
Psykosociala förbundet rf     

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av höstmötet 19.11.2020 godkänd 
 

VERKSAMHETSPLAN  

2021 

 
  



   

 

 2 

Innehåll 
 

 

 

1.  Allmänt 3      
1.1  Finansiering av verksamhet 3    
1.2  Personal och lokaliteter för verksamheten 4   
1.3  Informationsverksamheten 4    
1.4  Medlemstidningen Respons   4    
1.5  Verksamheten i södra Finland 4     
2 Organisationsverksamheten och medlemmarna 5   
2.1  Medlemsföreningar och verksamhetsbidrag 5   
2.2  Förbundsmöten och styrelsen 5    
2.3  Intressebevakning, samarbete och medlemskap 6   
3.  Riksomfattande psykosocial kursverksamhet, samt rådgivning 7 
3.1  Kursverksamhet, samt rådgivning finansierad av STEA  7 
3.2  Samarbete 8      
4.  Projekt 2018–2020 med fortsättningsår 2021 - YAM Youth Aware of  
 Mental Health - Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa 
 bland unga  8 
 

  



   

 

 3 

1. Allmänt 
     

Psykosociala förbundet rf är en politiskt och religiöst obunden, ideell och allmännyttig 
riksomfattande förening. Förbundets officiella språk är svenska och hemorten är Jakobstad. 
Verksamhetsområdet är riksomfattande.  
 
Förbundets syfte är att: 
1. stöda och bevaka psykiskt funktionshindrade personers intressen  
2. skapa bättre förutsättningar för återhämtning och livskvalitet 
3. verka för att förebygga psykisk ohälsa  
4. stöda närstående till personer med psykiska funktionshinder 
 
Förbundet strävar efter visionen Psykisk hälsa för alla. Med hänsyn till rådande Coronapandemi, 
som kan medföra att verksamheten måste anpassas, har förbundet planerat att förverkliga sitt syfte 
enligt stadgarna och strategin för 2021 på följande sätt, : 
 
1.1 Finansiering av verksamhet 
 

Förbundet anhåller årligen om understöd för sin verksamhet och finansierar den huvudsakligen med 

medel från STEA- Social och hälsovårdsorganisationernas understödscentral. Förbundet söker också 

årligen understöd från olika fonder och stiftelser. Från STEA ansöks totalt 477 845 euro för år 2021: 
 
a) fortsatt understöd i form av allmänt understöd (Ay) för förbundets ordinarie och allmännyttiga 
verksamhet i sin helhet, som inkluderar 

 
- grundläggande organisationsarbete: fyra anställda på heltid och en anställd på 

deltid 
- två kanslier hyrs: ett kansli i Jakobstad och ett i Helsingfors 
- administration och ekonomiförvaltning (köptjänst) 
- Informationsverksamheten: inkluderar medlemstidningen Respons, webbsida, 

sociala medier, föreläsningar både fysiskt och digitalt 
- stadgeenlig verksamhet  
- intressebevakning 
- verksamhet riktad till föreningarna  

Förbundet ansöker om 285 000 euro för allmänna understödet 2021(Ay) 
 
b)    Riksomfattande psykosocial kursverksamhet, samt rådgivning (AK2) 160 845 euro, som 
inkluderar 

-  8 STEA-finansierade kurser med 90 kursplatser  
-  Planering och genomförande av kursverksamheten 
-  rådgivning i livshantering 
-  tre anställda på deltid 

 
c) För verksamhetsbidrag till medlemsorganisationerna  

- För stödjande av grundläggande verksamhet och annan frivillig verksamhet (AK6)  
Förbundet ansöker om 20 000 euro 

 
d) Yam - Youth Aware of Mental Health. Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk 
hälsa bland unga 2018–2020 med fortsättningsår som sökes för 2021 (C 3939) 52 700 euro. Av understöd 
som beviljats fram till 2020 används överförda medel i början av 2021 för att driva verksamhet i 
skolorna och utvecklingsarbete fortsätter under resten av 2021. Projektets personal innefattar 
projektledare 60 % och projektarbetare 60 %.  
 
e) Platsen är öppen understöd 12 000 euro för att sysselsätta ung person som på deltid med läroavtal  
  
Förbundet lyfter en årlig medlemsavgift av sina medlemsorganisationer. Förbundet kan ta emot 
övriga medel och donationer enligt stadgarna och säljer kondoleansadresser, vars intäkter används 
för att stöda rehabilitering för enskilda personer via Understödsfonden (tidigare namn 
Jubileumsfonden). Styrelsen bestämmer om utdelning från Understödsfonden och vissa år är 
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utdelningen på paus i enlighet med styrelsens beslut. För särskilda ändamål, kampanjer och 
evenemang kan förbundet även söka sponsorering och ta emot donationer 
 
1.2 Personal och lokaliteter för verksamheten 

 
Personalen består av   

- En verksamhetsledare  
- En verksamhetskoordinator, stationerad i Helsingfors  
- En rehabiliteringschef 40% 
- En rehabiliteringsrådgivare 40 %  
- Kurskoordinator 75% 
- En projektledare för projekt YAM /utvecklingsarbete 60% 
- En projektarbetare för projekt YAM/utvecklingsarbete 60% 
- En byrå- och redaktionssekreterare 100 % 
- En informatör och ansvarig redaktör för medlemstidningen Respons 100 % 
- En timavlönad ekonom 23h 53min/vecka (65 % arbetstid)  
 

Centralkansliet är placerat i Jakobstad, där kansliutrymmen för personalen hyrs på Kanalesplanaden 
19 för största delen av personalen. För personal, som arbetar i södra Finland, hyrs kansliutrymmen 
på Georgsgatan 18 (SFV-huset G18) i centrala Helsingfors.  
 
 
1.3 Informationsverksamheten  
 
Den riksomfattande informationsverksamhetens syfte är att informera om psykisk ohälsa och dess 
konsekvenser och därigenom motarbeta stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa och 
psykiska funktionsnedsättningar, samt producera och sprida information på svenska. 
Informationsverksamheten är av central betydelse för förbundet inom alla dess 
verksamhetsområden. Förbundet har en egen webbsida www.fspc.fi, blogg och är aktivt med på 
Facebook, Instagram och Twitter. Förbundets webbsida uppdaterades 2020 p.g.a. EU-direktivet om 
webbtillgänglighet. Självmordsförebyggande dagen uppmärksammas 10.9 genom samarbete och 
informationsspridning. Genom samarbete och informationsspridning uppmärksammas även 
Världsdagen för psykisk hälsa 10.10 och Mentalhälsoveckan som infaller i november. Inom 
intressebevakningen uppmärksammas också frågor i samband med dessa tidpunkter.  
 
 
1.4 Medlemstidningen Respons 
 
Medlemstidningen Respons utkommer 4 ggr/år. Tidningen finns även i elektronisk form på webben. 
Förbundet strävar efter att erbjuda mångsidig information i medlemstidningen. Medlemmar har också 
möjlighet att skicka in egna bidrag och tidningen erbjuder information om aktuella frågor som berör 
målgruppen. Tidningen har ett redaktionsråd som sammankommer 2–3 ggr/år, antingen digitalt via 
Zoom eller i Helsingfors på G18. Övriga intäkter till medlemstidningen kommer via annonsförsäljning, 
prenumerationer och ett årligt publikationsbidrag från Konstsamfundet.  
 
 
1.5 Verksamheten i södra Finland   
 
Verksamhetens syfte är att bevaka förbundets och dess medlemmars intressen i södra Finland. 
Resurserna på kansliet i Helsingfors stöder förbundets psykosociala verksamhet och upprätthåller 
förbundets synlighet i regionen. Förbundets verksamhet i södra Finland leds av 
verksamhetskoordinatorn med placering i Helsingfors.  
Verksamhetskoordinatorn samarbetar och stöder de lokala medlemsföreningarna, representerar 
förbundet i olika nätverk och arbetsgrupper, utvecklar kontaktytor till olika aktörer inom den 
sociala sektorn samt arbetar aktivt ute på fältet.  
 
Under året, speciellt kring 10.10 och mentalhälsoveckan, arrangeras föreläsningar om psykisk hälsa 
under verksamhetskoordinatorns ledning och i samarbete med olika organisationer förbundet 
samarbetar med i Södra Finland. dessa tillfällen strävar vi till att erbjuda både digitalt och fysiskt 
 

http://www.fspc.fi/


   

 

 5 

 
 
 
2. Organisationsverksamheten och medlemmarna 

 
Förbundet har 14 medlemsföreningar. Förbundet stöder föreningarnas verksamhet ekonomiskt och 
därigenom det psykosociala arbetet på lokalnivå. Den frivilliga verksamheten i föreningarna är en 
viktig del av föreningarnas arbete. Byrå- och redaktionssekreteraren och verksamhetskoordinatorn 
upprätthåller kontakten till föreningarna i respektive regioner och står till förfogande med 
rådgivning och handledning per telefon eller e-post vid behov. Adressregistret för medlemstidningen 
Respons och Desky medlemsregister, som upprätthålls av förbundet, sköts av byrå-och 
redaktionssekreteraren. 
 
Förbundet välkomnar nya medlemsföreningar till förbundet. Nya medlemmar kan komma från redan 
existerande svenska patient– och intresseföreningar då deras syften och intressen motsvarar 
förbundets. Förbundet hjälper också att grunda nya psykosociala föreningar där behov finns. 
 
2.1 Medlemsföreningar och verksamhetsbidrag 
 
Medlemsföreningarna, med hemort och medlemsantal 2020 är: 

1. Duetto r.f., Pargas, 92  
2. Psykosociala föreningen Contact r.f., Jakobstad, 267  
3. Psykosociala föreningen Svalan r.f., Närpes, 300 
4. Psykosociala föreningen Primula r.f., Kristinestad, 149  
5. Kompis r.f., Raseborg, 69 
6. Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f., Vasa, 280  
7. Ålands Intresseförening för psykisk hälsa Reseda r.f., Mariehamn, 187 
8. Borgå Psykosociala förening Ringen r.f., Borgå, 45  
9. Psykosociala föreningen Sympati r.f., Helsingfors, 247 
10. Psykosociala föreningen Rågblomman r.f., Vörå , 99  
11. Psykosociala föreningen Cronblomman r.f., Kronoby, 76 
12. Stödföreningen La Lotta r.f., Kimitoön, 15 

13. Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f., Malax, 82 
14. Livsgnistan r.f. , Raseborg, 11 

 
Förbundet ansöker, som tidigare omnämnts, om ett fortsatt riktat verksamhetsbidrag AK för 
”Verksamhetsbidrag till föreningsverksamhet” som ska fördelas vidare till föreningarna. Föreningar 
med egen STEA-finansiering erhåller inte verksamhetsbidrag via detta understöd. Understöd från 
Viola Ranins stiftelse söks och fördelas också årligen till föreningarna. 
 
Redovisning av använt STEA-understöd och resultat rapporteras till förbundet. Förbundet gör upp 
avtal med föreningarna för att kunna dela ut understöd. Föreningarna ska också fylla i en 
utvärderingsenkät. Avtal för år 2021 uppgörs med alla de små föreningar som behöver lyfta STEA-
bidrag via förbundet.    
Förbundet ordnar 2 föreningsträffar år 2021, 1 i Österbotten och 1 i Södra Finland, med utbildning 
och handledning för de ansvarspersoner som sköter föreningen. Träffarnas tema kan handla om 
föreningskunskap, styrelsens ansvar, medlemsregisterfrågor och vid behov IT-frågor, samt ge 
möjlighet för föreningsanställda och aktiva att få kamratstöd. Medlemsträffarna kan också innehålla 
kreativa programpunkter som stöder föreningsaktiva i deras arbete utgående från vad föreningarna 
själva lyft fram för önskemål och behov. 
 
2.2 Förbundsmöten och styrelsen 
 
Förbundet har en styrelse. Vårmötet hålls före utgången av april månad antingen fysiskt på G18 
och/eller digitalt via datakommunikation. Höstmötet hålls före utgången av november månad 
antingen fysiskt i Vasa och/eller digitalt via datakommunikation. Förbundet håller mellan 4–8 
styrelsemöten under året. Ett arbetsutskott sammankommer ca 4–5 ggr på uppdrag av styrelsen. 
Övriga arbetsgrupper utnämns, såsom valutskott. Utvärdering, planering och uppföljning av 
verksamheten fortsätter under styrelsens ledning och med en gemensam planeringsdag före 
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utgången av mars med personalen. Föreläsare såsom erfarenhetsexperter och andra sakkunniga 
såsom juridiskt ombud anlitas på vår- och höstmöten.  
 
 

 
2.3 Intressebevakning, samarbete och medlemskap  
 
Ingenting om oss-utan oss i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning styr intressebevakningen.  I samband med vår- och höstmöten, 10.10, och 
mentalhälsoveckan är det ändamålsenligt att styra in sådant samarbete som innebär föreläsningar, 
mediepåverkan, diskussionstillfällen och exempelvis evenemang i samarbete. Samarbetet sker med 
andra organisationer som förbundet annars också samarbetar med i intressebevakningsfrågor, men 
det kan också handla om kulturellt samarbete. Nedan beskrivs några av de viktigaste 
samarbetsorganen förbundet är involverat i år 2021. 
 
Mentalhälsopolitiska delegationen i Riksdagen, är ett forum där pågående reformer kan påverkas 
direkt via Riksdagen. Alla riksdagsgrupper är representerade och från förbundet verksamhetsledaren 
och/eller ordförande. Under pågående regeringsperiod framskrider behandlingen av terapigarantin 
som en del av vårdgarantin i Riksdagen. Nationellt program för Psykisk hälsa inkluderande 
Självmordsförebyggande program lanserades 2020 och förbundet följer aktivt med hur strategin 
förankras i politik. 
 
Inom juridiska ombudsverksamheten är förbundet samarbetspart med övriga finlandssvenska 
förbund: Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. SAMS, Förbundet för de utvecklingsstördas 
väl FDUV, Svenska Hörselförbundet, Finlands svenska synskadade och Handikappförbundet. I 
verksamhetens regi eftersträvas sakkunskap i juridiska frågor, aktiv intressebevakning, 
svenskspråkig juridisk rådgivning och samordning av svensk information kring målgruppens juridiska 
frågeställningar inom funktionshinderpolitik. Enligt FN-konventionen för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning artikel 19 ska personer med funktionsnedsättning få välja var och hur de 
bor precis som andra, och få tjänster enligt behov till sitt hem. Det individuella behovet behöver 
beaktas och självbestämmande och integritet respekteras.   
 
Mentalhälsopoolen-nätverket omfattar förbundet tillsammans med Centralförbundet för mental 
hälsa (Mielenterveyden keskusliitto), Mieli-Psykisk Hälsa Finland rf  och Finfami-omaisten 
keskusliitto, THL och upp till ca 25 andra fack- och intresseorganisationer i Finland. Alla som är med 
vill bevaka och driva viktiga frågor som berör gemensamma intressen och ett gemensamt STEA-
finansierat projekt har stött detta arbete fram till 2021. Terapigaranti-initiativet drevs igenom år 
2019 genom detta samarbete och projekt, vilket visar på hur stor effekt detta samarbete har haft. 
Förbundet är med i den fortsatta ansökan för år 2021 som lämnas i för 2021 som ett gemensamt 
fortsatt samarbete över språkgränsen. 
 
Österbottens kriscenter Valo erbjuder kristelefonjour på svenska och förbundet är samarbetspart 
också i denna STEA-finansierade verksamhet.  
Inom intressebevakningen gör förbundet olika insatser: ger utlåtanden enskilt och också med sina 
samarbetsorgan, bevakar frågor som berör målgruppen, skriver insändare från vår- och höstmöten 
och ställer upp på intervjuer i media. 
 
Förbundet är medlem i Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. (SAMS) och innehar 
styrelseplats där. SAMS Vänverksamhet (tidigare Stödpersonsverksamhet 4BT) är en samarbetspart.  
Förbundet har ett fortsatt medlemskap i och samarbete med, SOSTE:s svenska sektion, Svenska 
studieförbundet, Samfundet Folkhälsan, och finska SOSTE. Förbundet är också medlem i AVAINTA 
Arbetsgivarna rf, vilket innebär att deras kollektivavtal gäller för förbundet som arbetsgivare och 
personalen som arbetstagare.  
 
Självmordsförebyggande dagen 10.9 uppmärksammar förbundet via media och tillsammans med de 
övriga nationella förbunden på svenska. Världsdagen för psykisk hälsa infaller årligen den 10.10. År 
2021 uppmärksammar förbundet dagen via media och på andra innovativa sätt som också nämndes 
under informationsverksamheten. 
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Förbundet strävar efter att tillsammans med medlemsföreningarna ha ett gott samarbete med lokala 
och regionala myndigheter såsom kommuner och andra intressenter. Samarbetet med 
medlemsföreningarna och olika folkhälso- och handikapporganisationer fortsätter på lokal, regional 
och riksnivå. Kommande social- och hälsovårdsreform följer förbundet med och bevakar.  
 
 
3.   Riksomfattande psykosocial kursverksamhet, samt rådgivning 
 
 
3.1 Kursverksamhet, samt rådgivning finansierad av STEA 

 
Riksomfattande psykosocial kursverksamhet, samt rådgivning i livshantering med betoning på grupp- 
och kamratstöd för att stärka dom egna resurserna trots psykisk ohälsa. Målsättningen med 
kursverksamheten är att stöda deltagarnas återhämtningsprocessprocess och sociala träning. Att få 
träffa andra med liknande erfarenheter är en viktig del i kamratstödet för deltagarna. Förbundet 
erbjuder multiprofessionell kompetens kombinerad med preventiva och psykosociala insatser. 
Förbundets kurser riktar sig till hela finlandssvenska befolkningen som tillhör målgrupperna för 
angivna kurser.  
 
Rehabiliteringsrådgivaren fortsätter med rådgivande verksamhet vad gäller stödjande tjänster i 
vardagen för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga, samt deltar som föreläsare inom 
kursverksamheten och övrig föreläsning enligt behov. Rehabiliteringsrådgivaren svarar på frågor på 
vår hemsida, via vår ”Ställ en fråga”-funktion. 
 
 
 
Riksomfattande psykosociala kurser via STEA 2021: 
 
Förbundet erbjuder skräddarsydda direkta insatser för olika målgrupper genom att ordna 8 
riksomfattande kurser finansierade av STEA. Kurserna styrs av efterfrågan. Målgrupper är vuxna med 
psykisk ohälsa och psykosociala funktionsnedsättningar, unga med psykisk ohälsa och som är i behov 
av psykosocialt stöd och anhöriga. Kursernas längd är enligt STEA-direktiv minst 3 dygn. Totalt 102 
anpassningskursplatser under år 2021.     

 Psykosociala  
kurser 

Målgrupp och syfte: Kursdeltagare: 

1 kurs i skärgården Vuxna med psykiska funktionshinder. 
Syftet är att erbjuda social träning och gemenskap i 
skärgården, motion, gruppdiskussioner, skapande 
verksamhet. Erbjuda kamratstöd. 

12 

2 Det är lugnt-må 
bra kurs för unga 

Unga, 16–20-åringar med stress och/eller ångest. 
Syftet är stresshantering och stöd i återhämtning, 
enligt RennoX-metoden. Erbjuda kamratstöd. 

10 

3 60plus  Personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa och 
är över 60 år. Syftet är att erbjuda stöd och verktyg 
som ökar de psykiska resurserna och välmåendet. 
Erbjuda kamratstöd. 

12 

4 Sömnskola Vuxna personer med psykisk ohälsa och sömnproblem. 
Målet är själv finna olika livsstilsförändringar som kan 
förbättra sömnkvaliteten. Erbjuda kamratstöd. 

12 

5 Kul för unga Unga, 13–20 år, som upplever det jobbigt hemma med 
psykisk ohälsa och missbruk. Syftet är att stärka 
självkänslan och få ett avbrott i vardagen genom 
positiva och roliga saker. Våga åka skidor. 
Föreläsning/diskussion. Erbjuda kamratstöd.  

24 
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6 ”Att lära mig 
leva med 
bipolaritet” 

Vuxna personer med diagnosen bipolär. Syftet är att 
finna verktyg att känna igen svängningar och 
bemästra dem, som stärker förbättrande i vardagen. 
Erbjuda kamratstöd. 
 

12 

7 Depressions- 
skolan 

Vuxna med depression. Lär dig att förebygga och 
hantera depression. Målet med kursen är att med 
självhjälpsmetoder, samt föreläsning och 
gruppdiskussioner, få verktyg för att förkorta 
depressionsepisodens längd samt göra 
depressionsepisoderna mindre kraftiga. Erbjuda 
kamratstöd. 

12 

8 Kurs för anhöriga Anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
Föreläsningar, gruppdiskussioner som berör dig som 
anhörig. Att erbjuda ett läge mellan vila och 
aktivitet. Möjlighet att stanna upp och finna krafter. 
Träffa andra med liknande erfarenheter, kamratstöd. 

12 

 
3.2 Samarbete 
 
Gällande kursen ”Kul för unga” sker samarbete med  FinFami Österbotten rf. och USM 
(Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.) . Kursen för anhöriga sker i samarbete 
med FinFami Nyland rf. Som tredjesektors aktör delar vi vår kunskap och sakkunnighet genom att 
sitta med i olika arbetsgrupper enligt behov som uppstår under året om efterfråga finns. Samarbete 
med semester förbundet, angående en semestersstödd vecka. Samarbete med kommunerna som 
erbjuder svenskspråkig service sker genom informationsspridning och klientstyrning.  
 
 
4.  Projekt 2018–2020 med fortsättnings- och utvecklingsår 2021 - YAM Youth Aware of Mental 
Health - Ett hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga 
 
”YAM - en hälsofrämjande och preventiv insats som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och 
minska på självdestruktivt beteende, minska självmordshandlingar bland skolelever”.  YAM 
stimulerar till utveckling av ett stort antal färdigheter och kunskaper om psykisk hälsa. 
YAM, Youth Aware of Mental Health (ungdomar medvetna om psykisk hälsa), är ett program för 
skolelever och främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar 
kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och 
emotionell intelligens till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer samt 
empati. Målgruppen är samtliga skolelever i åldern 14–16 år, åk 8 i Jakobstadsregionens 
svenskspråkiga högstadier. YAM-projektet kommer att fortsätta 2021 med arbete in i skolorna med 
YAM- programmet under våren, totalt har då ca. 1450 elever tagit dela av projektet. Resten av året 
kommer projektpersonalen att arbeta med utvecklingsarbete för ett hälsofrämjande och 
självmordspreventivt program förmålgruppen, unga 13–15 år.  
 
Utvecklingsarbetet 2021 kommer att innebära utarbetande av ett hälsofrämjande och 
självmordspreventivt program, i form av material till en broschyr, planscher, PowerPoint, 
utarbetande av manual till instruktörerna, en elektronisk enkät. Samarbetsavtal har gjorts med 
understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. Ninni verksamheten och Stiftelsen 
Bensow, Novia YH, Staden Jakobstad och Nykarleby stad. Även målgruppen, unga som själva 
genomgott YAM programmet kommer att finnas med i utvecklingsarbete. Samtliga organisationer är 
intresserade att sprida programmet i syd Österbotten, Åboland och Nyland. Visionen är att testa 
materialet våren 2022 och från hösten 2022, utbilda instruktörer i samarbetsorganisationerna och 
påbörja skolarbetet inne i skolorna.  
 
 

 
Styrelsen 16.9.2020 


