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Se till att få dagsljus! 
Nu börjar dagarna bli kortare och höstmörkret närmar sig. 
Många känner att de mår sämre under vinterhalvåret, något 
som delvis kan bero på att vi får för lite ljus under vintern. 
Sitter vi mycket inomhus producerar kroppen mer melatonin, 
ett hormon som påverkar sömn och vakenhet, och det gör att 
vi blir tröttare. Är vi däremot ute i dagsljus pressas mängden 
hormon ned, samtidigt som ämnesomsättningen ökar i 
hjärnan - vilket gör att vi känner oss piggare och gladare. På så 
sätt hjälper vi kroppen att bli piggare på dagen vilket i sin tur 
gör att vi sover bättre på natten.  

Har vi dessutom möjlighet att komma ut i naturen är det ännu 
bättre. Forskning har visat att hjärnan i naturlig miljö inte 
behöver tolka och sortera intrycken på samma sätt som i en 
konstlad miljö, och kan hamna mer i viloläge. En lagom 
mängd syn- och ljudintryck, som till exempel lövsus och 
vattenbrus, stimulerar vår spontana uppmärksamhet eller 
fascination och gör att stressnivåerna lättare kan minska. 

Som många redan vet är motion ett annat 
verktyg för att främja psykisk hälsa. Även 
lättare former av motion kan göra stor 
skillnad. En undersökning inom studien 
”Regassa” har visat att fysisk träning har 
samma effekt på depression oavsett 
intensitetsnivå. I undersökningen delades 
deltagarna in i tre olika grupper, som fick 
träna på låg intensitetsnivå (yoga eller 
body balance), måttlig nivå (medelgympa) 
respektive hög nivå (intensivgympa). Vid 
uppföljningen av behandlingen visade det 
sig att intensiteten inte spelade någon roll för 
behandlingseffekten, stillsamma yogapass gav lika god 
symptomlindring som intensiva träningspass.  

Så ta hand om dig i höst, satsa på att försöka komma ut i 
dagsljus varje dag. Ta en halvtimmes promenad i någon park 
eller skog i närheten – det kan göra stor skillnad för hälsan! 

Vera Nordlander, ordförande
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KONTAKTINFO 

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

- frågor och råd om OCD 
-anmälningar till aktiviteter 

Mail: info@ocdstockholm.se  
Webb: www.ocdstockholm.se 

Adress: Erstagatan 1 C, 7 tr 

Resväg: T-bana till 
Medborgarplatsen, buss 2, 53, 

71 till Ersta sjukhus 

Hitta hit: Gå igenom portalen 
där Erstagatan möter Fjäll-

gatan. Följ vägen förbi klock-
stapeln, uppför backen bakom 

Erstakyrkan. 1 C hittar du i 
bortre hörnet, ring på port-
telefonen för att bli insläppt.  

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.  Ledare med erfarenhet 
av OCD finns på plats. Ingen 

anmälan behövs.  

OCD-FORUM 
 Medlemsblad för OCD-föreningen i Stockholms län

Läs mer om idrott och 
rörelse i senaste numret 
av Nytt om OCD.
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Våga prata om psykisk ohälsa 

Har du hört talas om kampanjen ”VÅGA 
PRATA om psykisk ohälsa”? Den drivs av 
Hjärnkoll Stockholm och vill ge en 
motkraft till alla perfekta och 
tillrättalagda bilder vi ofta ser på sociala 
medier. Här delar unga personer med 
sig av sina erfarenheter av psykisk 
ohälsa, och på webbsidan 
www.vagaprata.nu kan du ta del av deras olika berättelser. Läs 
om Elin och hennes OCD, eller lyssna i podden på Jasmine, 
som berättar hur det är att leva med BDD.  

Är du själv mellan 15-29 år och vill dela med dig av dina 
erfarenheter? Kontakta lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se 

Föreläsningar i höst 

Vi kommer under hösten ha föreläsningar på fler ställen än 
föreningslokalen — läs under respektive föreläsning var den 
kommer äga rum. Vid föreläsningarna säljer vi enklare fika till 
självkostnadspris. Om inte annat anges, anmäl dig till 
info@ocdstockholm.se eller 08-669 3039. 
 

Förortsturné 11 september 18.00 - 20.00 
Föreläsningskväll på tema unga med OCD.  
• Två unga hjärnkollsambassadörer berättar om 
sina egna erfarenheter av tvångssyndrom  
• En psykolog från BUP OCD föreläser om 
diagnos och behandling 
• En specialpedagog föreläser om bemötande 
och strategier i skolan. 

Lokal: Fältöversten, Östermalms föreningsråd, Valhallav. 148 
 

Sjukligt samlande    
24 september 18.00 - 20.00 

Kväll på temat samlarsyndrom. 
Medlemmen Hanna Danmo berättar 
om sitt samlande. Samlarteamet från 
Stockholms stads boendestödjare 

berättar hur de arbetar för att hjälpa brukare med 
samlarsyndrom. Samarrangemang med Attention Sollentuna.  

Lokal: Arena Satelliten, Allfarvägen 4 i Sollentuna 
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Samtalsgrupp 
I höst startar en ny samtals-

grupp för personer med 
OCD-spektrumdiagnoser och 
anhöriga. Under tolv veckor 

får du lära dig mer om 
diagnos, hitta motivation för 

livsförändring  samtidigt som 
du får samtala med personer 
med liknande erfarenheter. 

För att kunna ha öppna 
samtal undviker vi att ha 

drabbade och anhöriga som 
har en relation till varandra i 
samma samtalsgrupp - en av 
er får i så fall vänta till vårens 

samtalsgrupp.   

Träffarna sker i förenings-
lokalen på tisdagskvällar 

18-20.30, med start den 10 
september. Ledare är Kela 

och Ulrica Dahlén. Anmäl dig 
till info@ocdstockholm.se om 

du vill vara med. 

Kulturkväll 
27 sept. kl 17.30-21.30 

En ”konst-ig” kväll! Varmt 
välkomna till en kväll med 

bilder, musik och dikter. Kom 
som du är, ”konstig” eller ej. 

Under kvällen kommer det bli 
några konstnärliga inslag, 

men det kommer också finnas 
tid att bara umgås och ha det 
trevligt. Föreningen bjuder på 

fika.   

Vi håller till i ”Pumpan”, adress 
Färgargårdstorget 1.  Anmäl 

dig till info@ocdstockholm.se 
om du vill vara med.  
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Att leva med tvångstankar  
14 okt. och 4 nov. kl 17-19 

Samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV). 
Medlemmen Erika Lindquist, med 
OCD sedan tonåren berättar om 

sitt tvångssyndrom och hur det påverkat hennes liv. Elin 
Olaisson berättar allmänt om diagnos och behandling. Samma 
föreläsning ges vid två tillfällen: 

14 oktober kl. 17-19 i Haninge Kommunhus, Rudsjöterrassen 2 
4 november kl. 17-19 i SV Upplands Väsby, Örvägen 2 

Anmälan sker till SV på: www.sv.se/kultur--forelasning/halsa--
valbefinnande/ (Sök på OCD inom Stockholms län). 

 

Diagnosen PANS - vad är det?  
24 oktober kl 18-20 

Känner du till PANS? Det är ett 
inflammatoriskt tillstånd i centrala 
nervsystemet som kan yttra sig i 
psykiatriska symptom. Exempelvis kan 
någon som insjuknar i PANS få svåra 
tvång, ångest och tics. Hör Gunilla 

Gerland från föreningen SANE berätta mer om sjukdomen och 
hur man behandlar den.  

Lokal: Föreningslokalen Erstagatan 1C, 7tr. 

  

PEER Support - en ny sorts resurs 
18 november kl 17-18.30 

Personlig Egen Erfaren Resurs (PEER 
support) innebär att personer med 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning 
stöttar brukare/patienter i deras återhämtning. Hör Ingalill 
Massiani berätta om sitt arbete där hon hjälper brukare inom 
verksamheten ”Bostad först”. Ett sätt som hon stöttar på är att ge 
råd om hur man trots begränsad ekonomi kan få lite guldkant 
på tillvaron - utan lån. Även dessa tips kommer hon dela med 
sig av under föreläsningen!  

Lokal: Föreningslokalen Erstagatan 1C, 7tr 

Titta gärna på www.ocdstockholm.se för mer information! 
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Anhörigträff 
5 oktober kl 13-15 

En träff för dig som är anhörig 
till någon med tvångs-

syndrom eller annan diagnos 
inom OCD-spektrumet. 

Chans till erfarenhetsutbyte 
och att träffa andra i samma 

situation. Fika och samtal 
tillsammans med Johanna 
Maali Persson. Anmälan till 

info@ocdstockholm.se  

Ridning 
Eftermiddagsaktivitet för barn 
7-18 år, exakt dag meddelas 
senare men det blir en dag 

under höstlovet. I samarbete 
med ”Djur och musik” åker vi 

till Mälarö Basjkir på Ekerö 
och rider på lugna Basjkir-
hästar. Ingen ridvana krävs. 

Chans att umgås med djuren 
och vi kommer även fika 

tillsammans. Vi samåker dit 
med kommunal transport. 

Kostnad 50:- Anmälan till 
info@ocdstockholm.se  

BDD-träff 
7 november kl 18.00-20.00 

Kväll för dig som har BDD 
(body dysmorfic disorder). 

Fika och samtal tillsammans 
Johanna Hennberg, som själv 

har BDD. Vill du ha med en 
anhörig går det bra, men 

samtalet sker främst mellan er 
som är drabbade.  

Anmälan till 
info@ocdstockholm.se  
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