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Föreningen Hjärnkoll i Västerbotten är en partipolitisk och religiöst oberoende ideell förening som 
har till uppgift:  

• Att arbeta för att öka kunskap om psykisk (o)hälsa. 
• Att motverka negativa attityder och diskriminering. 
• Att öka inflytandet och rätten till delaktighetför personer med psykisk (o)hälsa och deras 

anhöriga. 

 

Verksamhetsidén är:  

• Att ansvara för och bedriva specifika satsningar med extern finansiering som gagna berörda 
målgrupper i länet. 

• Att samverka med andra berörda organisationer regionalt och nationellt. 
• Att i nära samarbete med den nationella föreningen Hjärnkoll rekrytera, fortbilda och stödja 

regionens/länets ambassadörer. 
• Att medverka i nationellt nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och gemensamt 

utvecklingsarbete inom Hjärnkoll. 

 

STYRELSEN 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:  
 
Ordinarie ledamöter:  Lage Grankvist (ordförande)  

Birgitta Johansson (vice ordförande)  
Torbjörn Olofsson (kassör)  
Britt-Marie Malm  
Mikael Sandlund 

  Anna Sauren  
Mats Hansi 

                

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten 

Föreningen har 8 medlemsföreningar och 34 enskilda medlemmar. 

 

 



VERKSAMHETSÅRETS FOKUSOMRÅDEN 

 

Delaktighet och inflytande: 
• Att stärka och bibehålla föreningens roll som aktör vad gäller brukarkompetens 

och brukarinflytande  
• Att synliggöra föreningen och dess medlemmar som viktiga samhällsaktörer i 

Västerbotten  
• Att marknadsföra föreningen och dess syfte för brukare, patienter och anhöriga  
• Att aktivt arbeta och verka för att de nationella riktlinjerna för psykisk hälsa 

inarbetas med hjälp av organisationen för Regionalt Programområden, s.k. RPO i 
Norrland.  

• Att under året genomföra seminarium och utbildningar i syfte att stärka och 
utveckla möjlighet till brukardelaktighet och brukarinflytande för enskilda och 
föreningar.  

• Att ansvara för och genomföra de projekt som föreningen erhållit medel för. 

Under verksamhetsåret har föreningen kontinuerligt deltagit och bjudit in till digitala medlemsträffar 
och nätverksträffar i länet i syfte att nyttja brukarkompetens och öka brukarinflytande. 

Föreningen har fortsatt att aktivt arbetat för etablering och utveckling av Nationella riktlinjerna med 
en regional (Norrlandsanpassning) – dessa har genom den egna länsplanen blivit flera nivåer av 
samverkansforum i arbetet med Patient-Brukare- och Anhörigas (PBA) delaktighet och inflytande   i 
arbetet med Psykisk Hälsa i länet. 

Samarbete med den sjukvårdande ” specialistpsykiatrin” inom vuxen- såväl som barn- och 
ungdomspsykiatri, har utvecklats och fortgått med kontinuitet. Dessutom har vi under året haft 
”brukarrådsträffar” samt digitala nätverksträffar över länet. 

Föreningens synpunkter har även uttalats genom professionen vid flertal tillfällen önskat få in våra 
skriftliga synpunkter bl a genom lämnande av remisser. 

Under året har den första utbildning av Peer Supporters utförts. 13 personer utbildades. 
Utbildningen utfördes i samverkan med Region Västerbotten/FoU Välfärd och Medlefors 
folkhögskola i Skellefteå.  

Implementering av Peer Support i länet har fortsätter och en speciell satsning pågår i S Lappland.  

Föreningen har under året haft kontinuerliga träffar med brukarorganisationer i andra län i norra 
Sverige och arbetat för att skapa ett fungerande nätverk för fortsatt samverkan. 

Genom samverkan med andra föreningar inom Funktionsrätt Västerbotten har föreningen 
representerats i olika påverkansgrupper i regionen. 

Representanter från föreningen har även deltagit i träffar med ledningsgruppen inom BUP i länet 
samt Psykiatriklinikerna i Umeå, Skellefteå och Lycksele. 

Under verksamhetsåret har det genomförts flera digitala träffar med ambassadörer och medlemmar. 
Under december månad erbjöds alla utbildade Peer Supporters samt ambassadörer gå MHFA-
utbildning (Första hjälpen till psykisk hälsa) på Medlefors folkhögskola.   



Föreningens representanter har under året deltagit i planering och utförande av Psykeveckan (V45) i 
alla tre länsdelarna som detta år p.g.a. pandemi hölls helt digitalt. Föreningens ambassadörer deltog 
med flera digitala föreläsningar i både S Lappland, Skellefteå och Umeå. Föreningen presenterades 
även, tillsammans med övriga föreningar under Psykeveckan Umeå. 

Föreningens tavelutställning, You are not alone, ställdes ut i offentliga miljöer på ett flertal platser i 
länet under både Psykeveckan och under annan tid på året. 

Under året har föreningens representanter fortsatt arbetet med att implementera ett Patient-
/brukarforum inom psykiatriområdet i samverkan med Psykiatrikliniken i Skellefteå. 

FoU-panelen har medverkat i forskningsprojekt via Umeå Universitet samt jobbat vidare med 
marknadsföring samt synliggöra sig i sociala medier. 

Arvfondsprojektet ”Välkommen Hemifrån” som riktar sig till personer i Södra Lappland inom 
autismspektrat har avslutats under året. Grupper i Norsjö och Malå har fortsatt träffas och fortsätter 
utvecklas.   

 
 

Utbildning 
• Att delta i och utveckla ambassadörsmedverkan i etablerade utbildningsinsatser 
• Att genomföra regelbundna fortbildningsträffar med föreningens 

informatörer/ambassadörer 
• Att genomföra fortbildningsträffar med informatörer/ambassadörer i 

intilliggande län 
• Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för länets informatörer/ 

ambassadörer 
• Att utveckla samarbete med regionens folkhögskolor om utbildningar 
• Att utveckla nya samarbeten med länets utbildningsanordnare 
• Att fortsätta medverka i reguljära universitetsutbildningar t.ex. läkar-, 

sjuksköterske-, socionom- samt polisutbildning 
• Att utveckla samarbetet med Umeå universitet i flera utbildningar 
• Att nyttja befintliga arrangemang som, Psykeveckan, marknader, festivaler etc. 

för att öka kunskapen och förbättra negativa attityder till Psykisk (o)hälsa med 
hjälp av föreningens informatörer/ambassadörer 

 

Föreningen har genom ambassadörer deltagit i YH-utbildningen för Stödpedagoger i Skellefteå 
genom föreläsningar samt representant från föreningen finns med i ledningsgruppen för planering 
och utveckling av utbildningen. 

Ambassadörer, medlemmar och styrelsen har deltagit i ett antal relevanta digitala föreläsningar och 
nationella temadagar under året samt studiecirklar för att utveckla sitt ambassadörskap samt öka sin 
kunskap i ämnen som rör psykisk ohälsa/hälsa.  

Vi har under året bjudit in till digitala informationsträffar om uppdrag som ambassadör, 
seniorambassadör och migrationsambassadör i vår förening och därigenom skapat kontakt med flera 
kommande ambassadörer.  



Föreningen har fortsatt digitalisera mycket av sin verksamhet. Arbete med ny hemsida och bygga upp 
vårt digitala sociala nätverk på olika plattformar har fortsatt.  

 

 
Digital marknadsföring 

• Erbjuda och genomfört digitala föreläsningar medverkan av ambassadörer/ 
informatörer 

• Utveckla samarbete med arbetslivets parter 
• Synliggöra våra ambassadörer– genom seniorambassadörer och genom 

marknadsföring via pensionärsorganisationerna.  
• Synliggöra föreningens arbete i olika sammanhang och i aktuella media 
• Synliggöra föreningens arbete genom utställningar mm 
• Arbeta med egen hemsida samt marknadsföra aktiviteter på olika sociala 

plattformar. 

 

 

 

_________________    _________________ 
Lage Grankvist   Torbjörn Olofsson 

 

_________________    _________________ 
Birgitta Johansson   Britt-marie Malm 

 

_________________    _________________ 
Mikael Sandlund   Anna Sauren 

 

_________________ 
Mats Hansi  
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