
VERKSAMHETSPLAN 2022 

 

för Hjärnkoll i Västerbotten 

 
INLEDNING  

Föreningen Hjärnkoll – Västerbotten är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars 
uppdrag är 

 - att arbeta för att öka kunskap om psykisk (o)hälsa och/eller funktionsnedsättning  

- att motverka negativa attityder och diskriminering p.g.a. psykisk (o)hälsa och/eller 
funktionsnedsättning  

- att öka inflytande och rätten till delaktighet för personer med psykisk (o)hälsa och/eller 
funktionsnedsättning samt deras anhöriga 

 

VERKSAMHETSIDÈ  

Hjärnkoll – Västerbotten har som uppdrag och målsättning  

- att ansvara för och bedriva specifika satsningar med extern finansiering som gagnar berörda 
målgrupper i hela länet  

- att samverka med berörda organisationer regionalt och nationellt  

- att i nära samarbete med Hjärnkolls riksförbund rekrytera, fortbilda och stödja regionens/länets 
ambassadörer 

 - att medverka i ett nationellt och regionalt nätverk för samordning, erfarenhetsutbyte och 
gemensamt utvecklingsarbete inom Hjärnkoll 

 

 

 

FOKUSOMRÅDEN VERKSAMHETSÅRET 2022 

Delaktighet och inflytande 

 - att fortsätta arbeta för att stärka föreningens roll som aktör vad gäller brukarkompetens och 
brukarinflytande  



- att fortsätta synliggöra föreningen och dess medlemmar som viktig samhällsaktör i Västerbotten  

- att marknadsföra föreningen och dess syfte för brukare, patienter och anhöriga 

 - att stödja och utveckla FoU-panelen (Forskning och Utveckling)  

- att aktivt delta i arbetet med att bibehålla och utveckla RPO (Regionalt Program Område) i de fyra 
nordligaste länen  

- att genomföra regelbundna nätverksträffar i de tre länsdelarna, Umeå, Skellefteå och Södra 
Lappland, i syfte att stärka och utveckla möjligheten till brukardelaktighet och brukarinflytande  

- att ansvara för och genomföra de projekt som föreningen erhållit medel för 

 - att fortsätta ansvara och arbeta för att implementera Peer Support i länet 

 

UTBILDNING 

- att delta i och utveckla ambassadörsmedverkan i etablerade utbildningsinsatser  

- att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för länets ambassadörer/informatörer  

- att genomföra kompetensutveckling för redan utbildade Peer supporters 

- att utbilda, utveckla och skapa möjlighet att erbjuda digital teknik till föreläsningar, poddar m.m. 

- att genomföra fortbildningsträffar med informatörer/ambassadörer i intilliggande län  

- att utveckla samarbete med folkhögskolor, KomVux och YH-utbildningar 

- att utveckla samverkan med länets utbildningsanordnare  

- att medverka i reguljära universitetsutbildningar (läkar-, sjuksköterske- socionom-, samt 
polisutbildningar)  

- att utveckla samarbetet med Umeå universitet i fler utbildningar  

 

FÖRELÄSNINGAR SAMT ANDRA PUBLIKA AKTIVITETER 

 - att erbjuda olika aktörer medverkan av ambassadörer/informatörer  

- att fortsätta utveckla samarbetet med arbetslivets parter  

- att erbjuda fysiska och digitala föreläsningar för allmänheten 

- att aktivt delta i planering och genomförande av Psykeveckan 2022 över hela länet. 

- att synliggöra ambassadörer i länet  

- att synliggöra föreningens arbete i olika sammanhang och i aktuell media  

- att nyttja befintliga arrangemang för att öka kunskapen och förbättra negativa attityder till psykisk 
(o)hälsa med hjälp av föreningens ambassadörer/informatörer 

 - att delta som utställare i relevanta konferenser/mässor  



- att utveckla arbetet för att bryta äldre personers isolering för en bättre psykisk hälsa 

- att utveckla och förbättra föreningens hemsida  

- att arbeta aktivt med sociala medier  

- att utbilda och utveckla digitala föreläsningar 

- att nyttja redan befintliga media, t.ex. tidningar, offentliga aktörers hemsidor 

 

 

____________________  _____________________ 
Lage Grankvist  Torbjörn Olofsson 

 
____________________  _____________________ 
Birgitta Johansson  Britt-Marie Malm 

 

____________________  _____________________ 
Mikael Sandlund  Anna Sauren 

 

____________________  _____________________ 
Mats Hansi 
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