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Enkät om 
corona  
Svenska OCD-förbundet 
och Stockholmsföreningen 
har under sommaren 
genomfört en 
enkätundersökning för att ta 
reda på hur personer med diagnoser inom OCD-spektrumet 
påverkats av den pågående coronapandemin. 

Pandemin har inneburit stora påfrestningar både för samhälle 
och enskilda. Distansering, hemarbete och ändrade rutiner 
gör att många – men inte alla – mår sämre psykiskt. Personer 
med diagnoser inom OCD-spektrumet är en sårbar grupp, där 
många även i vanliga fall upplever stark oro och ångest 
kopplad till smitta.  

Mer än 340 svar kom in i vår undersökning, där så många som 
50 % av dem med egen diagnos uppgav att deras ocd-
relaterade besvär ökat under pandemin. Det här gäller även 
dem som har annan tvångsproblematik än på temat smuts och 
smitta, bland annat ensamhet och stress gör att många oavsett 
diagnos eller vilket tema tvångstankarna kretsar kring 
upplever en försämring. Bland de som svarat har yngre 
personer och personer med fler än en diagnos påverkats mer 
negativt än andra. Även många anhöriga har svarat på 
enkäten och 47 % av dem uppger att de nu får lägga mer tid 
på att stötta personen med diagnos.  

Du kan läsa mer om undersökningen och ladda ner rapporten 
på OCD-förbundets hemsida www.ocdforbundet.se  

Så detta annorlunda år får vi ta hand om oss själva och andra 
lite extra. Fortsätt att göra sådant du brukar må bra av, även 
om det kanske blir på ett annat sätt än vanligt. Känner du att 
du behöver ett stödsamtal är du varmt välkommen att ringa till 
oss på kansliet!  

Elin Olaisson, verksamhetsledare 
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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 
Sociala medier: Följ oss gärna 
på Facebook och Instagram! 

Adress: Erstagatan 1 C, 7 tr 

Resväg: T-bana till Medborgar-
platsen, buss 2, 53 eller 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.  

STÖDSAMTAL 
Vardagar kl 11.00 – 16.00  

Möjlighet att bolla frågor kring 
behandling, samhällets stöd 
eller strategier i vardagen. 

Stödsamtalen är rådgivande, 
vi bedriver ingen behandling. 
Ring 08-669 3039 för att tala 
med oss eller för att boka in 

ett personligt besök.  

OCD-FORUM 
 Medlemsblad för OCD-föreningen i Stockholms län

”Tvättar händerna 
dubbelt så mycket 

som innan pandemin, 
och det var mycket 

redan innan.” 
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Föreningens verksamhet under pandemin 
Under hösten kommer vi börja genomföra fysiska träffar i 
föreningslokalen igen, men i något mindre skala. Vi kommer 
därför ha en gräns på hur många som får vistas i lokalen 
samtidigt. Alla som kommer till lokalen ska tvätta händerna 
innan man påbörjar aktiviteten och uppmanas att hålla distans 
till varandra. Känner man sig det minsta sjuk ska man stanna 
hemma. Om vi alla följer dessa regler bedömer styrelsen att 
aktiviteterna kan genomföras på ett säkert sätt. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anpassar verksamheten 
ytterligare om det skulle behövas. Vi kommer att driva viss 
verksamhet digitalt, för att få mötesplatser även för dem som 
tillhör riskgrupp eller av någon annan anledning behöver 
begränsa sina fysiska kontakter. 
  

Naturparkour  
Lekfull rörelse för hela familjen, 
inspirerat av Naturparkour, under 
ledning av Vera Nordlander som 
även är ledare för Friluftsfrämjandet. 
Enkel och rolig träning som utgår från 
dina egna förutsättningar - det enda 
som behövs är ett par gympaskor! 
Efteråt fikar vi tillsammans, föreningen bjuder.  

• När? 12 september kl. 13.00 - 14.30 
• Var? Humlegården 
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se 

Mental Health Run 
Föreningen samarbetar i år med 
Mental Health Run, som varje år 
ordnar ett lopp för att uppmärksamma 
psykisk ohälsa. Gå/lunka/spring i din 
egen takt, man kan också välja hur långt 
lopp man vill köra (från 2,5 kilometer och uppåt). I år är loppet 
virtuellt, du kan delta när du vill mellan 18-20 september och 
klara av din sträcka var du vill.  Föreningen kommer ha två 
”OCD-team” där du gärna får ansluta - mer info om 
mötesplats och tid kommer på vår hemsida. Anmälnings-
avgiften är 200 kr, föreningen kommer bjuda tio medlemmar 
på denna avgift - först till kvarn gäller! Överskottet från loppet 
går till Hjärnfondens psykiatriska forskning. 

• När? 18-20 september 
• Deltagaravgift från föreningen: Mejla info@ocdstockholm.se  
• Vanlig anmälan och mer information: mentalhealthrun.se  
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CAFÉ-KVÄLLAR 
Onsdagar kl 18.00 – 20.00  

Lättsamt sätt att umgås där vi 
fikar samtidigt som vi pratar 

om livet med OCD eller andra 
diagnoser, relationer, 

utbildning, arbete och annat 
som kan dyka upp. Både 

personer med egen diagnos 
och anhöriga är välkomna. 
Ledare med erfarenhet av 

OCD finns på plats.  

Under hösten kommer vi 
träffas på plats i lokalen på 
Erstagatan varannan vecka 

(jämna veckor) och varannan 
vecka kör vi digitalt café via 
Zoom (ojämna veckor). Vid 

digitala träffar behöver man 
anmäla sig i förväg för att få 

länk till mötet, maila 
info@ocdstockholm.se. Vid 
fysiska träffar behövs ingen 

anmälan. 

BDD-TRÄFFAR 
24 september kl 18-20 
9 november kl 18-20 

Träffar för dig som har BDD 
(body dysmorphic disorder). 
Chans till erfarenhetsutbyte 
och att träffa andra i samma 
situation. Fika och samtal i 

föreningslokalen tillsammans 
Johanna Hennberg, som själv 

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

men samtalet sker främst 
mellan er med diagnos.  

Anmälan till 
info@ocdstockholm.se  
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Walk & talk 
Sköna promenader under 
ledning av Kerly Koppe 
Söderlind, som också leder Älta 
Powerwalk Club. En härlig 
möjlighet att få frisk luft och röra 
på sig med lite sällskap. Vi är 
alla glada amatörer, så alla går på eget ansvar. Tillsammans 
promenerar vi från Skanstull till Tantolunden, den som vill gå 
lite längre kan följa med tillbaka till Skanstull! 

• När? 24 september och 22 oktober, kl. 18.00-19.30 
• Mötesplats? Clarion Hotel vid Skanstull 
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se  

Ungdomsträffar 
Är du 13-19 år och har tvångssyndrom? Välkommen till 
ungdomshäng i föreningslokalen tillsammans med Karin 
Hallman och Gustav Tellefsen.  Vi fikar, lär känna varandra lite 
och pratar om livet med diagnos. Känns det jobbigt att komma 
ensam kan du ta med en kompis eller ett syskon.  

• När? 28 september och 19 oktober, kl. 17-19 
• Var? Föreningslokalen på Erstagatan 1C, 7tr  
• Anmälan eller frågor? Mejla info@ocdstockholm.se 

Syskonträff 
Vi bjuder in till syskonträff med 
julpyssel och fika för dig mellan 
6-12 år som har ett syskon med 
tvångssyndrom. Ledare är Vera 
Nordlander.  

• När? 14 november, kl 12-14 
• Var? Föreningslokalen på Erstagatan 1C, 7tr  
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se, ange namn och 
ålder i anmälan.  

Träff med terapihund 
På grund av corona fick vi ställa in träffen 
med terapi- och skolhunden Harli som var 
tänkt att äga rum under påsklovet. Nu gör vi 
ett nytt försök! Datum är ännu inte klart, 
men mejla oss på info@ocdstockholm.se, så 
får vi en uppfattning om det finns tillräckligt 
stort intresset för att genomföra aktiviteten. I 
så fall sker träffen i november/december eller möjligtvis i 
början av nästa år.  
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STUDIECIRKLAR 
Båda höstens studiecirklar 

sker i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan 

och leds av Kela och Ulrica 
Dahlén. Vi välkomnar 

medlemmar att anmäla sig till 
info@ocdstockholm.se eller 

genom att ringa 08-669 3039 

Hälsospåret 
Måndagar 18-20.30        
start 14 september 

Studiecirkel om tio träffar 
kring hälsa, där deltagarna får 

inspiration till att i små steg 
förändra sin vardag. Bland de 

teman som tas upp finns 
balans i vardagen, inspiration 

till motion, stresshantering 
och sömn. Kursen arrangeras 
tillsammans med föreningen 
Balans. Träffarna sker digitalt 

via Zoom. Kostnad 300 kr. 

Samtalsgrupp 
Tisdagar 18-20.30           
start 13 oktober 

Kurs på 12 träffar där du får 
lära dig mer om diagnos, hitta 
motivation för livsförändring  
samtidigt som du får träffa 

andra med liknande 
erfarenheter. Kursen riktar sig 

både till personer med 
diagnos och anhöriga, men 

för att kunna ha öppna samtal 
undviker vi att personer som 
har en relation till varandra 

går i samma grupp. Kostnad 
300 kr, 150 kr för arbetslösa 
och studerande. Kursen ges 

digitalt via Zoom.
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Föreläsningar 
Vill du delta i någon föreläsning anmäler du dig till 
info@ocdstockholm.se eller ring på telefon 08-669 3039. 

En annan typ av tvång 
7 september kl. 18.30-20.00  
Lokal: Valhallavägen 148 

Föreläsning med Erica Gilbertsson kring 
tvångstankar med tabu-tema, t.ex. våld, 
sexualitet, religion m.m. – ibland kallat ”Pure 
O”. Erica berättar om sin egen OCD och hur 
hon genom behandling och egna strategier 
blivit bättre. Nu driver hon instagramkontot 
”enannantypavtvang” där hon på ett 
engagerat och humoristiskt sätt delar med 

sig av sina erfarenheter. 

Ung med OCD 
26 septemer kl. 14-16. Lokal: Pumpan, 
Färgargårdstorget 1 

Föreläsning med Sofia Antonelius, en 19-
åring som gillar att redigera bilder, lyssna på 
musik och träna. Sofia kommer prata om hur 
det är att ha tvångstankar kopplat till tabu 

och även om sina personliga erfarenheter av både individuell 
terapi och gruppterapi.  
 

Att vara syskon med någon som har OCD 
Digital föreläsning 12 oktober kl 18.30-20 

Som syskon till någon med OCD är det lätt 
att hamna i skymundan i familjen. Möt 
Sophia Wattjersson, en av 
styrelseledamöterna i föreningen, som 
berättar hur hon har påverkats av att ha ett  

syskon med tvångssyndrom. 

Internetbehandling av trichotillomani och 
dermatillomani 
Digital föreläsning 19 november kl 18.30-20 

Forskaren och psykologen Mia Asplund har 
under året påbörjat sin andra forsknings-
studie kring diagnoserna trichotillomani och 
dermatillomani, nu med fokus på internet- 

behandling. Under föreläsningen berättar hon mer om 
diagnoserna och om sina forskningsstudier.  
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TRÄFF MED TABU-
TEMA 

5 oktober kl 18-20 
2 november kl 18-20 

En träff för dig som har 
tvångstankar med tabu-tema, 

t.ex. kring våld, sexualitet, 
religion m.m.  Chans till 

erfarenhetsutbyte och att 
träffa andra i samma situation. 

Fika och samtal i 
föreningslokalen  tillsammans 

Erica Gilbertsson, som själv 
har tabu-tankar. Anmälan till 

info@ocdstockholm.se 

ANHÖRIGTRÄFF 
Lördag 17 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 i 

föreningslokalen tillsammans 
med Johanna Persson. 

Anmälan till 
info@ocdstockholm.se 

Djur- och musikläger  
28 okt - 1 nov 

Läger för barn i åldrarna 8-18 
år i OCD-förbundets regi. På 

lägret i Skåne får du rida, 
umgås med hundar och utöva 
musik. Pris 4 000 kr, möjlighet 

finns till resebidrag och 
prisnedsättning i vissa fall. För 

mer information och 
intresseanmälan mejla: 

susanna.wersall@gmail.com. 
Anmälan är inte bindande. 
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