
Verksamhetsberättelse 2022

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 diagnosmanualerna.

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.

Några höjdpunkter från summeringen av året:

- Informationskampanjen om BDD riktad till skolor i Stockholms stad löper vidare.
Totalt i projektet har elevhälsan vid 49 högstadie- och gymnasieskolor samt två
ungdomsmottagningar fått utbildning om BDD.

- Nära 100 medlemsaktiviteter har genomförts och samtliga diagnosgrupper har kunnat
erbjudas särskilda träffar. Vi har arrangerat två studiecirklar om OCD och en om BDD

- Föreningen har breddat sitt kursutbud och genomfört en kurs i självmedkänsla där
platserna snabbt fylldes.

- Medlemsantalet ökar och föreningen hade vid årsskiftet 700 medlemmar
- föreningen har i flera olika konstellationer bidragit med synpunkter till regionens nya

strategi för upphandling av psykiatri



Mål uppföljning

Mål 1: Föreningen ger drabbade och anhöriga stöd

1 verksamhetspianen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet:
- Stödsamtal
- Samtalsgrupper
- föreläsningar
- Arrangera aktiviteterför specflka målgrupper

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. föreningen erbjuder inte behandling.

210 stödsamtal har genomförts av kanslipersonalen under 2022, vilket är en minskning med
cirka 25 %jämfört med 2021, men en svag ökning jämfört med år 2020. Minskningen
bedöms ha flera orsaker, dels hade föreningen på grund av sjukfrånvaro begränsade öppettider
för telefonen under januari — februari 2022, dels var det ovanligt många telefonsamtal under
2021.

De allra flesta stödsamtal har hållits per telefon, men vid 14 tillfällen har samtalen genomförts
i föreningslokalen. En övervägande majoritet av samtalen, 80 %, har rört OCD, ibland i
kombination med andra diagnoser. Under året har 16 av samtalen berört hoarding/samlande,
15 dysmorfofobi, 6 trichotillomani, 3 dermatillomani och 3 olfactory reference syndrome. Ett
fåtal samtal, åtta stycken, har hållits med professionella som frågat om råd, medan anhöriga
stått för den större delen av samtalen, 63 %. 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 frän medlemmar och presumtiva
medlemmar. föreningen har besvarat mailen skyndsamt och informerat om diagnoser, vård
och stödinsatser samt om föreningens verksamhet.

Samtalsgrupper och andra studiecirklar
Under året har tre samtalsgrupper genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,
varav två har varit digitala och en fysisk. 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 går att bli bättre.

Två av dessa samtalsgrupper har haft fokus på OCD och en har haft fokus på BDD. 1
utvärderingen av grupperna har kurserna fått mycket goda omdömen, se diagram nedan där
svaren från samtliga samtalsgrupper har tagits med.

Under året har föreningen också genomfört en kortare kurs i sj älvmedkänsla, baserat på
material framtaget från Karolinska Institutet. Det var första gången den här typen av kurs
genomfördes, och det fanns stort intresse för att delta då kursen snabbt blev fulltecimad. kven
här fick kursen goda omdömen vid utvärderingen, och samtliga som besvarade utvärderingen
uppgav att kursen varit till stöd i deras situation.

Vad tycker du om kursen i sin helhet?

Mycket bra Bra Mindre bra • DIig • Vet ej
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Kurs Antal Längd Ledare
deltagare

Samtalsgrupp DCD vt -22 11 12 ggr Kela Dahlén och Ulrica Dahlén
(digital) 2,5 h
Samtalsgrupp BDD vt -22 6 10 ggr Elisabet Berg Karls och Anders Karis
(digital) 1 h 45 min
Samtalsgrupp OCD ht-22 9 12 ggr Kela Dahlén och Ulrica Dahlén
(fysisk) 2,5 h
Självmedkänsla ht-22 7 3 ggr Daniel Fehrnström
(fysisk) 2 h

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. De flesta föreläsningar har genomförts digitalt och har
annonserats ut via rnedlemsblad och sociala medier.

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

Datum Titel/ämne Föreläsare Antal åhörare
18januari “Palla KBT” Daniel Magnusson 41
19 mars (i Tvång — din guide som AnnKatrin Noreliusson 17
samband anhörig
med
årsmöte)

24 mars Personlig utveckling Ulrica Dahlén 15
5 april Behandling med 4- Ångestenheten 9

dagarsmetoden (fysisk)
19 maj Mor & dotter — hur Ulrica och Kela Dahlén 25

påverkas relationen av (Samarbete med SNAPH)
OCD

2 okt “Livet efter KBT” Daniel Magnusson 12
27 okt Samlarproblematik under Volen Ivanov 9

pandemin Sofia Jägholm
14 nov Mitt liv med BDD Caroline Ohlsson 31

Aktiviteterför specifika må/grupper
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 2022 har föreningen erbjudit en blandning av
fysiska och digitala träffar, se tabell nedan. Även detta år har föreningen anordnat träffar för
samtliga diagnoser inom OCD-spektrumet.
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Typ av träff Antal Antal
träffar deltagare

(snitt)
Fysiska café- och samtalskvällar. Öppna träffar för samtliga 22 3,6
diagnoser samt anhöriga. Ledare: Åsa Spolander, Johanna
Persson, Åsa Mogren och Elin Olaisson.
Digitala samtalskvällar. Öppna träffar för samtliga diagnoser 15 3,9
samt anhöriga. Ledare: Erika Lindquist, Daniel Fehrnström,
Johanna Persson och Elin Olaisson.
Samlarträffar. För personer med samlarsyndrom, sluten grupp 29 5
under ledning av Hanna Danmo
Fysiska BOD-träffar. Öppen grupp för personer med dysmorfofobi 5 1,8
under ledning av Rickard.
Digital BDD-träff. Öppen grupp för personer med dysmorfofobi 1 3
under ledning aviohanna Hennberg.
Digitala tricho-/dermaträffar. Öppen grupp för personer med 6 2,8
trichotillomani och dermatillomani under ledning aviohanna
Persson.
Digitala tabu-träffar. Öppen grupp för personer med 7 4,3
tvångstankar med tabutema, under ledning av Snezjana
Budajeva.
Fysiska anhörigträffar. Öppen grupp för personer som lever nära 4 2,5
någon med diagnos inom OCD-spektrumet under ledning av
Johanna Persson.
Digitala anhörigträffar. Öppen grupp för personer som lever nära 4 2,5
någon med diagnos inom OCD-spektrumet under ledning av
Johanna Persson och Elin Olaisson.
Fysisk ungdomsträff. Öppen grupp för personer upp till 25 år 1 1
med tvångssyndrom under ledning av Gustav Tellefsen.
Digitala ungdomsträffar. Öppen grupp för personer upp till 25 år 2 1,5
med tvångssyndrom under ledning av Karin Hal/man och Gustav
Tellefsen.
Promenader. Öppna träffar för alla diagnoser och anhöriga. 2 2,5
Rörelse och lite fika under ledning av Johanna Persson och E/in
Olaisson
Julfest Träff på Pumpan med musik, poesi, konst och trevlig 1 20
samvaro under ledning av Klas Lionell, Gustav Te/lefsen och Åsa
Mogren.
Totalt 99

föreningen har gjort en enkätundersökning bland de som anmält sig till våra träffar under
2022. 123 personer fick förfrågan per mail, varav 34 personer besvarade enkäten. Det är en
förhållandevis låg svarsfrekvens, men de som svarat gav goda omdömen om träffarna. 1
diagrammen nedan ses svaren på frågor om träffama varit ett stöd och om de bidragit till
personerna känt sig mindre ensamma.
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Har träffarna varit ett stöd i din situation?

Har du genom träffarna känt dig mindre ensam?

En sammanställning över alla svar i enkätundersökningen kommer under våren publiceras på
föreningens hemsida.

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 funktionshindersråäsrepresentanter
- Ökat samarbete mellan vård och föreningar
- Direkt påverkansarbete riktat mot politiker

Stöd till brukarråds- 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 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 2022 har föreningen medverkat i följande råd:

. Absolut a Ganska mycket Bara delvis . Inte alls i Vet ej

a Absolut Ganska mycket Bara delvis a Inte alls • Vet ej
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Brukarråd Antal Närvaro Kommentar
möten

Psykiatrienhetens brukarråd 4 3 Flera möten har ställts in under

året.

Brukarrådet VO SLSO 4 4

Brukarrådet NSP, Norra Sthlms 9 7

psykiatri

Psykiatri Nordväst 5 3

Psykiatri Sydväst 3 3

Psykiatri Södra 8 7

BUP:s brukarråd 11 9

WeMind Nacka 4 2

Prima Liljeholmen Inga möten har genomförts under

året

Capio Ångest och Depression Inga möten har genomförts under

året

WeMind Kungsholmen 2 1
Brukarråd Aleris psykiatri 2 2

Ökat samarbete mellan vård och föreningar
Föreningen har samarbetat med vårdgivarna på flera sätt utöver deltagande i brukarråden:

- Medverkat i dialogmöte med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kring regionens nya
strategi för upphandling av psykiatri. Föreningen har framfört vilka brister vi ser i
dagens psykiatri, bland annat glappet mellan heldygnsvård och öppenvård, svårigheter
vid sarnsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser eller neuropsykiatriska diagnoser
och svårigheter att få individanpassad vård.

- 1 gemensamma yttranden av Funktionsrätt Stockholms län och NSPH Stockholms län
bidragit med synpunkter till strategin nämnd i punkten ovan.

- Varit testpiloter av “Framåt” — BUPS digitala behandling av depression
- Medverkat i BUP:s digitala “öppet hus”, där patientföreningarna fick presentera sig

och berätta vad man kan erbjuda. Allt spelades in och finns tillgängligt för BUP:s
personal.

- Tillsammans med Svenska OCD-förbundet besökt OCD-mottagningen i Huddinge för
informationsutbyte och diskussion om utökat samarbete.

- Deltagit i dialogmöte om Psykiatri direkt

Direkt påverkansarbete riktat mot politiker
Under året har föreningen vid ett flertal tillfällen medverkat vid möten med regionens
politiska psykiatriberedning:

- politikerutfrågning inför valet via Funktionsrätt Stockholms län
- hearing inför valet i arrangemang av NSPH Stockholms län (där vi även bidrog med

en av presentationerna)
- möte om brukarinflytande tillsammans med psykiatrienhetens brukarråd.
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forskningssamarbete
Samarbete med forskning är ett viktigt område där föreningen vill sprida nya forskningsrön
och bidra till dialog mellan förening och forskare. Under hösten har vi arrangerat en
föreläsning kopplat till forskning om samlarsyndrom, där Volen Ivanov och Sofia Jägholm
fick möjlighet att berätta om en studie av hur personer med problematiskt samlande påverkats
av pandemin. Vi har också tillsammans med OCD-förbundet varit referensgrupp inför
ansökan om en ny studie kring förebyggande insatser riktad till barnfamiljer med ökad risk för
OCD.

föreningen har också via medlemsutskick och annonser i sociala medier spridit information
om möjlighet att delta i olika forskningsstudier och besvara forskningsenkäter, exempelvis:

- digital KBT för dermatillomani
- livsstilsintervention för personer med OCD
- kombinationsbehandling för personer med samlarsyndrom
- jämförelse mellan traditionell KBT och 4-dagarsbehandling för OCD

Mål 3: Föreningen verkar för att drabbade och anhöriga erhåller gott
samhälisstöd

1 verksamhetspianen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- Informationskampanj BDD
- $amarbete med SNAPH och NSPH Stockholms län
- Sprida information om kommunalt stöd

Informationskampanj BDD
Under 2022 har föreningen, liksom föregående år, 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 ungdomsmottagningar och personal inom elevhälsan i Stockholms högstadie
och gymnasieskolor erbjudits en digital utbildning om BDD. 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. Det ges också tid för frågor och
diskussion. Efter utbildningen får skolorna en informationsfolder om BDD som riktar sig till
eleverna.

Under året har elevhälsan på 37 skolor genomgått en entimmes utbildning, sammanlagt har
föreningen sedan 2021 därmed utbildat 49 skolor och 2 ungdomsmottagningar. Utöver
utbildningarna har föreningen under 2022 också arrangerat en BDD-föreläsning riktad till
elevhälsan i hela länet. Under denna föreläsning deltog 20 skolor från Stockholms stad och 22
skolor/kommunrepresentanter från övriga kommuner i länet. Vid föreläsningen fick
deltagarna svara på en enkät efteråt där de bland annat fick göra en uppskattning av sin
kunskapsnivå före och efter föreläsningen (rankat på en skala där 1 = inga kunskaper alls och
5= mycket goda kunskaper), vilket visade att kunskapsnivån hade höjts från 2,1 i snitt till 3,8.
Se diagram nedan:
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SJÄLVUPPSKATTNING AV EGNA KUNSKAPER OM BUD

Samarbete med $NAPH och NSPH Stockholms län
OCD-föreningens har en representant i anhörignätverket SNAPH (Stockholms Nätverk
Aktion Psykisk Hälsa 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 (ordförande och ledamot i föreningens styrelse) hållit en föreläsning
om OCD i en mor-dotter-relation. Under hösten arrangerades en konferens av SNAPH där
framtida aktiviteter och samarbeten diskuterades, här deltog föreningen med tre
representanter.

föreningen är även aktiva i styrelsen i NSPH Stockhlms län (Nationell Samling för Psykisk
Hälsa), där föreningens representant innehaft rollen som kassör under 2022.

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 och vid stödsamtal. Föreningen har under
året också spridit information om detta i sina sociala medier. Vi håller kontaktlistor för
anhörigstödj are och personliga ombud uppdaterade på vår hemsida, och ser till att sprida
information om våra aktiviteter till dessa grupper.

Mässor/event
Under 2022 har föreningen deltagit med bokbord/monter i ett par event med relevans för
kommunala aktörer där vi informerat om föreningens verksamhet och våra diagnoser:

• Temadag hos arbetsmarknadsförvakningen i Stockholm, “Vägen till arbete och
studier” anordnad av deras enhet för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

• LSS-konferens i arrangemang av Kompetensutvecklingsinstitutet
• Socionomdagarna i Älvsjö

Kommunala funktionshinderråd
En annan arena för föreningens arbete är de funktionshinderråd som organiseras av
Stockholms stad. Representanter i funktionshinderråden måste vara medlemmar i föreningen
och vägledande för arbetet är föreningens vision och mål. Under 2022 har föreningen haft
representanter i följande ftrnktionshinderråd/samverkansgrupper:

Före föreäsningen Efter föreläsningen
(genomsnitt2,1) (genomsnitt3,8)

Nivå3’
27%

Nivå 2
33%
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Råd/samverkansgrupp Antal Närvaro Kommentar
möten

Bostadsbolagens 4 4
fu n kti ons hin de rrå d
Kyrkogårdsförvaltningens 5 5
funktionshinderråd
Kulturflämfidens 9 8
fu n kti Ofi sh i fl de rrå d
Brukarreferensgrupp 2 2
socialpsykiatri
Task force 1 1 Det efida möte som hölls var i sambafid
samlarsyndrom med filmning för dokumentärefi

“Samla rna”

Föreläsningar för kommunala verksamheter
På beställning kan föreningen hålla föreläsningar om de olika diagnoserna inom OCD
spektrum, ofta rör det verksamheter inom socialtjänsten. 1 vissa fall har beställningen gått via
OCD-förbundet. De som deltar i dessa föreläsningar arbetar ofta med brukare som har OCD
och annan relaterad problematik. Under 2022 genomförde föreningen fyra sådana
föreläsningar:

• föreläsning om OCD och samlaryndrom för en enhet inom socialpsykiatrin i Haninge
kommun. 31 personer deltog i utbildningen.

• föreläsning om OCD för ett stödboende i Botkyrka, 16 personer deltog i utbildningen
• 6-timmars utbildning om OCD och samlarsyndrom för medarbetare inom L$$

verksamhet ioch socialpsykiatri i Tyresö, 22 personer närvarade
• 6-timmars utbildning om OCD och samlarsyndrom för medarbetare inom bland annat

boendestöd i Tyresö, 16 personer närvarade

Ovrigt
• Deltagit i andra arrangemang och nätverksmöten:
- Lansering av anhörigfolder, arrangemang av Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

(NKA)
- Medverkat i funktionsrätt Stockholms stads dialogmöte om kommunalvalet
- Manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda, arrangemang av Sveriges Kommuner

och Regioner (SKR)

• Besvarat Begripsams enkät riktad till funktionshinderorganisationer om vad pandemin
har haft för effekter för vår verksamhet

Mål 4: Föreningen ökar allmänhetens kunskaper om tvångssyndrom och övriga
OCD-relaterade diagnoser

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

Sociala medier
föreningen har 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 Linked In. Under året har
föreningen fortsatt att utveckla sitt arbete. En medlem bidrar sedan i maj med faktainriktade
inlägg kring våra diagnoser på instagram, vilka har fått stor spridning och varit mycket
uppskattade. Under året har vi mer regelbundet börjat använda oss av “händelser” på
facebook och delar också våra inlägg i relevanta facebookgrupper. 1 tabellen nedan syns
statistik över inlägg och följ are.

Kanal Antal inlägg Antal följare
(cirka) (vid årsskiftet)

lnstagram 160 629
Facebook 190 467

Linked In 30 119

Hemsidan 60 Ca 1 100 sessioner/dag i
genomsnitt

Samverka med andraföreningar
Genom anhörignätverket $NAPH sprider föreningen information om föreläsningar och andra
aktiviteter, och får i sin tur tips på föreläsningar, kurser och annat som kan vara av intresse att
sprida i våra egna kanaler. Föreläsningen “Mor och dotter, hur påverkas relationen av OCD”
gavs via $NAPH och fick därmed spridning via $NAPHS kontaktnät.

Ovrigt
Svenska OCD-förbundet har under året haft regelbundna öppna digitala föreläsningar, vilka
föreningen har sett till att puffa för i sociala medier.

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:

- Verksamhetschefen Elin Olaisson blev intervjuad om samlarsyndrom i
Ostgötacorrespondenten

- Verksamhetschefen Elin Olaisson bidrog med bakgrundsinformation och deltog i
filminspelning av dokumentären “Samlarna” (producent Linnea Widén)

- Styrelseledamot Erika Lindquist har medverkat i ett reportage om sin OCD i
magasinet “Allas”

- Styrelseledamot Erika Lindquist i slutet av året startat en personlig blogg och en podd

Under våren 2022 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:
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- Rotary Täby Attunda (17 januari, 15 deltagare)
- Rotary Stockholm Sergel (11 februari, 17 deltagare)

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

1 verksamhetspianen angavs följande aktiviteter och prioriteringarför målet.
- Aktiviteter i kranskommuner
- Implementera OCD-förbundets grafiska profil
- Sprida Nytt om OCD

Aktiviteter i kranskommuner
Föreningen har under året inom ramen för ett samverkansprojekt drivet av NSPH Stockholms
län uppmuntrat medlemmar boende i Norrtälje och Södertälje att engagera sig i lokala
inflytanderåd och erbjudit utbildning i brukarinflytande. Även en ur kanslipersonalen har gått
utbildningen. Flertalet av de föreläsningar kring tvångssyndrom och samlarsyndrom som
hållits för kommunala verksamheter har varit i kranskommuner. Däremot har föreningen inte
anordnat några öppna medlemssammankomster i kranskommuner, främst på grund av en
ansträngd personalsituation.

Implementera OCD-förbundets grafiska profil
Svenska OCD-förbundet har sedan hösten 2021 en ny logo och en ny grafisk profil. Under
året har föreningen bytt ut den gamla logotypen på informationsmaterial och på vår hemsida.
Vi har också anpassat främst instagraminlägg, men också facebookinlägg, efter den grafiska
profilens ffirskalor och typsnitt. Den planerade hemsideflytten, från separat hemsida till att
ingå i förbundets hemsida, är inte genomförd ännu främst på grund av förändrade
förutsättningar inom förbundet att kunna stötta i flyttprocessen.

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, forskning m.m. Föreningen har spridit
information om tidningen och separata artiklar i sociala medier, och även delat ut gamla
nummer av Nytt om OCD till besökare som ännu inte är medlemmar. Den planerade
kampanjen riktad mot mottagningar inom primär- och specialistvård har dock inte genomförts
på grund av en ansträngd personalsituation.

Föreningens verksamhetschef ingår också i redaktionsrådet för Nytt om OCD, och har under
året skrivit tre artiklar till tidningen.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i föreningen har ökat under året, vid årsskiftet 22/23 hade föreningen 700
medlemmar jämfört med 625 medlemmar under 2021, vilket innebär en ökning med 12 %. Av
nuvarande medlemmar är ca 67 % huvudmedlemmar och ca 33 % familjemedlemmar.
Ungefär 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.
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Ovrigt
Föreningen har fortsatt att göra regelbundna uppföljningar för att fånga in medlemmars behov
och önskemål. Vid varje samtalsgrupp/kurs har en skriftlig utvärdering gjorts, och en enkät
rörande föreningens andra träffar har genomförts bland de som anmält sig till någon träff. Mer
om dessa uppföljningar finns att läsa under mål 1, “föreningen ger drabbade och anhöriga
stöd”.

Styrelse och personal

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 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
Gustav Tellefsen, suppleant
Staffan Söderberg, suppleant

Styrelsen har under 2022 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 region samt till olika stiftelser och fonder.
- delta i intressepolitiska möten, författa skrivelser och hålla kontakt med andra

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

Årsmöte 2022
Årsmöte hölls digitalt 19 mars. Mötet inleddes med en föreläsning av AnnKatrin Noreliusson,
som utkommit med boken “Tvång — din guide som anhörig”.

Anställdpersonal och ideellt arbetande medlemmar
Föreningen har en verksamhetschef och en kanslimedarbetare som har haft anställning på 75
respektive 70% under året.

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

samt ideellt arbetande medlemmar. Ekonomiansvar inklusive budgetering, redovisning
och lönehantering
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- 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
- Samverkat med OCD-förbundet, bland annat med informationsinsatser och medverkan

i förbundets tidning “Nytt om OCD”
- Vid behov varit back-up/stöd för kanslimedarbetaren och svarat i telefonlmail samt

deltagit vid stödsamtal

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

enskilda stödsamtal, mej lsvar, familj esamtal, utskick av informationsmaterial,
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 samtalskvällar, vilka sköts av ideellt

arbetande medlemmar samt kanslipersonalen. Under året har fyra personer turats om
att ansvara för detta utöver den fasta personalen.

- Ett par av övriga aktivitetsledare gör sina insatser ideellt, och en medlem bidrar ideellt
med en del av föreningens instagraminlägg.

- En praktikant under handledning från MISA har från maj månad arbetat två dagar i
veckan med administrativa uppgifter, t.ex. brevutskick, informationsblad och
sammanställning av enkäter.

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.
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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 15 000 kronor under året.

Under 2022 har Folksam tjänstepension med anledning av överskott gjort en återbetalning till
de organisationer som har sin tjänstepension hos dem. Därigenom fick föreningen ett oväntat
tillskott på drygt 16 000 kronor.

Kostnaderna har under året legat lägre än budgeterat. På grund av sjukdom och vård av barn
blev kostnaden för löner och sociala avgifter cirka 2$ 000 kronor lägre än planerat. Därtill har
personalen under året tagit ut sparad semester, vilket minskat föreningens semesterlöneskuld
med cirka 16 000 kronor. Höstens planerade BDD-samtalsgrupp ställdes in på grund av
svårigheter att hitta ledare, vilket bidrog till lägre kostnader för både studiecirkelavgifter och
kontorsmaterial.

Sammantaget går föreningen i år med vinst.

Revisorer
Föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning har granskats av
Katarina Nyberg, auktoriserad revisor, HQV Stockholm och Lars Ekvall, internrevisor.

För styrelsen i OCD-föreningen Stockholm och OCD-föreningen Stockholms län

Stockholm den 22 februari 2023

Kela Dahlén, ordförande Anita Odell, vice ordförande

Åsa Spolander, kassör Erika Lindquist

Ulrica Dahlén
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