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Ny ordförande 
Mitt namn är Kela Dahlén och jag 
är ny ordförande här i OCD- 
föreningen Stockholm. Några av 
er känner mig sen tidigare då jag 
är ledare för samtalsgrupper här 
i föreningen.  

Det kommer bli en otroligt rolig 
och spännande resa att få vara ordförande för en förening 
som jag håller så varmt om hjärtat.  Jag hoppas att få vara med 
och se oss växa tillsammans och att få tillfälle att träffa er som 
är medlemmar.  

Jag har själv OCD och vet hur jobbigt det kan vara. 
Föreningen är till för er och era anhöriga, att få träffa andra 
och dela tankar och erfarenheter.  

Stort tack för förtroendet att få vara ordförande. Jag lovar att 
jag kommer göra mitt bästa för att sprida kunskap tillsammans 
med en underbar styrelse och personal vid min sida.  

Hälsningar 

Kela Dahlén, ordförande 

… och ny styrelse 
På föreningens årsmöte den 20 mars valdes Gustav Tellefsen, 
som är en av ledarna vid våra ungdomsträffar, in som ny 
suppleant i föreningens styrelse. Ledamöterna Kicki och 
Sophia Wattjersson valde att avgå ur styrelsen och vi riktar ett 
varmt tack till dem för det arbete de lagt ner de senaste åren!  

Vid årsmötet beslutades om en ny verksamhetsplan för 2021. 
Bland annat kommer föreningen genomföra ett särskilt 
informationsprojekt om BDD, där vi kommer göra 
utbildningsinsatser riktade mot elevhälsan i högstadie- och 
gymnasieskolorna. Läs mer längre fram i nyhetsbrevet! 
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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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Visa vägar  
Inspiration för dig som vill veta hur du som patient, brukare 
eller anhörig kan påverka vård och omsorg! NSPH arrangerar 
en digital kostnadsfri halvdagskonferens som visar på 
möjligheterna med verktyg och metoder för ökat 
brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg. Bland 
annat kommer man ta upp en handbok för brukarinflytande 
och peer support som metoder att nå bättre kvalitet.  

• När? 7 maj kl. 9.00 - 12.00 
• För mer info och anmälan: https://nsph.se/evenemang/visa-
vagar-2021/ 

Hälsospåret för anhöriga  
Som anhörig kommer ofta den 
egna hälsan längst ner på 
prioriteringslistan - men det är 
viktigt för att du ska orka vara ett 
stöd för din närstående! I den här 
digitala studiecirkeln får du som anhörig möjlighet att ta hand 
om dig själv. Hälsospåret är en studiecirkel på tio gånger där 
vi pratar om vår hälsa utifrån olika teman vid varje ny träff, bl.a. 
balans i vardagen, stress och stresshantering, sömn, 
mindfulness och självmedkänsla. Kursen arrangeras av NSPH 
Sthlms län i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan.  

•När? Tisdagar 18-20.15 med start 18 maj (efter 5 träffar tar 
kursen paus och återupptas 24 augusti)  
•Pris? 100 kr 
•För mer info och anmälan: https://nsphstockholm.se/events/
halsosparet-studiecirkel-for-dig-som-anhorig/  

Bokrelease! 
Möt barnboksförfattaren Annelie 
Strömberg och illustratören Carina 
Stahre som just nu kommit ut med 
”Egon oroar sig. En bok om tvång.” 
som riktar sig till 6-9 åringar. Boken 
handlar om Egon, som har 
tvångssyndrom, och hans pappa.  

I denna digitala bokrelease får vi 
höra skaparna berätta om boken och det finns chans att ställa 
frågor. Annelie kommer också berätta om sina egna 
erfarenheter av tvångssyndrom.  

• När? 18 maj kl. 18.30–19.30 
• Var? Digitalt via zoom  
• Anmälan? Mejl info@ocdstockholm.se senast 17 maj  
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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.  

Vi fortsätter att köra digitalt 
café  via Zoom under 

sommaren. Anmäl dig till 
info@ocdstockholm.se senast 
klockan 16 samma dag för att 

få länk och kod till mötet. 

TABU-TRÄFF 
13 maj kl 18-20 

En träff för dig som har 
tvångstankar med tabu-tema, 
t.ex. tankar kring att skada sig 

själv/andra, sexualitet, 
religion m.m.  Chans till 

erfarenhetsutbyte och att 
träffa andra i samma situation. 

Digitalt samtal tillsammans 
Snezjana Budajeva, från som 

själv har tabu-tankar. Snezjana 
är också aktiv i OCD Sweden. 

Anmäl dig senast den 12 maj 
till info@ocdstockholm.se om 

du vill vara med.  
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Låt BDD-projektet besöka din skola! 
Föreningen har tagit fram en digital utbildning om BDD riktad 
till elevhälsan i högstadie- och gymnasieskolor. Under en 
timme får personalen lära sig mer om diagnosen, signaler att 
uppmärksamma och hur skolan kan bemöta den som har BDD. 
Syftet med utbildningen är att fler unga med BDD ska 
upptäckas och kunna slussas vidare till behandling.  

Vill du att vi kommer till din skola? Kontakta Ulrica Dahlén på 
ulrica.dahlen@ocdstockholm.se så kan vi boka in en tid. Tack 
vare bidrag från Socialförvaltningen är utbildningen gratis för 
skolor inom Stockholms stad. Skolor i övriga kommuner får 
betala en självkostnadsavgift på 400 kr. 

Föreläsning - livsstil och fysisk hälsa 
vid tvångssyndrom 
Just nu pågår ett forskningsprojekt på 
Karolinska Institutet som syftar till att kartlägga 
livsstil och fysisk hälsa vid tvångssyndrom. 
Som en del i detta forskningsprojekt kommer 
en livsstils-intervention särskilt anpassad för 
personer med tvångssyndrom att utvärderas. Sunda matvanor 
och fysisk aktivitet har stor betydelse för att minska risken för 
olika hälsoproblem, t.ex. diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Under föreläsningen berättar psykolog och doktorand Anna 
Holmberg mer om rådande kunskapsläge gällande fysisk hälsa 
vid OCD och det pågående forskningsprojektet. Det finns även 
chans att ställa frågor. Vill du kanske själv medverka i en studie? 

• När? 26 maj kl. 18.30–20.00 
• Var? Digitalt via zoom  
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se senast 25 maj  
  

Sommarpromenad med mat & musik 
Promenad kombinerad med picknick! 
Tillsammans med Kerly Koppe Söderlind går 
vi en promenad på vackra Djurgården och 
avslutar med en picknick-lunch. Efter maten 
underhåller David Andersson med sång och 
gitarrspel. Vi följer restriktionerna och håller 
avstånd, medtag egen mat.  

• När? 29 maj kl 12-14 
• Var? Samling vid Djurgårdsbron, Blå porten 
(portalen strax söder om bron) 
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se 
senast 28 maj 
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Ungdomsträff 
17 maj kl 17-19           

En träff för dig mellan 13-19 
år med OCD. Du är inte 
ensam om att ha tvångs-

syndrom, det finns fler som 
tänker som du! Vi träffas i liten 

grupp via Zoom, lär känna 
varandra lite och pratar om 
livet med OCD. Känns det 

bättre att bara vara med utan 
att ha kameran påslagen är 

det helt okej.  

Ledarna heter Gustav och 
Karin och är båda utbildade 
lärare med egen erfarenhet 

av OCD.  

Anmäl dig senast 16/5 till 
info@ocdstockholm.se om du 

vill vara med.  

Tricho/dermaträff 
24 maj kl. 18-20 

Träff för dig som har tricho-
tillomani eller dermatillomani. 
Chans till erfarenhetsutbyte 

och att träffa andra i liknande 
situation. Kanske har du något 

gott råd att dela med dig av 
kring hur du avleder behovet 

av att plocka/pilla?  

Mötet hålls digitalt via Zoom. 
Ledare är Johanna Persson, 

som själv har trichotillomani.  

Anmäl dig senast 23 maj till 
info@ocdstockholm.se om du 

vill vara med. 
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Joggingtur på Djurgården! 
Visst hänger du med på joggingtur 
med oss? Den 5 juni trotsar vi 
OCD:n och tar oss ut som vi är! Vi 
går/lunkar/joggar som vi känner för - 
du väljer, vi anpassar turen efter 
önskemål. Vi träffas vid Djurgårds-
bron och är ute ca en timme (eller 
längre vid önskemål). Väl i mål väntar en somrig goodiebag. Vi 
följer restriktionerna och håller avstånd.  

Aktiviteten leds av Vera Nordlander, styrelseledamot, anhörig 
och friidrottstränare. Tveka inte att anmäla dig! Har du önskemål 
eller frågor uppskattar vi det jättemycket, hör bara av dig till 
vera.nordlander@ocdstockholm.se tel. 070-170 98 15 

•När? 5 juni kl. 14-15 
• Var? Samling vid Djurgårdsbron, Blå porten (portalen strax 
söder om bron) 
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se senast 4 juni 

OCD-förbundets djur- och 
musikläger 
Läger för flickor i åldrarna 7-18 år där man 
får möjlighet att bland annat rida, lära sig 
mer om hundar och utöva musik. Lägret är 
utvecklat i samarbete med BUP och är ett 
komplement till KBT.  

• När? 3-7 augusti 
• Var? Toppeladugård, Skåne 
• Pris? 4 000 kr (möjlighet till reducerad avgift i vissa fall) 
• Anmälan och frågor: kontakta susanna.wersall@gmail.com 
eller tel 0730-53 90 39 

Föreläsning: Jobbiga tankar - en studie om föräldrar 
Många föräldrar får då och då obehagliga och oönskade tankar 
om sina barn, till exempel mentala bilder om att man skulle 
skada sitt barn på olika sätt. Men det finns väldigt lite forskning 
på det här området och därför har Karolinska institutet inlett en 
studie för att undersöka hur vanligt det är. Hör forskaren och 
psykologen Erik Andersson och doktoranden och psykologen 
Klara Olofsdotter Lauri berätta om bakgrunden till studien och 
vad man gjort hittills.  

• När? 26 augusti kl. 18.30–20.00 
• Var? Digitalt via zoom  
• Anmälan? Mejla info@ocdstockholm.se senast 25 augusti 
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BDD-TRÄFF 
27 maj kl 18-20 

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

köras digitalt 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.  

Anmäl dig senast 26 maj till 
info@ocdstockholm.se om du 

vill vara med.  

ANHÖRIGTRÄFF 
28 augusti kl. 13-15  

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

syndrom eller någon annan 
diagnos inom OCD-

spektrumet. Chans till 
erfarenhetsutbyte och att 

träffa andra i samma situation.  

Träffen sker digitalt via Zoom. 
Ledare är Johanna Persson, 

själv anhörig. Anmäl dig 
senast den 27 augusti till 

info@ocdstockholm.se om du 
vill vara med.  
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