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Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm.

OCD-föreningen Stockholms län och OCD-föreningen Stockholm är ideella, politiskt och
religiöst obundna föreningar som ligger under Svenska OCD-förbundet. föreningarna har till
uppgift att, inom Stockholmsområdet och Region Stockholm, stödja och informera personer
med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga och närstående.
Under OCD-spektrum ryms diagnoserna tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD),
samlarsyndrom (hoarding) dermatillomani (skin-picking) och trichotillomani (hair-pulling).
Även diagnosen ORS (olfactory reference syndrome) är relaterad till OCD, men är ännu inte
inkluderad i gruppen i diagnosmanualema.

föreningarna har också till uppgift att bedriva ett utåtriktat, intressepolitiskt arbete för att öka
kunskapen och kännedomen om OCD och närliggande diagnoser. Uppgiften är även att göra
OCD-föreningen känd bland barn, unga och deras föräldrar liksom allmänheten i stort.
Genom intressepolitiskt arbete når föreningen även vårdgivare, politiker, myndigheter,
skolpersonal med flera.

Då det idag endast finns en lokalförening i länet, OCD-föreningen Stockholm, har
länsföreningen i nuläget inget samordnade uppdrag i praktiken. Länsföreningens uppgift är att
stödja bildandet av fler lokalföreningar i Stockholms län, och så snart så sker kommer
länsföreningen samordna det intressepolitiska arbetet i länet. 1 nedanstående skrivningar i
verksamhetsberättelsen syftar “föreningen” på OCD-föreningen Stockholm.

På förbundsnivå deltar föreningen i ordförandemöten, skriver artiklar till medlemstidningen
Nytt om OCD, hjälper till med remissvar samt kan representera förbundet, när det är påkallat.
i Stockholm.

1 likhet med föregående år har verksamheten under 2021 starkt påverkats av coronapandemin.
Under hela våren genomfördes alla aktiviteter digitalt, under hösten har föreningen haft en
mix av digitala och fysiska träffar. Personalen har till största del fått arbeta hemifrån och
styrelsemöten har fått hållas digitalt.

Några höj dpunkter från summeringen av året:
- Ett stort antal medlemsaktiviteter har kunnat genomföras. förutom tolv föreläsningar

och fyra studiecirklar har över 100 träffar för medlemmarna arrangerats.
- 279 stödsamtal har genomfdrts under året, en ökning med 40 ¾ jämfiirt med året innan
- Under året har träffar för personer med trichotillomani/dermatillomani och en

samtalsgrupp för samlarsyndrom startat. Därmed har föreningen specialanpassade
träffar för samtliga diagnoser inom OCD-spektrumet.



- För första gången har en studiecirkel kring BDD genomförts, där sju deltagare har fått
möjlighet att under tio veckor dela sina erfarenheter om BDD och kunnat lära sig mer
om diagnos, behandling och hälsa.

- 14 elevhälsoteam och ungdomsmottagningar i Stockholm har fått utbildning om hur
BDD yttrar sig och hur diagnosen behandlas.

- Medlemsantalet ökar kraftigt, från från 547 under 2020 till 625 under 2021, en ökning
med 14 %.

Mål up pfölj n ing

Mål 1: Föreningen ger drabbade och anhöriga stöd

1 verksamhetspianen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- $tödsamtal
- Samtalsgrupper
- Föreläsningar
- Arrangera aktiviteter för specflka målgrupper
- Olika åldersgrupper
- Digitala aktiviteter

Stödsamtal
Både anhöriga och personer som själva är drabbade ringer för att få råd om vård, socialt stöd
eller bemötande. Det gäller främst OCD, men också övriga diagnoser som ingår i OCD
spektrumet. Under ett stödsamtal informerar vi bl.a. om evidensbaserad behandling, olika
strategier som man kan ta till för att lindra tvånget samt hur man som anhörig bör förhålla sig
till en person med OCD så att man inte dras in i sjukdomen. Vi informerar också om olika
stödinsatser och ersättningar som kan ge personer med OCD en fungerande vardag och
förbättrad livskvalitet.

279 stödsamtal har genomförts av kanslipersonalen under 2021, vilket är en ökning med 40 %
jämfört med föregående år. De allra flesta stödsamtal har hållits per telefon, men vid sju
tillfiflen har samtalen genomförts i föreningslokalen. En övervägande majoritet av samtalen,
85 %, har rört OCD, ibland i kombination med andra diagnoser. Under året har 24 har
samtalen berört hoarding/samlande, 10 dysmorfofobi, 9 trichotillomani och 7 dermatillomani.
Ett fåtal samtal, sex stycken, har hållits med professionella som frågat om råd, medan
anhöriga stått för den större delen av samtalen, 60 %. Könsmässigt är det flest kvinnor som
ringer, både bland drabbade och anhöriga.
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Utöver detta har flera korta samtal förts med två personer som kontaktar föreningen mer
frekvent, men dessa samtal rör snarare bekräftelse än råd och stöd och är därför inte
medräknade i statistiken.

Kansliet besvarar även personliga frågor via mej 1, både från medlemmar och presumtiva
medlemmar. föreningen har besvarat mailen skyndsamt och informerat om diagnoser, vård
och stödinsatser samt om föreningens verksamhet.

$amtalsgrupper och andra studiecirklar
Under året har tre digitala samtalsgrupper genomförts i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. 1 samtalsgrupperna träffas samma personer ett visst antal veckor där man
samtalar och byter erfarenheter utifrån ett skriftligt informationsmaterial. Genom denna
studiecirelform får man lära sig mer om diagnos, behandling och allmän hälsa. 1 grupperna
strävar man efter att deltagarna ska känna trygghet och samhörighet genom att se och belysa
gemensamma erfarenheter och beteenden. Både drabbade och anhöriga känner ofta en stor
ensamhet och utanförskap, och här kan gruppen göra en positiv skillnad genom öppenhet och
visa att det finns hjälp att få.

Nytt för året är att föreningen för första gången har haft en grupp med fokus på dysmorfofobi,
BDD. 1 utvärderingen av grupperna har kurserna fått mycket goda omdömen, samtliga
deltagare som besvarat uppföljningsenkäten har gett betyget “mycket bra” på kurserna som
helhet.

“Bara efter någrafå gånger kändejag att min diagiios inte är konstig
eller att skämmasför, utan kände snarare att jag ville bearbeta den.”

Från utvärderingen av BDD-samtalsgruppen

Under året har föreningen också genomfört en studiecirkel i hälsa, “Hälsospåret”, i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan samt Autism- och aspergerföreningen Stockholms län.
Kursen utgår från ett ffirdigt material som tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan, med
teman såsom balans i vardagen, stresshantering, sömn, självmedkänsla och inspiration till
motion ingår. Även här fick kursen goda omdömen vid utvärderingen, drygt hälften av de som

Anhärig Drabbad
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besvarade uppföljningsenkäten gav betyget “mycket bra” till kursen, resterande gav betyget
“bra”.

Kurs Antal Längd Ledare
deltagare

Samtalsgrupp OCD vt -21 8 12 v Kela Dahlén och Ulrica Dahlén

_2,5_h

Hälsospåret 10 15 v Kela Dahlén och Kenny Kvarnström

1 h 45 min

Samtalsgrupp OCD ht-21 12 12 v Kela Dahlén och Ulrica Dahlén

ä_2,5_h
Samtalsgrupp BDD ht -21 7 10 v Jasmine Öhlin och Elisabet Berg

2,5 h Karis

föreläsningar
För att öka kunskaperna om diagnoserna inom OCD-spektrumet, följa utvecklingen inom
forskning och behandling samt att verka för öppenhet kring psykiska sjukdomar har
föreningen anordnat föreläsningar. Samtliga föreläsningar har genomförts digitalt med
anledning av pandemin. Föreläsningarna aimonseras ut via medlemsblad och sociala medier.

Under våren samarbetade vi med Autism- och aspergerföreningen Stockholms län i
arrangemanget av en föreläsning om personligt ombud. Under hösten genomfördes tre
gemensamma föreläsningar med SANE och frisk & fri, där ämnena i tur och ordning var
OCD, PANS/PANDAS och ätstörningar.

1 tabellen nedan framgår vilka öppna föreläsningar föreningen arrangerat under året:

Ämne/föreläsare Datum Antal
åhörare

Relations-OCD? Du är inte ensam! Föreläsning av Sofia Frisk 14jan 22

Muskeldysmorfi och dermatillomani, föreläsning av Alexander 30 jan 8

Hellström
Vad jag lärt mig i terapin, föreläsning av Jonas Pieniniemi 18 feb 34

Personligt ombud, föreläsning av de personliga ombuden Niklas 21 april 25

Wetterberg och Lisa Strandberg (samarbete med Autism &
aspergerföreningen)

Egon oroar sig, bokrelease med författaren Annelie Strömberg och 18 maj 12

illustratö ren Carina Stahre
Livsstil och fysisk hälsa vid OCD, föreläsning av forskaren Anna 26 maj 20

Holmgren
Jobbiga tankar hos föräldrar, föreläsning av forskarna Erik 26 aug 14

Andersson och Klara Olofsdotter Lauri
Tvångssyndrom, föreläsning av forskaren Susanne Bejerot 15 sept 85

(samarbete med SANE och Frisk & fri)

PANS/PAN DAS, föreläsning av Henrik Pelling och Katrin Pettersson 7 okt 26

(samarbete med SANE och Frisk & fri)
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Ätstörningar, föreläsning av Fredrika Sandell (samarbete med 26 okt 47
SANE och Frisk & fri)
Nu jämfört med då, hur jag lärt mig hantera min OCD, föreläsning $ nov 32
av Erika Lindquist
Våga fråga, föreläsning av Kela Dahlén i samarbete med Suicide 27 nov 11
Zero och NSPH Stockholms län inklusive en uppföljningsträff
under ledning av Erika Lindquist

Aktiviteter för specflka målgrupper/olika åldersgrupper
Föreningen anordnar regelbundet träffar för olika diagnosgrupper, där syftet är att skapa en
mötespiats där man kan träffas och dela erfarenheter, fika och umgås på ett kravlöst sätt.
Deltagarna uppskattar att få prata med andra i liknande situation om hur det är att leva med
OCD eller någon närliggande diagnos. Under 2021 har de flesta träffar varit digitala, men
under hösten genomfördes några café- och samtalskvällar och en BDD-träff på plats i lokalen.

Nytt för året var att föreningen nu anordnar träffar för samtliga diagnoser inom OCD
spektrumet, med tricho-/dermaträffar och en samtalsgrupp för samlarsyndrom.

Typ av träff Antal Antal
träffar deltagare

(snitt)
Café- och samtalskvällar. Öppna träffar för samtliga diagnoser 41 4,8
samt anhöriga. Ledare: Klas Lionell, Erika Lindquist, Kasper
Martin eli, Maja Fredlund, Åsa Mogren, och Johanna Persson.

Samlarträffar. För personer med samlarsyndrom, sluten grupp 21 3
under ledning av Hanna Danmo
BDD-träffar. Öppen grupp för personer med dysmorfofobi under 5 1,5
ledning aviohanna Hennberg och Rickard.
Tricho-/dermaträffar. Öppen grupp för personer med 5 4
trichotillomani och dermatillomani under ledning aviohanna
Persson.
Tabu-träffar. Öppen grupp för personer med tvångstankar med 5 4,8
tabutema, under ledning av Snezjana Budajeva.
Anhörigträffar. Öppen grupp för personer som lever nära någon 7 5
med diagnos inom OCD-spektrumet under ledning av Johanna
Persson.
Ungdomsträffar. Öppen grupp för personer 13-19 år med 5 2,6
tvångssyndrom under ledning av Karin Hallman och Gustav
Tell efse n.
Partner med OCD. Sluten grupp för samtal kring förhållanden där 3 2,3
nåogn av parterna har OCD, under ledning av Maja Fredlund
Promenad/jogg. Öppna träffar för alla diagnoser och anhöriga. 6 5,3
Rörelse och lite fika under ledning av Kerly Koppe Söderlind
(promenader) och Vera Nordlander (jogg)
Kulturkvällar och julfest Träffar på Pumpan med musik, poesi, 3
konst och trevlig samvaro.
Totalt 101
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Mål 2: Föreningen verkar för att vårdgivare erbjuder en säker och
sammanhållen vård

1 verksamhetsplanen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet:
- Stöd till brukarråds- och funktionshindersrådsrepresentanter
- Ökat samarbete mellan vård och föreningar
- Direkt påverkansarbete riktat mot politiker

Stöd till britkarråds- och funktionshinderrådsrepresentanter
Genom vårt arbete i OCD-föreningen får vi stor kunskap om hur vård och stöd upplevs ur
våra medlemmars perspektiv. Denna kunskap är viktig att förmedla vidare så att förändringar
kan uppnås och personer med OCD får så tillfredsställande vård som möjligt. Brukarråden
utgör en av flera sådana inflytandekanaler. föreningen har under året hållit ett möte med
föreningens representanter för att samordna det intressepolitiska arbetet i både kommun och
landsting.

Föreningen finns representerad i en rad brukarråd inom psykiatrins område. Representanter i
råden måste vara medlemmar i föreningen och vägledande för arbetet är föreningens vision
och mål. Under 2021 har föreningen medverkat i följande råd:

- Psykiatrienhetens brukarråd. Under året har rådet bland annat haft möten med de privata
vårdgivare som har avtal med regionen, för att diskutera former för brukarinflytande i deras
verksamheter. Rådet har också kunnat göra inspel till fokusområden inför regionens interna
uppföljning av vårdavtalen 2022, där fokus kommer ligga på samsjuklighet.

- Brukarrådet på NSP, Norra Sthlms psykiatri, Under året har rådet bland annat diskuterat
behovet av hälsoinsatser inom ramen för specialistpsykiatrin (t.ex. fysisk aktivitet),
uppföljning av bieffekter från medicinering, vikten av att följa upp varför patienter uteblir
från inbokat besök. Man har också återkommande diskuterat behoven av psykiatrisk ambulans
(PAM) och påtalat vikten av att denna verksamhet kan fortsätta inom regionen.

-Brukarrådet Psykiatri Södra Stockholm
Har under året bland annat diskuterat patientenkäter och hur man kan öka andelen som svarar
på enkäterna.

- Brukarrådet VO SLSO. Rådet har under året följt planerna på ett Ungdomens hus p St
Görans sjuhusområde för heldygnsvård inom BUP, Maria ungdom och Stockholms centrum
för ätstörningar. Man har också återkommande tagit upp frågan kring riktlinjer för
brukarsamverkan, som ska gälla alla brukarråd inom SLSO.

- BUP:s brukarråd har fått ta del av en ny rapportform “Barnberättelsen” och gett synpunkter
på den, där man bland annat lyft vikten att barnen ska känna sig delaktiga i sin vård. OCD
föreningen har också gett synpunkter på förslag till ny geografisk organisation inom BUP
samt förslag till ny organisatorisk uppdelning inom BUP efter ålder.

- Brukarrådet Psykiatri Nordväst. Har under året diskuterat former för patientforum och hur
patienternas önskemål kan tas tillvara, arbetsgrupp kring “Min vårdtavla” inom öppenvården.
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- WeMind Ångest & Depression
Brukarrådet har tagit del av aktuellt vårdläge inom WeMind.

- WeMind Psykiatri Stockholm Sydost
Under 2021 har brukarrådet bland annat gett synpunkter på en patientfolder med information
om hur behandling går till inom WeMind. Rådet har också gett synpunkter på förslag på
patientinformation om tidsbegränsade vårdprocesser.

- Brukarrådet på Aleris Psykiatri har under året bland annat diskuterat bemötandeftågor och
fått ge kommentarer till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

- Brukarrådet Capio Liljeholmen Psykiatri har nyligen inrättats och det enda möte som hållits
ägnades till största del till presentation av verksamheten och de olika representanterna.

- Brukarrådet Psykiatri Sydväst har nyligen inrättats och det möte som hållits ägnades till att
prata om vad arbetet i ett brukanåd innebär och presentation av de olika representanterna.

Ökat samarbete mellan vård ochföreningar
Planen var att medverka i OCD-förbundets aktiviteter inom informatörsprojektet som skulle
erbjuda föreläsningar riktade mot primärvården. Då förbundet inte genomfört detta under
2021 har inte heller föreningen arbetat aktivt med detta.

Direkt påverkansarbete riktat mot politiker
Under året har föreningen deltagit i ett möte med psykiatriberedningens ordförande Susanne
Nordling där vi bland annat påtalade vikten av att kortakötiderna och att minska glappet
mellan barn- och vuxenpsykiatri. Vi har också deltagit i Funktionsrätt Stockholms läns
uppstartsarbete inför valet, bl.a. genom dialogmötet “Kvala inför regionval 2022” i oktober.

forskning
Föreningen har arrangerat föreläsningar i samband med lansering av två olika studier inom
OCD-området. en studie om livsstil och fysisk hälsa vid OCD samt en studie om tvångstankar
hos nyblivna föräldrar. Forskarna har fått möjlighet att sprida information om sina studier
samtidigt som de kunnat efterlysa deltagare till studierna. Inför lanseringen av den senare
studien bidrog även föreningen med ett inlägg i ett överklagande till Etikprövningsnämnden
som i en första prövning gav avslag till studien.

Övrigt
Under året har föreningen även på andra sätt bidragit till en förbättrad vård:

- Varit delaktiga Funktionsrätt Stockholms läns arbete med remissvar på Regionen
Stockholms “Strategi för psykisk hälsa”

- Varit delaktiga i funktionsrätt Stockholms läns arbete med remissvar p
delbetänkandet “Rätt stöd till psykisk hälsa” från den statliga utredningen God och
Nära vård.

- Deltagit i en brainstorming med Stockholms Center för Ätstörningar (SCÄ) inför deras
ansökan om att få utföra högspecialiserad vård. Här lämnade föreningen också
skriftliga synpunkter till SCÄ där vi beskrev hur tvångssyndrom kan påverka
ätstörningsproblematik.
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Mål 3: Föreningen verkar för att drabbade och anhöriga erhåller gott
samhällsstöd

1 verksamhetsplanen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- Informationskampanj BDD
- Erbjuda digital utbildningför professionella
- Sprida information om kommunalt stöd

Informationskampanj BDD
Under 2021 har föreningen erhållit särskilda medel från Uppdrag Psykisk Hälsa via
Socialförvaltningen i Stockholms stad för att kunna genomföra en informationskampanj om
BDD. Kampanjen är en del i att minska risken för suicid, då självskada och suicidförsök är
långt vanligare i gruppen med BDD jämfört med gruppen med OCD.

1 projektet har föreningen tagit fram en digital utbildning som erbjudits ungdomsmottagningar
och elevhälsoteam i stadens högstadie- och gymnasieskolor. Utbildningen, som genomförs via
zoom och tar en timme, innehåller fakta om BDD, en personlig berättelse, signaler för skolan
att uppmärksamma, samt tips på anpassningar i skolan och det finns också tid för frågor och
diskussion. Efter utbildningen får skolorna också en folder som tagit fram inom projektet, som
riktar sig till eleverna för att informera om BDD. Projekttiden är ännu inte slut, men under
2021 har 14 elevhälsoteam och ungdomsmottagningar genomgått utbildningen.

Erbjuda digital utbildningför professionella
OCD-förbundet har en digital utbildning, “Se OCD i skolan”, som riktar sig till skolor om
främst OCD men också vissa delar kring andra diagnoser inom spektrumet. Föreningen har
marknadsfört utbildningen när så varit lämpligt och i samband med att föreningens egen
BDD-utbildning har sålts in hos skolorna har de också informerats om möjligheten att gå “Se
OCD i skolan”.

Sprida information om kommunalt stöd
Kommunalt stöd, t.ex. anhörigstöd och personligt ombud, är något föreningen tar upp och
informerar om i sina studiecirklar/samtalsgrupper. Föreningen har under året också anordnat
en föreläsning där två personliga ombud berättade om hur de arbetar.

Kommunalafunktionshinderråd
En viktig arena för föreningens intressepolitiska arbete är de funktionshindenåd som
organiseras av Stockholms stad. Representanter i funktionshinderråden måste vara
medlemmar i föreningen och vägledande för arbetet är föreningens vision och mål. Under
2021 har föreningen haft representanter i följande funktionshinderråd:

• Bostadsbolagensfunktionshinderråd, där man bland annat gett synpunkter på
bostadsbolagens revidering av sin plan för att implementera stadens
tillgänglighetsproggram och också lyft frågan att det är viktigt att kunna söka och
anmäla intresse för bostad även om man inte har tillgång till internet eller inte kan
använda dator. Föreningens representant har informerat om stadens samlarteam och
task force för samlarsyndrom.

• Kulturnämndensfunktionshinderråd, där man bland annat varit involverade i
utvecklingen av Tensta träff, som i framtiden ska kunna bli en mötesplats för
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föreningar och deras utåtriktade arbete. Man har också diskuterat och stärkt
funktionshinderrådets inflytande genom regelbundna möten med Kulturnämndens
presidium.

• Kyrkogårdsnämndensfunktionshinderråd, som bland annat diskuterat frågan om
tydlig skyltning på Råcksta begravningsplats och tillgänglighetsaspekter på Järva
begravningsplats.

• föreningen ingår också i en brukarreferensgrupp inom socialpsykiatrin, som
samordnas av Socialförvaltningen i Stockholms stad. Här har man bland annat lyft
frågan om brukarledda revisioner och påtalat att man ser nedskärningar i
socialpsykiatrins olika fysiska träffpunkter. Man har också diskuterat metoden lPS
(indidual placement and support).

En föreningsrepresentant medverkar i task force-möten om samlarsyndrom med forskare från
Karolinska Institutet (Kl) och kommunrepresentanter från Enskede-Årsta-Vantör och
Hägersten-Liljeholmen. Samlarteamet i Stockholms stad drivs i projektform i samarbete med
Kl. Under 2021 har dock dessa möten varit vilande, men kommer återupptas igen 2022.

Ovrigt
• föreningen har under året tagit hållit föreläsning på ett stödboende om samlarsyndrom

där flera av brukarna berördes av denna problematik.

• föreningen har genom sin representant i NSPH Stockholms län varit involverad i
stadens satsning på PEER Support och en ansökan till Allmänna Arvsfonden om att
utveckla Mobil PEER Support för unga och unga vuxna.

• Deltagit i andra arrangemang och nätverksmöten:
- Dialogmöte i februari om nationell anhörigstrategi i arrangemang av Socialstyrelsen

och Nationellt Kompetenscentrum för anhöriga
- Visa vägar-konferens i maj i arrangemang av NSPH riks med bland annat fokus på

brukarorienterat utvecklingsarbete inom bl.a. socialpsykiatrin.
- På uppdrag av Svenska OCD-förbundet förberett och bemannat en monter på den

digitala Skolsköterskekongressen i maj, där vi informerade om OCD och BDD.

• föreningens representant i NSPH Stockholms län sitter i ledningsgruppen för
Hälsospåret studiecirkel. Gruppen har under året arrangerat workshops med för att
kunna utveckla material och metod och även tagit kontakt med vårdcentraler för att
möjliggöra samarbeten och implementering i enlighet med slutsatserna om samarbete
med civilsamhället i utredningen God och nära vård. 1 NSPH:s regi har föreningens
två utbildade cirkelledare medverkat i att genomföra studiecirkeln Hälsospåret riktat
mot anhöriga och mot personer i utbrändhet.

• OCD-föreningens har en representant i anhörignätverket SNAPH och vi använder den
kanalen för att annonsera ut våra föreläsningar. Härigenom når vi bland annat
anhörigkonsulenter över hela länet. Via nätverket har också Kela och Ulrica Dahlén
(föreningens ordförande och styrelseledamot) hållit en föreläsning om OCD i en mor
dotter-relation (6 oktober).
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Mål 4: Föreningen ökar allmänhetens kunskaper om tvångssyndrom och övriga
OCD-relaterade diagnoser

1 verksamhetspianen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- Sociala medier
- Samverka med andra föreningar
- SpridaNyttomOCD

Sociala medier
Under året har föreningen fortsatt sitt arbete med att sprida information via sociala medier. Vi
har nu en facebooksida och ett instagramkonto, där vi regelbundet annonserar ut våra
aktiviteter, sprider aktuella artiklar och information från andra föreningar, myndigheter etc.
Förutom facebook och instagram är föreningen också aktiv på Linkedln.

Samverka med andraföreningar
Under året har föreningen samarbetat med Autism- och aspergerföreningen Stockholm.
Föreningarna har arrangerat en gemensam studiecirkel, Hälsospåret, och en gemensam
föreläsning om personligt ombud. Flera medlemmar har mulitpla diagnoser och autism är en
vanlig kombination med OCD.

Vi har även samarbetat med föreningarna SANE (arbetar med diagnoserna PANS/PANDAS)
och Frisk & fri (arbetar med ätstörningar). Även här frnns gemensamma nämnare för många
av våra medlemmar — ett av de vanligaste symptomen på PAN S!PANDAS är just
tvångssyndrom och det är inte ovanligt att tvångstankar/tvångshandlingar rör sig om ätande
och mat. Tillsammans har de tre föreningarna under hösten 2021 arrangerat en
föreläsningsserie för medlemmarna, där resepktive diagnos har belysts av auktoriteter på
området.

Sprida Nytt om OCD
“Nytt om OCD” är förbundets tidning, där man lyfter de olika diagnoserna inom OCD
spektrumet, hälsa, stöd från vård och samhälle m.m. Föreningen har marknadsfört möjligheten
för verksamheter att bli prenumeranter via ett utskick med brev och ett par exemplar av
tidningen till specialistmottagningar och andra relevanta mottagningar i regionen som arbetar
med våra diagnoser. Om fler mottagningar har tidningen i väntrum så blir fler patienter
uppmärksamma på OCD-förbundets verksamhet. Föreningen har också spridit information
om tidningen och separata artiklar i sociala medier.

Ovrigt
Det händer med jämna mellanrum att föreningen blir tillfrågad om att hitta intervjupersoner
till olika artiklar och reportage. Vi hjälper då till med att efterlysa intervjuobjekt i våra
kanaler, eller direkt kontakta personer vi tror kan vara intresserade. Föreningens
styrelsemedlemmar och aktiva har dessutom under året medverkat i olika nyhetsinslag:

- Styrelseledamot Erika Lindquist har medverkat i ett reportage i Expressen om hur
hennes OCD påverkats av pandemin.

- Aktivitetsledaren Johamia Hennberg har medverkat i “Lilla aktuellt” och berättat om
BDD
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- Aktivitetsledaren Hanna Danmo har medverkat i radioprogrammet “Kropp och själ”
och berättat om samlarsyndrom

- Styrelseledamot Erika Lindquist har blivit intervjuad i TV4:s “Malou efter 10” om sin
OCD tillsammans med psykiatern Christian Rtick.

Under hösten 2021 har föreningen i samarbete med förbundets informatörsprojekt erbjudit
föreläsning till olika Rotaryklubbar i länet om OCD. Härigenom når vi personer som ofta inte
har någon egen erfarenhet av diagnoserna och föreläsningarna brukar vara mycket
uppskattade. Föreningen har föreläst på följande Rotaryklubbar:

- Rotary Gamla stan (25 oktober)
- Stockholm Bromma (4 nov)
- Rotary Jarlabanke (17 nov)

Mål 5: Föreningens verksamhet är tillgänglig, välkänd och möter
medlemmarnas behov

1 verksamhetspianen angavsföljande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- Ta fram en värdegrund
- Spridning av information via flera kanaler

Värdegrund
Styrelsen har under året arbetat fram en värdegrund för föreningen då detta tidigare saknats:

• Acceptans och respekt för andra människor och deras egen utveckling
• Ge hopp om att det går att må bättre och få ett friskare liv
• Vara tydliga med vad som är personliga åsikter och erfarenheter i mötet med andra
• Lyfta beprövad vetenskap men lyssna på individuella behov
• Värna om integritet och trygghet
• Bidra med kunskap till våra medlemmar
• Öka samhällets kunskaper om OCD och närliggande diagnoser

Värdegrunden ska genomsyra föreningens verksamhet och ska regelbundet aktualiseras när
nya personer engagerar sig i föreningen.

Spridning av information via flera kanaler
“OCD-forum”, föreningens medlemsblad, har skickats ut till alla medlemmar i Stockholms
län tre gånger under 2021. Medlemsbladet innehåller program för de närmast kommande
medlemsträffama, cafékvällarna och övrig verksamhet som föreläsningar, studiecirklar etc.

Sociala medier spelar en allt större roll i föreningens kommunikation. Aktiviteter, nyheter och
information delas via facebook, instagram och linkedin. Aven e-post är viktig för att sprida
information om föreningen och dess aktiviteter till anhörigstödj are,
brukarinflytandesamordnare i regionens psykiatriska vård, andra föreningar och så klart även
våra egna medlemmar.
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Suicidprevention
Genom det projekt som NSPH Sthlms län drivit under året i samarbete med Suicide Zero
projekt har sju av föreningens aktivitetsledare fått utbildning i den suicidpreventiva metoden
“Våga fråga”. Även föreningens medlemmar har fått möjlighet att ta del av verktygen i en
föreläsning av Suicide zero som hölls i november.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i föreningen har glädjande nog ökat under året, från 547 under 2020 till
625 under 2021 vilket innebär en ökning med 14 %. Av nuvarande medlemmar är ca 64 ¾
kvinnor och ca 36 ¾ män. Cirka hälften bor i Stockholms stad och övriga bor i andra delar av
Stockholms län eller angränsande län. Medlemskap tecknas med Svenska OCD-förbundet och
personen blir därmed automatiskt också medlem i en lokalförening. Lokalföreningarna
hanterar inte medlemsavgifter från medlemmarna.

Medlemsundersökningar
Under året har föreningen undersökt hur den nya formen för medlemsträffar, digitalt via
zoom, har upplevts av deltagarna. Drygt 200 personer som någon gång under 2020 och 2021
anmält sig till någon av föreningens digitala träffar blev tillfrågade om att besvara enkäten,
vilket 48 personer gjorde. En sammanställning av enkätsvaren finns på föreningens hemsida.

Av svaren framkommer att en stor majoritet, 79 ¾, tycker att träffarna är ett stöd för dem i
den situation de befinner sig. Det finns flera orsaker till att man söker sig till föreningens
träffar, främst att få dela erfarenheter med varandra och för det sociala mötet — att känna sig
mindre ensam. Man är överlag nöjda med ledarna och diskussionerna på träffarna. Zoom
verkar fungera bra för de flesta, endast en person bland de svarande har varit mindre nöjd med
verktyget.

Några svarande tycker att föreningen ska ordna träffarna oftare och några pekar på att träffar
med få deltagare blir mindre givande. På frågan om man vill fortsätta med digitala träffar när
restriktionerna hävs vill en majoritet i framtiden se en mix av digitala och fysiska träffar.

= Ja, absolut
• Fortsätta med digitala träffar

° Ganska mycket
Träffat fysiskt

Inte sa mycket

• Inte alls MavdigitaIa och fysiska
träffar

• Vet ej

Under året har föreningen även utvärderat varje studiecirkel, eftersom kurserna varit digitala
har även utvärderingarna varit det. Svarsfrekvensen är dessvärre inte så hög men är ändå
högre än då föreningen tidigare år använt pappersblanketter. Läs mer om studiecirklar och
utvärderingarna under mål 1 på sid 3-4.

Tycker du att samtaisträffarna har varit ett
stöd för dig i din situation?

När restriktionerna lättar och vi kan träffas personligen Igen,
vad föredrar du?
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Styrelse och personal

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 haft följande sammansättning:

Kela Dahlén, ordförande
Anita Odell. vice ordförande
Åsa Spolander, kassör
Erika Lindquist, ledamot
Klas Lionell, ledamot
Magnus Jacobsson, ledamot
Ulrica Dahlén, ledamot
Vera Nordlander, ledamot (avsade sig uppdraget i maj)
Gustav Tellefsen, suppleant

Styrelsen har under 2021 haft tio protokollförda styrelsemöten.

Arbetsuppgifter för ordförande och styrelse
- ta fram måldokument och riktlinjer, ha arbetsgivaransvar för kanslipersonalen
- tillsammans med verksamhetsledaren arbeta med bidragsansökningar och

utvärderingar till kommun och landsting samt till olika stiftelser och fonder.
- delta i intressepolitiska möten, författa skrivelser och hålla kontakt med andra

föreningar inom NSPH Stockholms län samt andra lokalföreningar inom Svenska
OCD-förbundet.

Ärsmöte 2021
Årsmöte hölls digitalt 20 mars. Mötet inleddes med en presentation av föreningens olika
aktivitetsledare.

Anställd personal och ideellt arbetande medlemmar
föreningen har en verksamhetschef och en kanslimedarbetare som har haft anställning på 75
respektive 70% under året. Hela året har arbetet till största del utförts hemifrån.

Verksamhetschefens arbetsområden
- Personal- och kansliadministration med arbetsledning av fast och timavlönad personal

samt ideellt arbetande medlemmar. Ekonomiansvar inklusive budgetering, redovisning
och lönehantering.

- Tillsammans med styrelsen ansvarat för medlemsbladet OCD-forum, samt planerat
föreningens medlemsaktiviteter

- Ansvarat för att sprida information om föreningens aktiviteter bland medlemmar och
andra intresserade. Ansvar för webb, sociala medier samt annat informationsmaterial.

- Tillsammans med styrelsen arbetat med bidragsansökningar till region, kommun och
olika stiftelser och fonder, samt ansvarat för återrapportering.

- Deltagit i brukarrådsmöten, möten i funktionshinderråd och andra arrangemang som
regionen, kommunen eller privata vård- och stödgivare bjudit in till

- Hållit föreläsningar

Kanslimedarbetarens arbetsområden
- Ansvarat för medlemskontakt vilket innefattar telefonrädgivning alla vardagar,

enskilda stödsamtal, mejisvar, familjesamtal, utskick av informationsmaterial,
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förmedling av kontakt till vårdgivare som är specialiserade på behandling av OCD,
hjälp för personer med OCD och anhöriga vid kontakter med myndigheter

- Administrerat föreningens kurser och föreläsningar genom exempelvis att ta emot
anmälningar och ansvarat för praktiskt stöd vid arrangemang.

- Deltagit i brukarrådsmöten, möten i funktionshinderråd och andra arrangemang som
regionen, kommunen eller privata vård-och stödgivare bjudit in till.

- Varit ledare för café- och samtalskvällar, anhörigträffar och tricho-/dermaträffar.
- Ansvarat för inköp (av förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, fika till medlemsmöten

etc.) och städat gemensamma utrymmen.
- Uppdaterat föreningens Facebook-sida och registrerat antal telefonsamtal och

deltagarantal vid föreningens olika aktiviteter

Ideellt arbetande medlemmar
- Varje onsdag arrangerar föreningen café- och samtalskväll, vilken sköts av ideellt

arbetande medlemmar samt kanslimedarbetaren. Under året har sex personer turats om
att ansvara för detta.

- Två sommarjobbare från Stockholms stad har under handledning från MI$A arbetat
tre veckor vardera med bland annat att samla in kontaktuppgifter till Stockholms
skolor och vårdcentraler.

Ekonomi
Föreningen har under året sökt och fått pengar från Socialförvaltningen (Stockholms stad),
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och regionstyrelsen (Region Stockholm). Under
året har föreningen också fått särskilda medel via Socialförvaltningen från Uppdrag Psykisk
Hälsa för att genomföra en informationskampanj om BDD. Svenska OCD-förbundet fördelar
varje år ett medlemsbidrag och ger också ersättning för vissa informationsaktiviteter. En
annan viktig intäkt kommer från den kontorsplats som hyrts ut till OCD-förbundets
informatörsprojekt, men en av skrivbordsplatserna har stått tom under året.

föreningen har också vissa försäljningsintäkter, under året har det främst rört sig om arvoden
för brukarrådsmöten och egentillverkade armband. Föreningen mottar också gåvor, främst i
samband med att man skänker en gåva till föreningen vid uppvaktning av nära och kära. Det
är ett fåtal personer som skänkt pengar, men beloppen har varit stora och föreningen noterar
tacksamt att gåvorna har genererat drygt 15 000 kronor under året.

Coronapandemin har påverkat föreningens ekonomi på flera sätt. Inga fysiska mässor har
arrangerats vilket medfört lägre kostnader för utställningsplats och tryckt material, men också
lägre intäkter för bokförsäljning. Då verksamheten på grund av restriktionerna till största
delen varit digital har föreningen under året haft lägre utgifter för förbrukningsmaterial och
fika. Försäkringskassan har på grund av särskilda regler under pandemin ersatt viss del av
sjuklönen, vilket bidragit med 11 000 kronor under året. Under året har vissa av föreningens
avtal setts över för att på så sätt minska kostnaderna. Nya avtal för telefoni, bredband och
lösning för skrivare har tecknats till lägre pris än tidigare avtal. Kostnaden för fast personal
har blivit något lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro och vård av barn.

Sammantaget går föreningen i år med vinst.
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Revisorer
Föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning har granskats av
Katarina Nyberg, auktoriserad revisor. HQV Stockholm och Lars Ekvall, internrevisor.

Stockholm den 17 februari 2022
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