OCD-foreningen, en patientforening for
OCD-ramte og deres pårørende
Foreningens formål:
• At rådgive og støtte OCD-ramte og deres
pårørende
• At etablere lokale netværk i hele landet, så OCDramte og deres pårørende kan komme i kontakt
med andre i samme situation
• At arrangere konferencer og foredrag for OCDramte og pårørende
• At oplyse om OCD og udbrede kendskabet til OCD
i befolkningen og blandt behandlere
• At påvirke dansk politik til forståelse for, anerkendelse af og støtte til OCD-ramte, så relevant
behandling tilbydes.
Foreningens medlemskreds:
• OCD-ramte
• Pårørende og personer med tilknytning til OCDramte kan være medlemmer
• Personer, organisationer, behandlere og forskere
med interesse for OCD-foreningen og dens virke er
velkomne som støttemedlemmer.

Telefon
Giro
E-mail
Hjemmeside

bliver til tvang

70 20 30 91
1-663-4751
kontakt@ocd-foreningen.dk
www.ocd-foreningen.dk

Når handlinger
bliver til ritualer

Indmeldelse:
Kan ske via vores hjemmeside eller ved at udfylde
vedhæftede girokort. Du kan også kontakte foreningen på ovenstående adresse.
Årligt kontingent i OCD-foreningen:
• Personligt medlemskab
• Familiemedlemskab
efterfølgende medlem i samme husstand
• Støttemedlemskab

kr. 200,kr. 200,kr. 50,kr. 100,-

OCD-foreningen blev stiftet i juni 1997 af en gruppe
OCD-ramte og pårørende fra hele landet.
OCD-foreningen har i dag (2009)
omkring 2000 medlemmer.
Denne folder er udgivet med støtte fra

Forsidebilledet er malet af Rikke Meyer
og illustrationen er tegnet af Tore Bolhøj.

grafiskindtryk.dk

Som medlem får man:
• Tilsendt medlemsbladet OCD-Nyt med interviews,
personlige historier, oplysninger om behandling,
medlemsaktiviteter og meget mere
• Mulighed for at deltage i foreningens møder og
foredrag
• Tilbud om at låne litteratur og videoer og DVDer
om OCD
• Støtte og vejledning fra pårørende og OCD-ramte,
som selv har prøvet at være i den samme situation
• Mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper
• Mulighed for via kontingent at støtte hjælpearbejdet til fordel for en selv og andre
• Stemmeret og hermed indflydelse på foreningensarbejde.

Når tanker

OCD-foreningen
Julius Bloms Gade 17, kld.tv.
2200 København N

OCD-foreningen
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Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
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Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner
Betales nu
eller
Betalingsdato
Øre

 Støttemedlem 100 kr.
Telefonnummer/e-mail:

 Personligt medlemskab 200 kr.

200 kr. for 1. indmeldte + 50 kr.
pr. efterfølgende medlem

 Familiemedlemskab

OCD-foreningen
Julius Bloms Gade 17, kld. tv.
2200 København N
OCD-foreningen
Julius Bloms Gade 17, kld. tv.
2200 København N

Post Danmarks kvittering

1-663-4751
1-663-4751

Underskrift ved overførsel fra egen konto
Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.
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Indbetaler

Hvorfor får man OCD?
Man kender ikke én bestemt årsag til OCD. Men med
de seneste års intensive forskning antager man i dag,
at sygdommen skyldes psykologiske eller neurobiologiske årsager. Her spiller et af hjernens signalstoffer
serotonin en meget vigtig rolle.

Mange OCD-ramte får desværre ikke stillet den
rigtige diagnose og får dermed heller ikke den rigtige
behandling. Flere har i utroligt mange år været fejldiagnostiserede og udsat for nytteløs fejlbehandling.
Dette har typisk medført store unødige psykiske
belastninger - også for de pårørende. Den generelle
mangel på viden og oplysning om OCD gør, at
mange patienter løber panden mod muren i behandlingssystemerne.
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En kombination af SSRI og kognitiv terapi har vist
sig at være en yderst effektiv behandlingsform og
betragtes i dag som den anerkendte form for OCDbehandling.

Tvangshandlinger og ritualer er tilbagevendende
handlinger, der udføres efter bestemte mønstre.
Tvangshandlingerne letter angst og anspændthed og
har ofte til formål at hindre en katastrofe eller undgå
ubehag.
Eksempler på tvangshandlinger:
• Overdrevne vaske- og rengøringsritualer
• Kontrolritualer
• Gentagelsesritualer
• Tælleritualer
• Symmetri- og ordensritualer
• Samlemani
• Tvangsmæssig langsommelighed.

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Men netop fordi personer med OCD oplever deres
tvangstanker og -handlinger som irrationelle og pinefulde, søger mange at skjule dem for deres omgivelser
af frygt for at blive opfattet som sindssyg. Derfor
søger de ofte heller ikke behandling.

Overførsel fra kontonummer

Eksempler på tvangstanker:
• Angst for at blive smittet eller snavset af noget,
man finder ”ulækkert”
• Angst for at noget frygteligt sker
• Frygt for at skade sig selv eller andre
• Frygt for kemikalier, sygdom eller død
• Overansvarlighed, overdrevent behov for at
beskytte andre
• Overdreven tvivl
• Religiøse tvangstanker
• Samle- og gemmemani
• Seksuelle tvangstanker.

Hvordan behandles OCD?
En bestemt type antidepressiv medicin, serotoningenoptagelseshæmmere eller SSRI-præparater, har
vist sig yderst effektiv i behandlingen af OCD. Den
medicinske behandling med SSRI kan eventuelt suppleres med anden psykofarmaka.
Traditionel psykoterapi har ingen dokumenteret
virkning på sygdommen. Derimod har kognitiv adfærdsterapi, der retter sig specifikt mod tvangssymptomerne, vist sig at virke.
I den kognitive adfærdsterapi arbejder man meget
konkret med tænkningen for at ændre belastende
tankeindhold og belastende antagelser. Den OCDramte udsættes for de situationer, som er angstprovokerende. Gradvist dæmpes angsten for til sidst at
forsvinde eller blive tålelig.

GIRO
INDBETALING

OCD findes i alle sværhedsgrader - fra den helt milde
med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor alle døgnets vågne timer kan
være beslaglagt af tvangstanker og tvangshandlinger.
Nogle har næsten udelukkende tvangstanker - andre næsten udelukkende tvangshandlinger, men det
mest almindelige er en kombination af begge dele.

KVITTERING

Tvangstanker er idéer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på
en ensartet måde. Tvangstankerne er næsten altid
pinagtigt generende og søges afvist eller modstået.
Tvangstanker medfører lidelse hos den OCD-ramte
og påvirker den sociale funktion.

OCD debuterer i de tidlige ungdomsår og rammer
både mænd og kvinder lige hyppigt.
Lidelsen har under forskellige betegnelser været
omtalt og beskrevet i mere end 2000 år. Faktisk er
2-3% af verdens befolkning ramt af OCD. Alligevel
er der stadig mange, selv i behandlersystemet, som
ikke kender til sygdommen.

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et
posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk,
der er bevis for, hvilket beløb De har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

OCD er ikke en sindssygdom, da OCD-ramte med
deres fornuft kan lægge afstand til deres tvangstanker
og tvangshandlinger. Såvel tvangstanker som tvangshandlinger erkendes for det meste som overdrevne og
meningsløse.

Afrives inden betaling

Hvad er OCD?
OCD er den internationalt benyttede forkortelse for
Obsessive Compulsive Disorder, der på dansk typisk
oversættes til obsessiv kompulsiv lidelse eller tvangstanker og tvangshandlinger.

