
Få och behålla jobb  
- när du har 

tvångssyndrom



Många som lider av tvångssyndrom (OCD) kan trots sina besvär 
arbeta fulltid. Men för en del kan det vara en utmaning att få och 
behålla jobb. Tvångshandlingarna kan till exempel uppta stor del 
av dagen, eller så kan vissa platser eller situationer på 
arbetsplatsen trigga igång tvångstankarna. 

Tillhör du dem som har lite större problem med att få arbetslivet 
att fungera kan det vara bra att känna till vilket stöd samhället kan 
ge. I denna folder har vi samlat information om olika stödinsatser 
som främst Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Mer information kan 
du få på www.arbetsformedlingen.se. Har du någon form av 
ersättning från Försäkringskassan och vill börja arbeta, bör du 
först kontakta din handläggare där. Även din kommun kan ge dig 
stöd kopplat till arbete. I denna folder har vi tagit upp några av de 
stödåtgärder som finns inom Stockholms Stad. 

För många är tvångssyndrom ett kroniskt problem, även om 
besvären kan variera i styrka. Det gäller att vidmakthålla de 
strategier som tidigare har hjälpt dig att bli bättre, som till exempel 
kognitiv beteendeterapi, medicinering, mindfulness eller annat. 
Ett jobb kan i sig också ha en positiv inverkan på symptomen och 
motivera dig till att behålla friska rutiner i vardagen. 
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Du som har tvångssyndrom kan behöva ta hand om dig lite extra 
för att klara av ett jobb. Under svåra perioder ska du självklart ta 
hjälp från vården, men det finns saker som kan minska risken att 
du ska hamna i den situationen. Regelbunden motion, bra 
sömnvanor, strategier för att minska din stressnivå är sådant 
som kan minska risken för att tvånget förvärras. 

För många kan ett deltidsjobb eller deltidssjukskrivning under en 
begränsad period vara till hjälp för att klara av arbetslivet. Mer 
information om deltidssjukskrivning kan du få hos Försäkrings-
kassan på deras hemsida www.forsakringskassan.se.

ORKA JOBBA
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Arbetsförmedlingen kan hjälpa både dig som är arbetssökande och 
dig som redan har en anställning med att bedöma om du behöver 
något extra stöd för att få, eller kunna behålla, ett jobb. På 
arbetsförmedlingen finns olika specialister som hjälper till med 
bedömningen, till exempel:

• En psykolog kan hjälpa dig till ett bättre beslutsunderlag inför val 
av studier och arbete.

• En socialkonsulent kan ge dig med sociala problem stöd i 
kontakter med andra myndigheter, eller ge dig information och 
råd i socialrättsliga frågor. Socialkonsulenten är en socionom som 
gör en helhetsbedömning av din sociala situation och hur den 
påverkar dina förutsättningar för ett arbete.

AKTIVITETSBASERAD UTREDNING 

Om du har varit borta länge från arbetslivet eller saknar 
arbetslivserfarenhet kan du också få prova på olika typer av 
arbetsuppgifter under handledning för att ta reda på ̊vilka 
förutsättningar eller vilken arbetsförmåga du har. Det kallas för en 
aktivitetsbaserad utredning och är till hjälp när du sedan ska hitta 
ett jobb. Du har också möjlighet att prova ut arbetshjälpmedel om 
du behöver det. 

HJÄLP ATT BEDÖMA ARBETSFÖRMÅGA

Arbetsförmedlingen hjälper dig bedöma 
om du behöver något extra stöd för att 
få, eller kunna behålla, ett jobb. 

”
”



Det finns flera åtgärder som kan göra det lättare för dig på 
arbetsplatsen, att hitta din roll och lära dig nya arbetsuppgifter. 

PSYKOSOCIALT ANPASSNINGSSTÖD
Psykosocialt anpassningsstöd kan vara bra för dig som känner dig 
obekväm i sociala situationer på arbetet eller är osäker på vilka 
psykosociala krav som gäller på arbetsplatsen. Stödet gör det 
möjligt för dig att samtala med chefen om arbetsplatsens krav 
tillsammans med någon av arbetsförmedlingens specialister. 
Syftet är att ni ska hitta bra lösningar så att ni trivs ihop och du kan 
vara trygg i ditt arbete. 

PERSONLIGT BITRÄDE
Du kan också få stöd av ett personligt biträde som hjälper dig när 
du utför återkommande arbetsuppgifter eller hanterar 
återkommande arbetssituationer som du inte klarar av på egen 
hand. Stödet innebär att arbetsgivaren får ersättning för att avsätta 
en person på arbetsplatsen som ska kunna stötta dig. 

STÖD PÅ ARBETSPLATSEN



Arbetet ska anpassas efter 
dina förutsättningar. 

SIUS-KONSULENT
Ett annat stöd arbetsförmedlingen kan erbjuda är en SIUS-
konsulent (stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd). 
SIUS-konsulenten hjälper dig vid introduktionen på en ny 
arbetsplats och samverkar med arbetsgivaren om hur 
introduktionen ska läggas upp och ansvarar för att du får det stöd 
ni har kommit överens om. Det kan ibland innebära att SIUS-
konsulenten arbetar sida vid sida med dig under en tid. Stödet 
trappas sedan ned successivt och upphör helt när du kan utföra 
uppgifterna självständigt. 

” ”



EKONOMISKT STÖD TILL ARBETSGIVAREN

För att lättare kunna anställa personer som behöver extra stöd 
finns en rad åtgärder som kompenserar arbetsgivaren ekonomiskt. 
På det sättet kan du bli aktuell för anställning även om du inte 
klarar av alla arbetsuppgifter som normalt hade förväntats i 
tjänsten. Förutom ersättning för personligt biträde finns också olika 
former av lönebidrag, där arbetsgivaren ersätts för en del av din 
lön från arbetsförmedlingen.

LÖNEBIDRAG 

Det kan vara fråga om lönebidrag för utveckling i anställning, där 
arbetsuppgifter och arbetstider anpassas efter dina behov. Under 
tiden du arbetar ska du kunna utveckla din kompetens och 
arbetsförmåga så att du lättare kan få jobb eller börja studera i 
framtiden. Detta bidrag kan fås i två år.

Andra varianter är lönebidrag för anställning och lönebidrag för 
trygghet i anställning där du har ett mer långvarigt behov av stöd. 
Arbetet ska anpassas efter dina förutsättningar. Syftet är att öka 
dina möjligheter att få och behålla en anställning där din 
kompetens och dina färdigheter tas tillvara.

Det är arbetsgivaren som ska ansöka om ersättning, 
arbetsförmedlingen gör sedan en bedömning om arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna är lämpliga och beslutar om ersättningsbelopp.

Kompetensutveckling, handledning och arbetshjälpmedel är 
exempel på ̊sådant som kan ingå i överenskommelsen. 
Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningen med 
skyddat arbete och är ett stöd.



SKYDDAT ARBETE HOS OFFENTLIG ARBETSGIVARE 
Om du har varit borta länge från arbetslivet, till exempel på grund 
av långvarig psykisk sjukdom, och har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden kan ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
vara ett alternativ. 

Efter beslut om ersättning från arbetsförmedlingen görs en 
överenskommelse mellan dig, arbetsgivaren och fackliga 
representanter, med en plan för hur du kan öka din arbetsförmåga 
och dina möjligheter att få ett arbete på ̊den reguljära 
arbetsmarknaden.

SAMHALL 
Om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning kan Samhall 
vara en lämplig arbetsgivare. Då måste din arbetsförmåga vara så 
pass nedsatt att du har svårt att få ett annat arbete och du måste 
vara inskriven som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Samhalls 
uppgift är att genom arbete utveckla personer med 
funktionsnedsättning. 

Genom en variation av arbetsuppgifter ute hos Samhalls kunder 
ges du möjlighet att utvecklas inom ett yrke och öka din 
arbetsförmåga och din kompetens. Målet med din anställning på 
Samhall är att du på sikt ska få ett arbete hos en annan 
arbetsgivare. Läs mer på www.samhall.se.

SOCIALA FÖRETAG 
Ett annat alternativ är att hitta ett socialt företag som passar dig. 
Syftet med sociala företag är att integrera människor som kan ha 
svårt att få jobb på arbetsmarknaden, både som arbetstagare och 
företagare. Du kan hitta olika sociala företag på www.sofisam.se. 

SÄRSKILDA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
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MISA 
MISA och MISA UNG är företag som är till för dig som behöver 
stöd för att ta dig fram i arbetslivet. Misa verkar för att förebygga 
utanförskap bland unga och vuxna. De skräddarsyr en insats 
utifrån individens behov och förutsättningar. 

För att komma till MISA ber du din handläggare på arbetsför-
medlingen eller kommunen att skicka dig dit. Du kan läsa mer på 
www.misa.se eller www.misaung.se.

NOVARE PERITOS
Har du också en neuropsykiatrisk diagnos, t.ex. ADHD eller 
autismspektrumtillstånd? I så fall kan Novare Peritos vara något för 
dig. Novare Peritos är ett företag som arbetar för att unga vuxna 
med funktionsvariationer ska få en chans på arbetsmarknaden. 
Novare arbetar med en modell som de kallar för introduktions-
rekrytering. Läs mer på www.novare.se/peritos.
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JOBBTORG 
För dig som har 
försörjningsstöd från en 
stadsdelsförvaltning inom 
Stockholms stad, eller om du är 
mellan 16-29 år och står utanför 
utbildning och arbetsliv, finns 
möjlighet att få hjälp att hitta ett 
jobb genom Jobbtorg 
Stockholm. 

Jobbtorg Stockholm erbjuder hjälp med till exempel rådgivning, 
arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb 
inom både näringsliv och Stockholms stad. Personalen vet vilka 
arbetsgivare som rekryterar, och kan berätta vilka skolor som finns 
och hur man söker till dem. Du som har försörjningsstöd kommer i 
kontakt med jobbtorg via din handläggare på 
stadsdelsförvaltningen. Du som är 16-29 år kan kontakta jobbtorget 
direkt. 

ALFA
En annan stödfunktion inom staden är Alfa, som ger information och 
vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till dig som 
har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa, 
som exempelvis tvångssyndrom. 

Alfa erbjuder även individuellt stöd enligt Individual Placement and 
Support, IPS-metoden, till dig som vill finna, få och behålla ett 
arbete eller en studieplats. Det kostar ingenting och det krävs ingen 
remiss för att komma till Alfa. Du kan läsa mer om Jobbtorg och Alfa 
på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se. 

STÖDFUNKTIONER INOM STOCKHOLMS STAD
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OCD-föreningen Stockholm vänder sig till personer med 
tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga. 
Vi är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening inom 
Svenska OCD-förbundet. Vårt syfte är att ge stöd till drabbade 
och anhöriga, bland annat genom: 

Cafékvällar/öppet hus - en mötesplats för drabbade och 
anhöriga. En chans att få prata av sig eller att få några goda råd. 
Oavsett hur du mår för tillfället är du välkommen. Kom som du är, 
prata om du vill eller sitt bara och lyssna.  

Föreläsningar, kurser och aktiviteter för att öka kunskaperna 
kring diagnoserna och för att verka för bättre psykiskt välmående.  

Rådgivning främst per telefon, men också via personligt besök, 
kring de olika diagnoserna, vård, socialt stöd m.m. Rådgivningen 
ska ses som en vägledning till samhällets vård och stöd, vi 
bedriver ingen behandlingsverksamhet. 

Intressepolitiskt arbete för att öka kunskaperna om OCD i 
samhället och därmed förbättra vård- och omsorgsinsatser. 

Kontakt
Adress: OCD-föreningen Stockholm 

Erstagatan 1 C, 7 tr
116 28 Stockholm 

Telefon: 08-669 3039 (telefontid 11-16)
Mail: info@ocdstockholm.se
Hemsida: www.ocdstockholm.se

OCD-FÖRENINGEN STOCKHOLM
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WWW.OCDSTOCKHOLM.SE


