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Kära medlemmar! 
Den ökade smittspridningen av 
Covid-19 innebär att vi alla 
behöver hålla oss fortsatt 
isolerade i form av att jobba/
plugga hemifrån om vi kan, inte 
åka kollektivtrafik ”i onödan” och 
endast träffa de personer som vi vanligtvis brukar träffa – få 
personer åt gången. För någon som jag, som numera kan 
hantera mina tvång och därför mår bra, är det ganska skönt att 
ha så mycket egentid som pandemin medför. Men om 
pandemin hade inträffat för 10 år sedan, då mina tvättvång 
och rädsla för smitta hade total kontroll över mig, så hade 
situationen varit outhärdlig.  

Pandemin ökar säkerligen tvångsproblematiken hos många av 
våra medlemmar, vilket i sin tur även påverkar våra nära och 
kära. Något som har hjälpt mig och mina föräldrar mycket 
genom åren är att vi har haft följande överenskommelse: Varje 
gång jag frågade dem någonting för att dämpa min ångest (så 
kallade försäkringar), t.ex. ”Låste ni alla dörrar?”, ”Tror ni att 
duvorna har smittat mig med skabb?” så skulle de svara mig: 
”Vi har kommit överens om att vi inte ska ge dig några 
försäkringar, det hjälper dig inte att må bättre på längre sikt”. 
Detta skapade en allians och ett samarbete mellan mig och 
mina föräldrar, på detta sätt bekämpade vi tvånget 
tillsammans och kunde undvika konflikter. Efter en tid slutade 
jag helt att be dem om försäkringar, då jag visste och hade lärt 
mig att de inte kommer att ge mig det. 

Under hösten har föreningen genomfört en medlemsenkät, 
som vi nu har gått igenom och utvärderat. Inför och under 
nästa år kommer vi att på bästa sätt försöka anpassa våra 
aktiviteter och föreläsningar enligt de svar vi fått in. Tack för 
era svar! Vi önskar er alla ett gott nytt år. 

Med varma hälsningar 

Erika Lindquist, styrelseledamot  
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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 Slussen, 
buss 2, 53 eller 55 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
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Medlemsenkät 
I oktober gjorde vi en undersökning bland våra medlemmar för 
att höra vad ni tycker om föreningens arbete och vad ni skulle 
önska sig mer av. De 79 personer som har svarat har uppgett 
att det som är mest intressant är föreläsningar, att få träffa andra 
i samma situation och samtalsgrupper/kurser. Flera har lämnat 
förslag på vad föreningen kan satsa mer på i framtiden: 

• föreläsningar och råd från yrkesverksamma inom vård och 
behandling 
• information och träffar kring särskilda typer av tvångsteman 
• träffar för andra diagnoser än OCD 
• fler alternativ för vilka dagar aktiviteterna genomförs 
• fler digitala alternativ  

På https://ocdstockholm.se/om-oss/foreningens-verksamhet/
medlemsenkat-hosten-2020/ kan du läsa hela rapporten. 

Årsmöte 20 mars kl. 14-16 
På grund av restriktionerna 
planerar vi att hålla årsmötet 
digitalt, via Zoom. Formell kallelse 
skickas ut under februari, 
årsmöteshandlingar kommer 
läggas upp på hemsidan i god tid innan mötet. Anmälan sker 
till info@ocdstockholm.se. 

Motioner! Som medlem har du möjlighet att komma med 
förslag kring verksamheten. Förslaget ska vara inskickat senast 
den 5 februari, det går bra att mejla eller skicka per post.   

Tipsa valberedningen! Vid årsmötet ska en ny styrelse utses. 
Är du själv intresserad av att delta i styrelsearbetet, eller om 
du vill föreslå någon annan person, mejla valberedningens 
sammankallande elin.olaisson@ocdstockholm.se senast den  
1 februari. 
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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 våren kommer vi till 
stor del köra digitalt via 

Zoom. Anmäl dig till 
info@ocdstockholm.se. för att 

få länk till mötet. När 
restriktionerna lättar kommer 

vi även ha fysiska träffar i 
föreningslokalen - håll utkik 

på vår hemsida! 

BDD-TRÄFFAR 
2 februari kl 18-20 

8 april kl 18-20 

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

situation. Under förutsättning 
att restriktionerna lättat blir det 

fika och samtal i förenings-
lokalen, i annat fall kör vi 

digital träff via Zoom – vill man 
ha sin kamera avstängd går 
det bra!  Ledare är 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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Ungdomsträffar 
Är du 13-19 år och har tvångssyndrom? Välkommen till 
ungdomshäng tillsammans med Gustav och Karin.  Vi 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. Så länge restriktioner råder kör vi digitalt. Du kan vara 
med på enstaka träffar eller varje gång. 

• När? 18 januari och 8 mars, kl. 17-19 
• Var? Digitalt eller i föreningslokalen på Erstagatan 1C, 7tr  
• Anmälan? Mejl info@ocdstockholm.se tel 08-669 3039 

Samlarträffar 
Nu startar vi med samlarträffar! Självhjälp för 
dig med samlarsyndrom eller tvångsmässigt 
samlande. Tillsammans med Hanna 
Dannmo, som själv är samlare, pratar vi om 
vårt samlande, peppar varandra och 
utvärderar hur det gått med rensande och 

slängande - och hur vi undviker att samla på oss nya saker.  Vi 
börjar med ett par prova-på-träffar och övergår sedan till en 
sluten grupp för de som vill fortsätta träffas mer regelbundet.  

• Prova-på-träffar 4 och 18 februari kl.18-19  
• Fortsättningsträffar: Varannan torsdag, 4 mars - 13 maj                                 
kl 18 -19 
• Var? Digitalt via Zoom  
• Anmälan? Mejl info@ocdstockholm.se tel 08-669 3039 

Tricho/derma-träffar 
Nu öppnar vi en mötesplats för dig som har trichotillomani 
eller dermatillomani! Chans till erfarenhetsutbyte med andra i 
liknande situation. Kanske har du något gott råd att dela med 
dig av kring hur du avleder behovet av att plocka/pilla? Ledare 
är Johanna Persson, som själv har trichotillomani.  Du kan vara 
med på enstaka träffar eller varje gång. 

•När? 9 februari och 12 april kl 18-20 
• Var? Digitalt via Zoom 
• Anmälan? Mejl info@ocdstockholm.se tel 08-669 3039 

Sociala medier 
Föreningen finns både på Instagram och 
Facebook, där vi informerar om aktiviteter och 
tipsar om andra saker som kan vara relevanta för 
medlemmarna. Sök på ’ocdstockholm’ så hittar du 
oss! 
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Hälsospåret digital 
Måndagar 14-15.45        

start 1 februari 

Studiecirkel 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 Autism & 
Aspergerföreningen och 

omfattar 15 träffar. Kursen ges 
digitalt via Zoom, ledare är 
Kenny Kvarnström och Kela 

Dahlén. Kostnad 200 kr, 
endast medlemmar. Anmäl 

dig till: info@ocdstockholm.se 
eller tel. 08-669 3039 

Samtalsgrupp digital 
Tisdagar 18-20.30           
start 16 februari 

Kurs på 12 träffar där du får 
lära dig mer om OCD, 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. Endast 

medlemmar, kostnad 300 kr, 
150 kr för arbetslösa och 

studerande. Ledare är Kela 
och Ulrica Dahlén. Kursen ges 
digitalt via Zoom. Anmäl dig 
till: info@ocdstockholm.se 

eller tel. 08-669 3039
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Föreläsningar 
Anmälan till info@ocdstockholm.se eller telefon 08-669 3039. 

Relations-OCD? Du är inte ensam! 
14 januari kl. 18-20 via Zoom 
Föreläsning med Sofia Frisk kring 
tvångstankar med relationstema. Ett tag 
bestod hennes vakna tid av att analysera 
tankar som spelade pingismatch i huvudet, 
skam, dåligt samvete och tankar som ”tänk 
om jag gjort något fel”. Idag mår hon bra, 
oftast, men med dippar till och från. Hon kommer berätta om sin 
resa med OCD, terapi, verktyg i vardagen och hur hon mår idag.  

Muskeldysmorfi och dermatillomani 
30 januari kl. 14-15.30 via Zoom 
Muskeldysmorfi innebär en extrem 
upptagenhet vid sin muskelmassa och en 
uppfattning att man är mindre muskulös 
än vad man i själva verket är. Detta räknas 
som en variant av BDD, inbillad fulhet. Möt 
Alexander Hellström, som kommer berätta 
om sin muskeldysmorfi kopplat till träning och om sin 
dermatillomani (även kallat skin-picking). Föreläsningen kommer 
ha en lösningsorienterad avslutning. 

Vad jag lärt mig i terapin 
18 februari kl 18-20 via Zoom 
Jonas Pieniniemi kommer på ett öppet sätt 
berätta hur han kämpat med våldsamma 
och sexuella tvångstankar och omfattande 
kontrollbeteenden. Magiskt tänkande och 
relations-OCD var områden han och 
terapeuten först började jobba på. Snabbt 
märkte han att samma “struktur” följde i 
många av hans tvångstankar. Jonas kommer också att gå igenom 
de verktyg han lärde i sin terapi och som han nu lär vidare i peer-
support grupper för OCD Suomi i Helsingfors. 

Personligt ombud 
Digital föreläsning, datum ännu ej klart - håll utkik på hemsidan!  
Ett personligt ombud är anställd av kommunen och stöttar 
personer med psykisk funktionsnedsättning till exempel i 
kontakter med myndigheter. Det personliga ombudet kan hjälpa 
dig att formulera dina behov av vård och stöd. I föreläsningen 
berättar personliga ombud som arbetar i Stockholms stad om sitt 
arbete och hur man gör för att få stöd av dem. Samarrangemang 
med Autism & Aspergerföreningen Stockholms län.  
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TABU-TRÄFFAR 
24 januari kl 15-17 
18 mars 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. 

Digitalt samtal tillsammans 
Snezjana Budajeva, som själv 
har tabu-tankar. Anmälan till 

info@ocdstockholm.se 

ANHÖRIGTRÄFFAR 
Lördagar 13-15  

23 jan, 20 feb, 27 mars och 
24 april 

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. Digitala träffar tills 

restriktionerna lättat, därefter 
möte i föreningslokalen. 

Ledare är Johanna Persson, 
själv anhörig. Anmälan till 

info@ocdstockholm.se 

WALK & TALK 
Lördagar 13-14  

30 jan, 27 feb, 27 mars 
Sköna promenader under 

ledning av Kerly Koppe 
Söderlind. Möjlighet att få 

frisk luft och röra på sig med 
lite sällskap, vi går cirka 2,5 
eller 5 km – du väljer själv. 
Samling vid Clarion Hotell, 

Skanstull. Anmälan till 
info@ocdstockholm.se    
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