en helt ny yrkeskategori som idag arbetar inom den socialpsykiatriska
verksamheten i Stockholms stad. Vår representant har haft det praktiska arbetsledaransvaret
för projektiedaren och har ansvarat för medarbetarsamtal. Hon har även deltagit i chefsmöte
på AMF, Jobbtorg City.

Peer supportprojektet ingick i ett Arvsfondsprojekt på nationell nivå. 1 en arbetsgrupp deltog
föreningens representant i möten och har även korrekturläst PEER Supportprojektets
reportagebok.

9



(H)j ärnkoll
NSPH Sthlms län driver också projektet Hjärnkoll, Stockholm och Hjärnkoll ung. Vår
representant har haft det praktiska arbetsledaransvaret flir projektiedaren och har ansvarat för
medarbetarsamtal.

Vår representant har deltagit i arbetsgruppsmöten vid flera tiliffihlen och även deltagit i ett
regionmötc med det nationella Hjärnkoll. En person ur OCD-föreningens styrelse har under
året utbildat sig till attitydambassadör i Hjärnkoll Ung. föreningen har ocskå anmält en
representant till Hjärnkolls skoichat.

Utstä II ningar/bokbord
Föreningen har under året deltagit som utställare eller haft bokbord vid ett flertal tillfällen.
Förutom att informera om diagnoserna och föreningen har vi även sålt böcker och armband.

NPF-forum
föreningen hade utställarplats vid NPF-forum i maj, arrangerad av Attention. På konferensen
fanns bred representiation av föreningar, företag och offentliga vårdgivare med koppling till
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Järvaveckan
Funktionsrätt Stockholms län hade en utställarplats under Järvaveckan. OCD-föreningen hade
möjlighet att närvara under en eftermiddag/kväll och sprida information om föreningens
verksamhet till besökarna.

Anhörigkonsultenternas kväll om tvångssyndrom
föreningen hade ett bokbord när anhörigkonsulenterna inom Stockholms stad anordnade en
kväll kring OCD/tvångssyndrom för allmänheten.

Seminarier och konferenser som arrangerats av andra organisationer
Föreningens medlemmar har närvarat i många andra sammanhang:

• Konferens om psykiatrisk heldygnsvård
• “Stanna kvar i skolan” arrangerat av Hjärnkoll och ABF
• Bokrelease av “Izas hemlighet” — en barnbok om OCD, utgiven av Dynamo förlag
• På Funkisfestivalen på Circus på Djurgården, arrangerad av föreningen Funkisglädje
• Våra medlemmar deltog i Mental Health Run
• Suicidpreventiva dagen, anordnad av foikhälsomyndigheten, NASP, MIND, SPES

och Suicide Zero
• Frukostseminarium vid NSPH riks release av det nyuppdaterade materialet “Din

egenmakt”
• Seminarium i nationella PEER Supportprojektet
• Brukarkonferens anordnad av Brukarföreningen om missbruk och beroende.
• Bokrelease av “Hur i helvete kunde det bli så här?”-första boken på svenska om

PANS/Pandas, utgiven av Pavus Utbildning samt musikuppträdande av Arnandine
Äupeix (bokens huvudperson)

• Ångesfioppet — världens kortaste gatlopp, anordnat av Fountainhouse,
kanslimedarbetaren och flera medlemmar deltog.

• Mänskliga Rättighetsdagarna 2018, Älvsjömässan
• Temakväll “Dans som terapi” vid Dansmuseet
• Socialstyrelsens informationsdag “Tidiga och samordnade insatser för barn och unga”

lo



• Seminarium om utfailsmått vid patientundersökningar, Karolinska institutet
• Avslutningsseminarium för Brukarrevisionsprojektet på ABF-huset.

Styrelse och personal

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 201$ haft följande sammansättning:

Vera Nordlander, ordförande
Anita Odell, suppleant och vice ordförande
Åsa Wennerberg, kassör (avsade sig uppdraget i augusti av personliga skäl)
Elisabet Berg Karis, ledamot
Elizabett Dag, ledamot
Kela Dahlén, ledamot
Klas Lionel!, ledamot
Elin Wattjersson, ledamot
Ulrica Dahlén, suppleant (avsade sig uppdraget i januari av personliga skäl)
Christina Wattjersson, suppleant

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda styrelsemöten.

Arbetsuppgifter för ordförande och styrelse
- ta fram måldokument och riktlinjer, ta fram arbetsbeskrivningar
- ansvara för j obbannonser, intervjua sökande till tjänsterna, ta referenser
- tillsammans med verksamhetsledaren arbeta med bidragsansökningar och

utvärderingar till kommun och landsting.
- tillsammans med verksamhetsledaren arbeta med verksamhetsberättelse,

verksamhetsplan och budgetffirslag
- ansvar för medarbetarsamtal med verksamhetsledaren.
- delta i intressepolitiska möten, författat skrivelser och hållit kontakt med andra

föreningar inom NSPH Stockholms län samt andra lokalföreningar inom Svenska
OCD-förbundet. Vice ordförande var också vice ordförande i NSPH Stockholms län
under året.

Ärsmöte 2018
Årsmöte hölls 17 mars på Appellunden, Sabbatsbergsvägen 6 i Vasastan i Stockholm. 1
samband med årsmötet föreläste Henrik Pelling. harnpsykiater tidigare verksam vid
Neuropsvkiatriska hehandlingsenheten BLP i Uppsala.

Vid det ordinarie årsmötet var inte årsredovisningen mrdigställd och ingen kandidat till
ordftrandeposten hade hittats. DärfZr anordnades den 26 april ett extra årsmöte, dur dessa
frågor behandlades, liksom frågan om budget för 201$.

Anställd personal och ideellt arbetande medlemmar
Föreningens tidigare kanslichef avslutade sin anställning i januari. Tjänsten delades upp i en
ekonomiansvarig, som tillträdde i december 2017, och en verksamhetsledare som tillträdde i
april 201$. Den ekonomiansvarige avslutade sin anställning i juli och därefter beslutade
styrelsen att slå ihop tjänsterna, vilket innebar att verksamhetsledaren från augusti ansvarat för
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både ekonomi och verksamhet. Kansliet har fyra kontorsplatser, varav två upptas av
flireningen. Styrelsen beslutade att hyra ut en av två lediga arbetsplatser till föreningen Sane,
som även får hålla sina styrelsemöten på kansliet och ha medlemsmöten i lokalen.

Verksamhetsledarens arbetsområden
- Personal- och kansliadministration med arbetsledning av personal (och ansvar för

ideellt arbetande medlemmar) samt ekonomiansvar. Har under året tagit fram nya
rutiner flir aktivitetsledare.

- Tillsammans med styrelsen ansvarat för medlemsbladet OCD-forum, samt haft
ansvarat för föreläsningskvällar, studiecirklar och andra sammankomster etc. Ansvarat
för att sprida information om föreningens aktiviteter bland medlemmar och andra
intresserade.

- Ansvar för webb och annat informationsmaterial. Har under året tillsanimans med
styrelsen tagit fram en ny informationsfolder om föreningen.

- Tillsammans med styrelsen arbetat med bidragsansökningar till landsting, kommun
och postkodsstiftelsen, samt bidragit till återrapportering för projekt.

- Ansvarat för projektet “få och behålla jobb, trots tvångssyndrorn” som fortsätter under
2019.

- Deltagit i brukarrådsmöten, möten i funktionshinderråd och andra arrangemang som
landstinget, kommunen eller privata vård-och stödgivare bjudit in till

- Hållit föredrag vid föreningskvällar, utbildningar av personal vid LSS-boenden

Kanslimedarbetarens arbetsområden
- Ansvarar för medlemskontakt vilket innefattar telefonrådgivning alla vardagar,

enskilda stödsamtal, mejisvar, familjesamtal, utskick av informationsmaterial,
förmedling av kontakt till vårdgivare som är specialiserade på behandling av OCD,
hjälp för personer med OCD och anhöriga vid kontakter med myndigheter

- Administrerar föreningens kurser och föreläsningar genom exempelvis att ta emot
anmälningar, praktiskt stöd vid arrangemang och har vid vissa tillfällen hoppat in som
stödledare när ordinare kursledare haft förhinder.

- Deltagit i brukanådsmöten, möten i funktionshinderråd och andra arrangemang som
landstinget, kommunen eller privata vård-och stödgivare bjudit in till.

- Stått vid informationsbord på olika typer av arrangemang där möjlighet getts att sprida
information.

- Ansvarar för inköp (av förbrulmingsmaterial, kontorsmaterial, fika till medlemsmöten
etc.) och städat gemensamma utrymmen.

Ideellt arbetande medlemmar
- Oppet hus/kamratgrupp och föreningens cafékvällar sköts av ideellt arbetande

medlemmar.

Ekonomi
Föreningen har under året sökt och ffitt pengar från Socialförvaltningen (Stockholms stad),
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (Stockholms läns landsting) och
landstingsstyrelsen. Föreningen har även använt projektmedel från “Uppdrag psykisk hälsa”
för förortsturnén samt PRIO-medel för det pågående arbetsmarkandsprojektet. Ett
medlemsbidrag inkom från OCD-förbundet och för föreningen SANE:s arbetsplats inkom
hyra under året.
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Under året har föreningen sålt egentillverkade armband med texten “fuck OCD” och också
erbjudit gåvoblad där man skänker en gåva till föreningen i samband med uppvaktning av
nära och kära. Härigenom har föreningen fått några tusen kronor extra i intäkter.

OCD-föreningen sökte projektmedel från PostkodStiftelsen för två olika projekt,
Föreläsningsturné i Stockholms län om unga med OCD och för att ta fram kortfilmer om
Unga med OCD, BDD, trichotillomani och dermatillomani, men fick tyvärr avslag.

Jämfört med förra året har föreningen haft lägre hyresintäkter, då endast en av två möj iga
kontorsplatser har hyrts ut, trots försök att hitta en hyresgäst. Under våren genomfördes ett
stort antal arvoderade aktiviteter, och ökade löneutgifter i kombination med lägre intäkter
ledde till ett för föreningen dåligt ekonomiskt läge. Därför ansöktes om extra bidrag från
socialförvaltningen i Stockholms stad, vilket beviljades. Antalet arvoderade aktiviteter
minskades och andra åtgärder vidtogs för att minska utgifterna vidtogs, såsom att minska på
skrivarutgifterna. Sammantaget går dock föreningen med förlust under 201$, men styrelsen
har nu kontroll över det ekonomiska läget och prognosen inför 2019 är god.

Revisorer
Föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning har granskats av
Katarina Nyberg, auktoriserad revisor, HQV Stockholm och Anna Fredriksson, intemrevisor.

Stockholm den 4 mars 2019

För styrelsen i OCD-förcningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län

gfl’/L
Vera Nordlander, ordförande Anita Odell, suppleant och vice ordf.

eVL F16WY

Elizabett Dag//, j LflF1 ‘‘ Elisabet Berg Karls

Kela Dahlén

Elin Wattjersson Christina Wattjersson,,/

13



Nr 1/2018 januari - mars

OGD FORUM
På gång
Bästa medlem!
THlsammans med
Studieförbundet
Vuxenskolan och
Hjärnkoll kommer
föreningen att anordna
en föreläsningsturné i
förorterna under 2018.
Då hoppas vi att du
hjälper till att sprida information om detta till skolor och
vårdcentraler där du bor. Mer information kommer i ett eget
utskick under februari.

De två stödgrupper som vi hade igång under hösten var
mycket uppskattade och vi startar gärna en eller fler nya
grupper under våren. Vi har ett välstrukturerat studiematerial.
Syftet är att deltagarna ska få mer kunskap om tvångssynd rom
och få ta del av varandras erfarenheter. Anmäl ditt intresse till
info@ocdstockholm.se. Skriv Sfödgrupp i ämnesraden.

Ärsmötet äger rum lördagen den 17 mars. Jag har varit et
ordförande under en spännande tid. Vi har skaffat en ny fin
föreningslokal. Vi har också varit den mest aktiva föreningen vid
uppbyggnaden av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa) i Stockholms län. Det har varit ett nöje att samarbeta
med styrelseledamöter och medlemmar. Nu har tiden kommit
för en yngre person som vill att OCD-föreningen växer och når
ut i skolorna. Inga barn ska behöva känna sig oförstådda på
grund av tvångssyndrom, BDD eller trichotillomani.

Föreningen söker en ny verksamhetsansvarig på halvtid,
eftersom Hans Kilsved lämnar. Är du bra på att kommunicera
muntligt och skriftligt? Har dci kunskap om OCD och
närliggande diagnoser? Är du bra på att ta folk? Har du ett
strategiskt tänk och ett varmt hjärta? Mejla till
info@ocdstockholm.se så berättar vi mer. Skriv
Verksamhetsansvarig i ä m nesrad en.

Anita Odell anita.odell@ocdstockholm.se

Medlemsblad för OCD-föreningen i Stockholm

AKTIVITETER

Anmäl dig i förväg!
Mejla att du kommer på
info@ocdstockholm.se.
Du kan också ringa kansliet

tel 08-669 30 39,
Där kan du även

tala in ett meddelande på
telefonsvararen.

Vår föreningslokal
Erstagatan 1 C, 7 tr
Portkod 9426

Vägbeskrivning på baksidan.

ÖPPET HUS
kamratstöd

Varje helgfri onsdagskväll
kl 17.00-19.15

i föreningslokalen.
Alla välkomna!

Ingen föranmälan behövs
Ansvarig Lena Fridell.

KREATIVT CAFÉ
Varannan måndag, jämna veckor
5 o.1 9 februari, 5 o. 19 mars

Kl 18.00 - 20.00.
Fokus på livet, relationer,
gemenskap, prestationer,

utbildning och arbete. Kom gärna
i sällskap med en vän! Ansvarig är
Ida Sundkvist, som själv har

erfarenhet av OCD. Vi bjuder på
fika. Föranmälan viktig eftersom
träffa rna sker ute på stan.

OCD-Forum 1/2018 Ansvarig utgivare: Anita OdeH 1



Nr 1/2018 januari - mars

STÖDGRUPP 1 VÅR
Kela Dahlén och Klas Lionell leder
en stödgrupp som startar när vi
fått in tillräckligt många anmälda.
Båda har egen erfarenhet av OCD.
Gruppen träffas en kväll i veckan
under 12 veckor. De grupper som
pågått under hösten harvarit
mycket uppskattade. Att få lära
känna andra i liknande situation är

värt mycket.
Anmäl ditt intresse till
info@ocdstockholm.se

IMPROVISATIONS
TEATER!

Torsdagen den 15 mars
från kl 17.30

Utmana dina tvångl
Under tio torsdagskvällar håller
Anna Sandberg och Kela Dahlén
i övningarna. Alla är välkomna!
Du behöver inga förkunskaper.
Lokal meddelas efter anmälan.

Välkommen!

ÅRSMÖTE
Lördag em den 17 mars
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Föreläsning

© Lars Korsa: Tiger med liten djävul pä foten. Olja/college. 1998.

Från jurist till lövkrattare och konstnir
på grund av OCD
Tisdagen den 20 februari kf 17.30 - 19.30

Lars Korse är medlem i föreningen. Han berättar om vad som hjälpt
honom och givit Iivskvalité. Du kan se Lars bilder på www.korse.se
Fika serveras (betalning efter förmåga och samvete)
Föranmälan krävs.

Välkomna!

kl 13.00 Föreläsning av Henrik
Pelling, psykiater - OCD eller
infektionsutlöst Pans/Pandas?

Föranmä Ian krävs!
kl 14.30 Vi bjuder på kaffe/thé

med smörgås

kl 15.00 Ärsmötesförhandlingar

Kallelse inför årsmötet kommer
med posten. Då meddelas även
lokal. Handlingar läggs upp på

hemsidan.

Tipsa valberedn ingen!
Om du själv är intresserad eller vill
föreslå någon annan person kan

du mejla förslaget till
info@ocdstockholm.se. Skriv
Valberedningen i ämnesraden

Kontaktuppgifter
Telefon
08-669 30 39
- frågor och råd om OCD
— anmälningar till våra aktiviteter

Telefontid
måndag-fredag 10.00-15.00

E-post
info@ocdstockholm.se

Hemsida
www.ocdstockholm.se

Adress
OCD-föreningen Stockholm
Erstagatan 1 C, 7 tr
11628 STOCKHOLM

Resväg
T-bana till Medborgarplatsen
Buss 2, 53, 71 till Ersta sjukhus

Hitta ända fram till lokalen
Gå igenom portalen där
Erstagatan möter Fjällgatan.
Följ vägen förbi klockstapeln, upp
för backen mot den lilla rondellen
bakom Erstakyrkan.
Porten 1 CD hittar du inne i hörnet
Portkod 9426

OCD-Forum 1/2018 Ansvarig utgivare: Anita Odell 2



Nr 2/2018 april -juni

OCD- ORUM
MedIemsblad för OCD4ören ingen i Stockholm

På gång

1

AKTIVITETER

Anmäl dig i förväg!
Mejla att du kommer på
info@ocdstockholm.se.

Du kan också ringa kansliet
tel 08-669 30 39.
Där kan du även

tala in ett meddelande på
telefonsvararen,

Vår föreningslokal
Erstagatan 1 C, 7 tr

Portkod 9426
Vägbeskrivning på baksidan.

KREAUVT CAFÉ
Varannan måndag,

jämna veckor
Kl 18.00-20.00.

Fokus på livet, relationer,
gemenskap, prestationer,
utbildning och arbete. Kom
gärna sällskap med en vän!
Ansvarig är Kela Dahlén, som
själv har erfarenhet av OCD.
Föranmälan viktig eftersom
träffa rna sker ute på stan.

Bästa medlem!

Vi har en ny entusiastisk styrelse med personer i varierande åldrar
och med olika erfarenheter. Jag önskar den nya styrelsen lycka till!
Jag hade inte räknat med att skriva den här texten. Men när det
dröjde lite tills vi hittade Vera Nordlander som valberedningen
kommer att föreslå som ny ordförande på det extra årsmötet den 26
april, så fick det bli några rader till.

Att barn med
tvångssyndrom/OCD eller
närliggande tillstånd snabbt
får komma på utredning och
får adekvat behandling insatt
borde vara en självklarhet.
Men det är tyvärr ingen
självklarhet, trots att
kunskapen finns. På årsmötet
i mars föreläste överläkare
och barnpsykiater Henrik
Pelling, en auktoritet på
området. Hans uppfattning är
att OCD är en allvarlig och
behandlingsbar sjukdom och
därför bör riktigt kunniga
läkare och KBT-psykologer utreda barnet eller
den unga. Om man då konstaterat att det är OCD ska skyndsamt rätt
behandling sättas in. Senare kan barnet följas upp av personal inom
första linjen eller på olika BUP-mottagningar.

Utredning och behandling av OCD

Foto: A. Odell

Idag är ordningen den omvända i alltför många fall. Utredning och
behandling dröjer och när det sker kan man inte vara helt säker på att
den personal som utreder och behandlar har tillräcklig kompetens
och erfarenhet. Först när det uppstår svårigheter med att genomföra
behandlingen, remitteras barnet/den unga till specialistnivån BUP
OCD. Det samma gäller för vuxna som remitteras vidare till
specialistnivån. Vi måste vända på pyramiden när det gäller
utredning och behandling av OCD!

OCD-Forum 2/2018 Ansvarig utgivare: Anita Odell 1



Nr 2/2018 april -juni

IM P ROVISATIONS
TEATER

Utmana dig själv!
Under tio torsdagskvällar,

med start kl 18.30 håller Anna
Sandberg och Kela Dahlén i
övningarna. Båda har tidigare
erfarenheter av att leda
grupper. Du behöver inga

förkunskaper.

Alla är välkomna! Ta gärna
med en vän! Lokal meddelas

efter anmälan.

PERSONLIG
UTVECKLING

Var du än är livet. Det här är
kursen som sätter fokus på
dig och på dina medvetna
val. Den blir en investering i
dig själv. Här lär du dig bland
annat att vara ditt allra bästa
jag, även i utmanande
situationer. Aven små

förändringar kan göra stor
skillnad.

Kursen leds av Ulrica och Kela
Dahlén, mor och dotter, och
sker i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan,
SV. Första träffen blir

onsdagen den 25 april, kl
18.00-20.30 och varje onsdag
därefter i ca 10 veckor, med
sommaruppehåll. Anmälan.

Det är inte heller någon självklarhet vart man som förälder ska vända
sig när ens barn eller tonåring får psykiska problem. Därför är
Socialstyrelsens modell viktig: Vägar till förbättrad samordning av
insatser för barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd om
samordnad information, gemensam planeringsprocess och praktiskt
stöd. Det är ett efterlängtat initiativ och vi behöver bidra till att den
modell för samordnad information som nu presenterats sprids i
landet och når beslutsfattare på olika nivåer. Du hittar modellen på
www.kunskapsquiden.se

Öppen kamratgrupp

Hittills har vi haft Öppet hus varje onsdag kväll, men eftersom det är
relativt få personer som utnyttjar möjligheten och vi behöver
föreningslokalen till nya aktiviteter så ägde det sista Öppet hus i
föreningslokalen rum den 1 1 april. Vi tackar Lena Fridell som troget
lett gruppen under många år. Men gruppen fortsätter träffas
onsdagar, kl 17.00-19.15 och kallas nu Öppen kamratgrupp, som
även fortsättningsvis leds av Lena och träffas på Pumpan,
Färgargårdstorget 1 fÅsö föreningsråd), lokal Fåfängan. Buss 57 eller
3 från Skanstull. Alla välkomna!

Anita Odell anita.odell@ocdstockholm.se

Kela Dahlén och Anna Sandberg leder Improvisationsteatern.
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STÖDGRUPPER
En OCD-stödgrupp pågår,
men det går bra att anmäla
sig redan nu till kommande
grupper under hösten! Både
personer med OCD och
närliggande diagnoser och
anhöriga är välkomna att
delta! Ett bra sätt att få mer
kunskap och att dela

erfarenheter med andra.

VI GÖR OCD
ARMBAND

TILLSAMMANS

Elin Wattjersson är en ung
medlem och ambassadör i
Hjärnkoll som kommer att

föreläsa under vår OCD-turné
i olika förorter under maj
månad. Elin gör armband

OCD-turné i förorter

Vid tre tillfällen ger vi oss ut till olika förorter med föreläsningar om
OCD och närliggande diagnoser. Vi vänder oss särskilt till föräldrar
vars barn har OCD, men även till lärare och elevhälsan, liksom till
vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Tre unga ambassadörer
från Hjärnkoll berättar hur det är att leva med tvångssyndrom och två
KBT-psykologer föreläser.

Datum:
- Torsdag 3 maj, kl 17.30-20.30, Rinkeby Folkets Hus
- Onsdag 16 maj, kl 17.30-20.30, lokalen ej klar
- Onsdag 30 maj, kl 17.30-20.30, Trappan Annexet i Vällingby

Lokaler och exakta tider meddelas på föreningens hemsida http://
ocdstockholm.se/ så fort planeringen blir klar.

med bl.a. bokstavspärlor och
det gör hon gärna

tillsammans med andra
Kontaktuppgifter

medlemmar. Armbanden kan
vi sedan sälja till förmån för
barn och unga med OCD
som kan behöva egna
aktiviteter. Kom till

föreningslokalen måndagen
den 23 april 18.00-20.00.
Föreningen står för allt
material tillsammans med

Elin. Anmälan.

Telefontid
måndag - fredag 10.00 - 15.00

E-post
info@ocdstockholm.se

Hemsida
www.ocdstockholm.se

11628 STOCKHOLM

Resväg
T-bana till Medborgarplatsen
Buss 2, 53, 71 till Ersta sjukhus

Hitta ända fram till lokalen
Gå igenom portalen där
Erstagatan möter Fjällgatan.
Följ vägen förbi klockstapeln, upp
för backen mot den lilla rondellen

bakom Erstakyrkan.
Porten 1 C hittar du inne i hörnet
Portkod 9426

9
r

Foto: A. Ode!!

Telefon Adress
08-669 30 39 OCD-fören ingen Stockholm
- frågor och råd om OCDErstagatan 1 C, 7 tr.
- anmälningar till våra aktiviteter

OCD-Forum 2/2018 Ansvarig utgivare: Anita Ode!! 3



Nr 3/2018 juli - september

OCD- OHUM
Medlemsblad för OCD-föreningen i Stockholm

AKTIVITETER

Anmäl dig i förväg!
Mejla att du kommer på
info@ocdstockholm.se.

Du kan också ringa kansliet
tel 08-669 30 39.
Där kan du även

tala in ett meddelande på
telefonsvararen.

OBS! Under juli har kansliet
semesterstängt och svarar inte
i telefon. Vi kommer dock läsa

mejlen regelbundet.

Vår föreningslokal
Erstagatan 1 C, 7 tr
Portkod 9426

Väg beskrivning på sista sidan.

SOMMARCAFÉ
Tisdagar kl 18.00 - 20.00

Lättsamt sätt att umgås där vi
fikar samtidigt som vi pratar
om livet med OCD, relationer,
gemenskap, utbildning och
arbete. Kom gärna i sällskap
med en vän! Ansvariga är Klas
Lionell och Kela Dahlén, båda
med egen erfarenhet av OCD.
Träffa rna sker i föreningens

lokal.

Min styrka har alltid varit att se det positiva i människan, lyfta det som
fungerar lite extra samt hjälpa till att hitta rätt miljö för bästa
utveckling. Det finns en plats för alla, det finns alltid nya livsvägar att
gå — vi behöver bara bli bättre på att se, lyssna och förstå varandra.
Den styrkan har jag haft stor användning för, dels då mitt eget barn
drabbades av psykisk ohälsa i 9:an och även fick diagnosen OCD,
dels som Hälsocoach. Självklart startar jag “hälsa-på- jobbet-projekt”
när jag ser hur stress och psykisk ohälsa ökat sjuksktivningarna. Det
kan inte bara ligga på en HR-avdelning, det handlar om att ingripa
och göra något åt det tillsammans även när det inte ingår i ens egna
arbetsuppgifter.

Nytt i föreningen

Vera Nord)ander, Elin Olaisson och K’as Lionell p Järvaveckan

Ny ordförande — Vera Nordlander

Hej!! Jag heter Veta Nordlander och är ny ordförande i föreningen
sedan april. Jag är 42 år och bot i Bro tillsammans med min man och
fem barn. Jag hat sedan barnsben haft stort intresse för hälsa, idrott,
musik och friluftsliv. Blev inte idrottslärare som barndomsdrömmen
var, då livet tog en annan väg och jag hamnade i Sverige under
studietiden, men ekonom med ansvar för system och
utvecklingsprojekt. Mina intressen hållet jag vid liv på fritiden bl.a. via
barnen, familjen och som barnledare i naturparkour. Jag jobbar
också på att utveckla Friluftsfrämjandets verksamhet på hemmaplan.
Att få fler att ta sig ut och upptäcka naturen och hur bra den är för
välmåendet är målet.

Vi hittade till OCD-föreningen i Uppsala i höstas då jag gick en
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PYSSELKVÄLL

16 augusti kl 17.30-19.30

Föreningen har börjat sälja
OCD-armband till förmån för
föreningens arbete. Kom på
en trevlig pysselkväll i

föreningslokalen där vi gör
armband tillsammans för
föreningens räkning. Kvällen
leds av Elin Waftjersson.

Anmäl dig till
info@ocdstockholm.se

PARKTRÄFF
26augusti kl 14-17

Vi träffas för fika och grillar
korv i parken vid Ersta
diakoni, precis bredvid

föreningslokalen (vid dåligt
väder är vi inomhus). Ta med
hela familjen och kom!
Föreningen står för fikat.

Anmäl dig till
info@ocdstockholm.se

FÖRELÄSNING OM
AUVARA ANHÖRIG
20september kl 18-20.30

Föreläsningskväll på tema att
vara anhörig. Mer detaljer och
lokal kommer annonseras på
föreningens hemsida
www.ocdstockholm.se i

augusti.

Anmäl dig till
info@ocdstockholm.se

talarkurs syfte att så småningom börja sprida kunskap som anhörig.
Men när jag såg att OCD4ören ingen Stockholm sökte en ny
ordförande blev jag genast nyfiken. Efter en lång analys hemma och
samtal med tidigare ordförande Anita kändes det självklart att anta
utmaningen.

Jag vet att det kommer att vara en tuff utmaning då många där ute
har det svårt, far illa både skolmiljöer och arbetslivet och får inte rätt
stöd att hitta nya livsvägar. Men, jag tror att tillsammans med en stark
och kunnig styrelse, duktigt kansli och engagerade medlemmar kan
vi göra så mycket för att hjälpa, nå dessa människor och på så sätt
bidra till friskare och starkare medlemmar och samhälle.

Tack för förtroendet, jag ser verkligen fram emot utmaningen!

/Vera

Ny verksamhetsledare — Elin Olaisson

Hej! Även jag började i april i min tjänst som verksamhetsledare. Jag
har varit medlem i föreningen sedan 2009 då ett av mina barn fick
OCD. Under åren har jag haft stor glädje av föreningen, bland annat
deltog jag i en stödgrupp 2011 där jag kunde lära mig mer om OCD
och träffa människor som förstod precis vad jag talade om —

personer som antingen hade OCD själva eller liksom jag var
anhöriga. De erfarenheterna bär jag med mig än idag! Jag har
jobbat inom offentlig sektor i många år, bland annat som strateg och
verksamhetscontroller. När chansen att bli verksamhetsledare dök
upp kunde jag inte motstå den — jag hoppas kunna utveckla
föreningens arbete och se till att fler får hjälp.

/Elin

Sommarens aktiviteter

Under sommaren kommer föreningen ordna Sommarcafé varje
tisdag. Vi hoppas att många utnyttjar denna möjlighet att träffas. 1
augusti ordnar vi också en helgträff där hela familjen är välkommen.
Till hösten planerar vi att starta upp ett par studiecirklar, ni kan läsa
mer om det nedan.

Vi önskar er en trevlig sommar!
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HÄLSOKURS
Det går bra att anmäla sig
på info@ocdstockholm.se
redan nu till höstens
hälsokurs! Läs mer om
kursen här intill.

STÖDGRUPP
Vi har ingen stödgrupp
under sommaren, men det
går bra att anmäla sig på
info@ocdstockholm.se
redan nu till kommande
grupp under hösten! Läs
mer om stödgrupper här

intill.

Aktiviteter i höst

Kurs om hälsa — Hälsospåretl

Till hösten planerar vi att hålla en studiecirkel tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan kring hälsa. Förhoppningen är att varje
deltagare ska utforska vilka förändringar hen behöver göta för att
hitta balans i vardagen. Att genom ny kunskap och samtal med andra
ta små steg till en hälsosammare livsstil. Under studiecirkeln berörs
följande teman:

• Balans i vardagen
• Vår fantastiska hjärna
• Matens betydelse
• Inspiration till motion
• Stress och stresshantering
• Mindfulness och självmedkänsla
• Sov gott - vår betydelsefulla sömn
• Hållplats/Att behålla goda vanor
• Beroende
• Att höra till

Mer information om dag och tid kommer i nästa OCD-forum, men det
går bra att skicka in en intresseanmälan till studiecirkeln redan nu.

Stödgrupp

1 höst planerar vi att hålla en ny stödgrupp. 1 stödgruppen får man
information om OCD och stöd från andra i samma situation.
Kursmaterialet är tänkt att stimulera till egna frågor och diskussioner i
gruppen. Gruppen består av 6 - 10 deltagare samt 2 kursledare med
egen erfarenhet av OCD och/eller erfarenhet som anhörig. 1
stödgruppen tas följande teman upp:

•Om OCD
•Stöd - anhöriga, relationer, vården, samhället
•Effekter av OCD för anhöriga
•Om medicinbehandling
•Om KBT
•Söka behandling och stöd
Livshjulet
•Drömmar och mål
•Mindfulness och meditation

Mer information om dag och tid kommer i nästa OCD-forum, men det
går bra att skicka in en intresseanmälan till stödgruppen redan nu.
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Köp OCD-armband!
EFTERLYSNING

Vi tror att föreningen har
medlemmar som gärna

bidrar ideellt med att svara i
en föreningschat eller ställa
upp som stödperson för
någon som behöver det
under en tid. Om du är en

av dem så mejla till
info@ocdstockholm.se och

skriv “Volontär” i
ämnesraden.

1. Rött
2. Blandade färger
3. Grönt/organge

Telefon
08-669 30 39
- frågor och råd om OCD
- anmälningar till våra aktiviteter

Telefontid
måndag - fredag 11.00 - 16.00
(OBS! Semesterstängt i juli.)

E-post
info@ocdstockholm.se

Hemsida
www,ocdstockholm.se

Adress
OCD-föreningen Stockholm
Erstagatan 1 C, 7 tt.
11628 STOCKHOLM

Resväg
T-bana till Medborgarplatsen
Buss 2, 53, 71 till Ersta sjukhus

Hitta ända fram till lokalen
Gå igenom portalen där
Erstagatan möter Fjällgatan.
Följ vägen förbi klockstapeln, upp
för backen mot den lilla rondellen
bakom Erstakyrkan. Porten 1 C hittar
du inne i hörnet. Portkod 9426.

Köp gärna våra OCD-armband där förtjänsten går till föreningens
verksamhet. Armbanden kostar 50 kronor/st + porto. Vi har för
närvarande sex olika färger:

4. Svartvitt
5. Helvitt
6. Helsvart

Är du intresserad av att köpa så mejla info@ocdstockholm.se och
uppge ditt namn, adress och hur många armband du vill köpa av varje
färg. Betalning till föreningens plusgirokonto görs efter att du fått
besked om dina önskade färger finns på lager.

OBS! På grund av semester kommer armband som beställs i juli kunna
levereras först i augusti.

Kontaktuppgifter
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OCD- ORUM
Medlemsblad för OCD-föreningen i Stockholm

KONTAKTI NFO

Telefon: 08-669 30 39
(må-fre 11.00 - 16.00)

- frågor och råd om OCD
-anmälningar till aktiviteter

Mali: info@ocdstockholm.se

Adress: Erstagatan 1 C, 7 tt

Resväg: T-bana till
Med borgarplatsen, buss 2, 53,

71 till Ersta sjukhus

Hitta till lokalen: Gå igenom
portalen där Erstagatan möter
Fjällgatan. Följ vägen förbi
klockstapeln, uppför backen
bakom Ersta kyrkan. Porten 1 C
hittar du längst in i hörnet, ring
på porttelefonen för att bli

in släppt.

CAFÉ-KVÄLLAR
Onsdagar kl 18.00-20.00

Lättsamt sätt att umgås där vi
fikar samtidigt som vi pratar
om livet med OCD, relationer,
gemenskap, utbildning och
arbete. Kom gärna i sällskap
med en vän! Vi träffas

onsdagskvällar i föreningens
lokal. Ansvariga är Klas Lionell
och Kela Dahlén, båda med
egen erfarenhet av OCD.
Ingen anmälan behövs.

På gång
Kära medlemmar!

Planeringen för höstens verksamhet
är nu klar, och jag är glad att kunna
berätta att föreningen ordnar en rad
aktiviteter. En stödgrupp för
drabbade och anhöriga drar igång i
slutet av september, det finns bara
några få platser kvar, så skynda er att
anmäla er om ni är intresserade. 1 -

mitten av oktober startar vi upp en
kurs om hälsa i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi
kommer även att ha återkommande café-kvällar och flera intressanta
föreläsningar. Jag hoppas att så många som möjligt utnyttjar dessa
möjligheter att öka sina kunskaper och att kunna dela erfarenheter
med andra i samma situation!

Styrelsen har beslutat att OCD-forum nästa år kommer att utkomma
tre gånger, i stället för som tidigare fyra. Detta innebär att
nyhetsbladet kommer att skickas ut i slutet av december, april och
augusti.

Mental Health Run

Jag vill också passa på att göra reklam för “Mental Health Run” som
äger rum lördagen den 6oktober. Loppet arrangeras för fjärde året i
rad, med syfte att uppmuntra till fysisk aktivitet och att
uppmärksamma psykisk ohälsa. Regelbunden fysisk aktivitet kan
minska ångest och lindrigare depressiva tillstånd, men det kan vara
svårt att ensam klara av att ta sig iväg och träna. Mental Health Run vill
erbjuda en gemenskap och hjälpa till att hitta vägartill stöd för att
komma igång med och bibehålla fysisk aktivitet i vardagen. Loppet
är på 5 kilometer, med start och målgång vid Sjöhistoriska museet.
Du kan gå,jogga, använda rollator, ta med barnvagnen - rör på dig
på ditt eget sättl Du anmäler dig och hittar mer information på
www.mentalhealthrun.se.

Med hopp om en bra höst

Vera I’Tortftanc(er
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BDD-träff anhöriga
11 oktober kl 18.00-20.00

Kväll för dig som är anhörig
till någon med BDD (body
dysmorfic disorder). Samtal
med andra i samma situation,
samtidigt som föreningen

bjuder på fika. Kvällen leds av
Anna Fredriksson och Helene
Lundberg. Anmälan till
info@ocdstockholm.se

HÄLSOKURS
Studiecirkel kring hälsa där
deltagarna får inspiration till
att i små steg förändra sin
vardag. Bl.a.teman som
balans i vardagen, motion,
stresshantering och sömn. Tio
mötestillfällen på måndagar
kl. 18-20.30, med start den 15
oktober. Kursen leds av Kela
Dahlén och Ulrica Dahlén.

Anmälan till
info@ocdstockholm.se

STÖDGRUPP
Stödgrupp för personer med

OCD och anhöriga. 1
stödgruppen får du lära dig
mer om OCD samtidigt som
du får samtala med personer
med liknande erfarenheter.
Kursavgift 300 kr (studerande
och arbetslösal50 kr). Tolv
mötestillfällen på tisdagar kl.
18-20.30, med start den 25
september. LedareärKlas
Lionell och Kela Dahlén.

Anmä Ian till
info@ocdstockhoIm.se

Föreläsningar i höst
Föreläsningarna hålls i föreningslokalen. Enklare fika finns till

självkostnadspris. Anmälan till info@ocdstockholm.se eller
08-669 3039.

Anhörigkväll 20 september 18.00 - 20.00

Kväll med fokus på att vara anhörig. Mikaela
Svedmyr från BUP OCD föreläser och ger
råd om hur man som anhörig ska förhålla sig
till personen med OCD och till behandling.
Elin Olaisson berättar om sina erfarenheter
som förälder till ett barn med OCD.

Förfaftarkväll 18 oktober 18.30 - 19.30

Möt författaren Sofia Pihlsgård som berättar
och läser högt ur sin barnbok “Izas
hemlighet”. 1 boken, som riktar sig till 9-12-
åringar, möter vi 11-åriga björnen Iza som har
tvågssy n d rom.

Föreläsning 7 november 18.30 - 20.00

Professor Kerstin Lindblad-Toh vid
Institutionen för medicinsk biokemi och
mikrobiologi inom Uppsala universitet och
verksam vid Broad Institute berättar om sin
forskning som bl.a. visat på förändring i vissa
gener hos människor med OCD.

Föreläsning 21 november 1 8.30 - 20.00

Kristina Aspvall, psykolog och doktorand vid
Karolinska institutet, berättar om det
pågående barninternetprojektet (BIP) där
man jämför internetbaserad KBT med face-
to-face KBT för barn och ungdomar med
tvångssyndrom.

Besök gärna vår hemsida www.ocdstockholm.se, där finns
kalendarium, aktivitetsinformation och ännu mer!

J
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