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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Förbundet har en stödjande funktion för de som lider av och anhöriga till dem som 
lider av tvångssyndrom (ocd). Förbundet arbetar för att skapa förståelse för drabbades och 
anhörigas situation, och verkar för att sprida kunskap om OCD till allmänhet, vårdgivare, 
myndigheter och organisationer.
Förbundets säte är i Stockholm.

Främjandet av ändamålet

Svenska OCD-förbundet verkar för att personer med egen erfarenhet av ocd eller ocd-
relaterade diagnoser och deras anhöriga ska få korrekt diagnos, bättre stöd av och bättre 
förståelse från samhället och organiserar medlemmarna att ömsesidigt hjälpa och stödja 
varandra.

Genom informationsinsatser och kunskapsspridning arbetar förbundet kontinuerligt för att 
de som drabbats av ocd ska få snabb och korrekt diagnos, rekommenderad och adekvat 
behandling (primärt kognitiv beteendeterapi) och uppföljande insatser. 

Utöver informationsinsatser till allmänheten, olika målgrupper och delar av samhället 
hjälper förbundet kontinuerligt även de som drabbats av ocd, inte känner till sjukdomen och 
(ännu) inte är medlemmar. De förstår inte vad som hänt dem, vet inte att hjälp finns och 
vart de ska vända sig. För dessa personer blir en kontakt med Svenska OCD-förbundet ofta 
en avgörande faktor på vägen mot vård, behandling och återhämtning. 

Mer information om hur ändamålet främjats under året framgår under väsentliga händelser 
under räkenskapsåret

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Information och kunskapsspridning
Svenska OCD-förbundet utbildar personal inom yrken där man kan komma i kontakt med
ocd-drabbade i att definiera symtom, ge rätt bemötande och slussa vidare till rätt hjälp. 
Aktiviteterna genomförs kontinuerligt sedan många år tillbaka, av ocd-föreningarna ute i 
landet och backas upp och vidareutvecklas av Svenska OCD-förbundet. 

Under år 2017 har förbundet sökt och fått medel från Socialstyrelsen för 
informationsåtgärder. Ett resultat av detta är att förbundet kunnat intensifiera sina 
informationsinsatser mot olika målgrupper. År 2017 gav förbundet också ut boken ”Tankar 
och tvivel” - en samling intervjuer med personer i olika åldrar, yrken och livsroller i 
Mellansverige. Boken visar hur många olika uttryck ocd kan ta sig och vilken hjälp som kan 
erhållas. Boken är skriven av en medlem i förbundet. 
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Gemenskap ökar välmåendet
Kontakt med andra i samma situation är en viktig faktor på vägen mot återhämtning och 
bättre mående. Via sina föreningar anordnar Svenska OCD-förbundet träffar med olika 
inriktning för medlemmarna, vilket är mycket uppskattat. Det handlar om föreläsningar, 
stödgrupper, filmkvällar, veckoläger för barn, unga och vuxna, fikaträffar för ungdomar eller 
vuxna, friskvårdsaktiviteter för barn. Under det gångna året har många sådana aktiviteter 
genomförts över hela landet, både som enskilda aktiviteter och i form av läger. 

Telefonrådgivning
Svenska OCD-förbundets telefonrådgivning används i stor utsträckning, både av medlemmar 
och icke medlemmar. Rådgivningen sker till stor del på ideell basis. Verksamheten har 
potential att byggas ut till en permanent tjänst, vilket förbundets ekonomi tyvärr inte 
medger. En sådan rådgivningsverksamhet över nätet av en hierariki av experter skulle rädda 
liv, hjälpa tusentals personer med ocd till bättre insikt om sin sjukdom, öka chansen att de 
får hjälp av vården etc. Hundratals skulle komma i arbete istället för långtidssjukskrivning.

Medier
Förbundets hemsida är viktig för möjligheten att nå förbundet och hitta information om ocd. 
Efter att en tid ha legat stilla har informationen på sidan åter börjat kompletteras, justeras 
och ändras under 2017. Under året har beslut tagits om att tills vidare stänga sidans Forum. 
Anledningen är att det inte har gått att få fram moderatorer som behärskar olika aktuella 
diagnoser. Med kanske 20 diskussionsgrupper behövs i princip ett 40-tal moderatorer i 
första linjen och utomstående experter i andra och tredje linjen.  
Tidningen Nytt om OCD  har kommit ut med 4 nummer. 

Intressepolitik
Svenska OCD-förbundet har besökt Almedalen sedan två år tillbaka, så även 2017, med syfte 
att profilera sig och sin verksamhet och knyta intressanta kontakter. Svenska OCD-
förbundet deltog under olika panelsamtal där ämnen som berörde psykisk hälsa togs 
upp, och där NSPH var en av medarrangörerna.  Bland annat deltog förbundet i samtal 
som berörde hur företag nu börjar intressera sig för att motverka psykisk ohälsa, och 
samtal som tog upp svårigheterna med att nå fram till nyanlända barn och vuxna med
ocd.
Representanter för Förbundet har deltagit i flera möten med Socialstyrelsen kring t ex 
anslagsfrågor samt med olika grupperingar politiker. 

Flerårsöversikt
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2017 2016 2015 2014
Föreningens intäkter tkr 2 897 3 509 3 954 4 391
Årets resultat tkr 137 190 -13 -87
Balansomslutning tkr 909 810 691 344
Soliditet % 37 24 0,8 5,3
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
(kr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 165 100 190 412
Gåvor 31 750 13 570
Bidrag 2 484 632 2 992 146
Nettoomsättning 130 194 301 560
Övriga föreningsintäkter 84 845 11 268

Summa föreningens intäkter 2 896 521 3 508 956

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter -199 241 -259 969
Lämnade bidrag -55 316 -47 254
Övriga externa kostnader -1 214 504 -1 620 519
Personalkostnader 2 -1 281 089 -1 382 852
Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 3 -8 101 -7 575
Summa föreningens kostnader -2 758 251 -3 318 169

Föreningssresultat 138 270 190 787

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -5 2
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 639 -797

Summa finansiella poster -1644 -795

Årets resultat 136 626 189 992



Svenska OCD-förbundet Sid 4(7)
Årsredovisning 2017

Org nr 878001-4687

BALANSRÄKNING Not 2017-12-31 2016-12-31
(kr)

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 3 14 748 14 100

Summa materiella anläggningstillgångar 14 748 14 100

Summa anläggningstillgångar 14 748 14 100

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 25 314 12 935
Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter 49 730 45 258
Summa kortfristiga fordringar 75 044 58 193

Kassa och bank
Kassa och bank 818 821 738 150
Summa kassa och bank 818 821 738 150

Summa omsättningstillgångar 893 865 796 343

SUMMA TILLGÅNGAR 908 613 810 443
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BALANSRÄKNING forts. Not 2017-12-31 2016-12-31
(kr)

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 195 440 5 448
Årets resultat 136 626 189 992

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 332 066 195 440

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 9 150 19 221
Övriga skulder 145 001 199 972
Beviljade ej utbetalda bidrag 30 000 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 392 396 395 810

Summa kortfristiga skulder 576 547 615 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 908 613 810 443
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Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med bokföringsnämndens alllmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag vilket kan innebära en bristande jämförbarhet
mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. 
Jämförelsetalen har inte räknats om.

Avskrivning
Tillämpad avskrivningstid på invetarier är 5 år.

Not 2 Medelantalet anställda 2017 2016

Medelantalet anställda har under året varit 2 2
varav män 1 1

Totalt 2 2

Löner, andra ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader

Löner och andra ersättningar
Styrelse och ordförande 128 094 132 742
Övriga anställda 838 753 895 786

Totala löner och ersättningar 966 847 1 028 528

Pensionskostnader
Styrelse och ordförande 0 0
Övriga anställda 18 418 21 151

Totala pensionskostnader 18 418 21 151

Övriga sociala kostnader 295 083 311 612
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Noter forts.

Not 3 Materiella anläggningstillgångar 2017 2016

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 184 515 177 776
Inköp 8 749 6 739
Utgående anskaffningsvärde 193 264 184 515

Ingående avskrivningar -170 415 -162 840
Årets avskrivning -8 101 -7 575
Utgående avskrivningar -178 516 -170 415

Redovisat värde 14 748 14 100

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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