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Vad vill organisationen uppnå 

Psykiatrifondens stadgar 
Psykiatrifondens mål presiceras i fondens stadgar. Där sägs följande: 

"Fonden har till uppgift att främja mental hälsa och verka för bekämpande av psykiska sjuk-
domar. Detta skall huvudsakligen ske genom att bidra till och stödja forskning inom psykia-
trins samtliga specialiteter, samt främja utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och 
omvårdnadsmetoder inom det psykiatriska arbetsområdet. 

I samma syfte bedriver och stöder fonden upplysning om den psykiatriska forskningens mål 
och medel samt om de psykiska sjukdomarnas förebyggande, symtom och behandling. 

Vidare skallfonden arbeta mot stigmatisering av psykiska sjukdomar och folkupplysning 
kring sådana frågor. 

Fondens medel skall inte användas för sådana sjukvårdsuppgifter som åligger stat, landsting 
och kommun". 

Psykiatrifondens mål 
Psykiatrifondens långsiktiga konkreta mål, konkretiserat i budget för 2016 och 2017, är föl- 
jande 

• Att öka samhällets resurser för forskning och övrig kunskapsutveckling inom det psy-
kiatriska och psykologiska området så det är bättre relaterat till sjukdoms-
börda/samhällskostnad än idag. 

• Att vi i samhället skall tala om psykisk ohälsa med samma frånvaro av stigma som vi 
t. ex talar om cancer idag. 

• Att massmedia i sin rapportering om olika brott undviker att koppla brottsorsaken till 
psykisk ohälsa hos gärningsmannen eller att en människa med psykisk ohälsa definie-
ras utifrån sin sjukdom, t ex psyksjuk. 

Psykiatrifonden • Plusgiro 90 07 50-1 • Bankgiro 900-7501 
Tel 070-140 75 35 • www.psykiatrifonden.se   

L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm 

  

KONTO 

SVENSK 
INSAMLINGS 
KONTROLL 



• På kort sikt skall fonden inom fem år kunna dela ut 1,0 miljoner kronor i forsknings-
medel och samtidigt använda 75 procent av insamlade medel till ändamålskostnad. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar organisationen 
Psykiatrifonden verkar i olika offentliga miljöer och media genom att sprida kunskap om psy-
kisk ohälsa. Detta arbete sker ofta i samarbete med andra organisationer som arbetar med lik-
nande syften. Fonden har i hög grad ökat sin synlighet de senare åren, bl.a. genom att styrelse-
ledamöter medverkat i olika media, skrivit artiklar samt deltagit i andra offentliga forum, t.ex. 
i Almedalen, filmförevisningar,  events,  TV mm. 

Fonden samarbetar med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, Psykologförbundet, MIND,  Suicide Zero  
och Svensk Psykiatrisk Förening, Nationell Samverkan för Psykisk hälsa, NSPH. Den 
samproducerar bilagan Psykisk hälsa, som går ut med våra stora dagstidningar två gånger per 
år. Dessutom har Psykiatrifonden ambassadörer som genom bl. a föreläsningar sprider kun-
skap om sin tidigare psykiska ohälsa och hur man har hanterat detta. 

Vilka strategier har ni för att uppnå våra mål 
Arbetet omfattar två delar; genom att verka i olika sammanhang i syfte att sprida aktuell in-
formation och kunskap om psykisk ohälsa, utredning, diagnostik och behandling, samt att 
stödja forskare inom psykiatriska och psykologiska kunskapsområdena. Till detta söker fon-
den om ekonomiska medel från allmänheten, företag, organisationer och stiftelser. 

Psykiatrifonden medvekar sedan 2016 i planering och genomförande av Mental  Health Run,  
MHR, för andra året. Delar av startavgiften skänks till Psykiatrifonden. Nu går detta lopp på 
ytterligare två orter i landet. Stockholms Cykelklubb gör reklam för Psykiatrifonden och 
sponsrar även fonden genom att ha skänkt startavgiften för ett lopp till fonden. 

Viktiga strategiska beslut under 2016 
Styrelsen har under 2016 beslutat om viktiga förändringar eller utvecklingsstrategier inom 
följande områden: 

• Förslag till förändringar i stadgarna för att därigenom kunna bredda fondens verksam-
hetsinnehåll till att även möjliggöra för projektuppdrag 

• Breddat kompetensområdet i fondens styrelse 
• Tillsatt ett programutskott 
• Beslutat om ett samarbete med ICA-kuriren 
• Beslutat om att tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonersklubben planera för ett större  event  

under 2017 
• Ökat totalt belopp till fördelning av forskningsanslag till 400 000 kronor 2016 
• Budget för 2017 
• Mål för 2017-2018 

Under 2015 tillsatte styrelsen ett vetenskapligt råd. Detta skall ge stöd till styrelsen vid 
fördelning av forskningsanslag. 

Psykiatrifonden kommer också att vända sig till andra presumtiva gåvogivare för att utveckla 
även det nätverket. 



Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå 
vårt mål 
Psykiatrifonden har under 2015-2016 konsoliderat sin verksamhet och förväntades fr. om 
2017 gå in i ett nytt expansivt skede både verksamhetsmässigt, organisatoriskt och ekono-
miskt. Ekonomiskt har en uppbromsning skett under 2016, men inte avseende målen i övrigt. 
Fonden skall fortsätta att utveckla sin organisation för insamling av gåvor och företagsdonat-
ioner bl. a. genom att nå nya målgrupper, fortsätta att effektivisera och stabilisera sin organi-
sation. Ekonomiskt mål är att nå en omsättning på en 1200 000 kronor 2017 och fem miljo-
ner kronor 2020. 

Styrelsen har kompletterats med en bredare kompetens med uttalat fokus mot större företag 
och organisationer för donationer. Detta innebär att styrelsen idag har forskar- och läkarkom-
petens inom psykiatri och psykologi, nätverkskompetens mot större företag och organisation-
er samt inom förvaltning, utvecklingsarbete och ekonomi. Vidare har styrelsen adjungerat ett 
vetenskapligt råd med hög forskarkompetens inom olika områden beträffande psykiska sjuk-
domar/psykisk ohälsa till stöd vid fördelning av forskningsstipendier. Dessutom har fonden 
tillsatt ett programutskott med syfte att förbättra planering och genomförande av olika aktivi-
teter. 

Därigenom har styrelsen påbörjat ett arbete mot en större synlighet och marknadsföring utan-
för storstäderna, bl.a. genom ett påbörjat samarbete med ICA-kuriren. Samarbete med andra 
organisationer med liknande mål som Psykiatrifondens har ökat. Detta ger bra förutsättningar 
för såväl ekonomisk utveckling som övrig måluppfyllelse. Härigenom kan styrelsen fortsätta 
utveckla kvaliteten i samarbetet med andra organisationer bl.a. i form av samordning av olika 
aktiviteter där detta skulle minska upplevd fragmentering inom psykiatrin, t. ex vid olika  
events.  

Styrelseledamöter skall fortsätta att medverka i massmedia, arenor för dialog och debatt, ta 
initiativ till uppvaktning av makthavare mm. Annonsering samt kommunikation med med-
lemmar och tidigare gåvogivare skall fortsätta. Dialog med större företag och stiftelser skall 
vidareutvecklas. 

Hur vi vet om vår organisation gör framsteg 
Psykiatrifonden är som organisation "liten" och resultatet av de insatser fonden ensam kan 
åstadkomma är svårt att utvärdera. Därför arbetar fonden i flera aktiviteter med andra 
organisationer med liknande uppdrag. 

Det är svårt att utvärdera resultat eller framsteg endast utifrån Psykiatrifondens arbete, då 
flera aktörer såsom organisationer, mediala verksamheter och personer, t ex Psykiatrifondens 
ambassadörer m fl. verkar inom samma eller liknande målområden. Exempel på sådana är 
MIND, (HJärnfonden, NSPH, m.fl. 

Beträffande framsteg genom fondens arbete sker resultaten/effekterna ytterst på individnivå. 
Detta är i första hand beroende av kunskapsutvecklingen på verksamhets- och samhällsnivå. 
Här relateras framsteg framförallt till målet att minska stigmatisering av begreppet psykisk 
ohälsa i förhållande till människor som lider av detta i alla olika sammanhang samt hur detta 
ger positiva effekter framförallt för den enskilde. Vidare avses utvecklingen av forskningsre-
surser till psykiatrisk/psykologisk forskning jämfört med andra sjukdomsgrupper och sam-
hällskostnad i samhället. 



Psykiatrifonden arbete har bidragit till en positiv utveckling mot fondens mål avseende mins-
kad stigmatisering av människor med psykisk ohälsa. Detta märks ffa. genom att ett ökat antal 
minnesgåvor har influtit under 2016 jämfört med 2015. Detta kan ses som en indikator på att 
graden av stigma har minskat. Det är dock små tal relativt i jämförelsen. 

Minnesgåvorna 2016 har ökat med 33 procent jämfört med 2015 samt 279 procent jämfört 
med 2014. Detta är en avsevärd tillväxt, dock från en låg nivå 2014. Såväl antal avlidna som 
uppmärksammats genom minnesgåvor som antal gåvogivare har ökat betydligt. 

Vad har vi åstadkommit så här långt 

Ekonomi 
Psykiatrifondens ändamålskostnader har för första gången sedan nystart 2014 överstigit 75 
procent av insamlade medel och uppnådde 2016 hela 792 procent. Insamlings- och ända-
målskostnaderna var oförändrade jämfört med 2015 och uppgick till 34,8 procent 2016. 

Fördelning av intäkter 2014 - 2016 - sammandrag 
Utveckling av intäkterna 2014 - 2016 framgår av följande tabell. 

Intäkter 
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 

2016 
Bokslut 

2016 

Medlemsavgifter 57 700 18 000 50 000 20 300 

Gåvor från enskilda inkl. 
SMS 

62 233 199 000 200 000 273 976 

Gåvor till minne av avliden 56 840 119 000 200 000 158 418 

Gåvor från företag 82 100 40 000 200 000 16 577 

Gåvor från organisationer 284 000 350 000 200 700 

Övriga intäkter 700 

Summa rörelseintäkter 261 065 660 000 -1000000  670 671 

Fonden har inte nått sina ekonomiska mål avseende intäkterna 2016. De uppgick till ca 
671000 kronor jämfört med budgeterade till 1 000 000 kronor. Ett viktigt skäl bedöms vara 
den större konkurrens om gåvor och donationer som flyktingsituationen i Europa, Syrien m.fl. 
och dess effekter detta förorsakat enskilda individer, samt att gåvor från företag och organisat-
ioner har minskat. 

Fondens kostnader och fördelning mellan kostnadsområden 2016 sammandrag 
Kostnaderna fördelas på följande verksamhetsområden: ändamålskostnad, insam-
lingskostnad samt administrativa kostnader. 

I sammandrag fördelas kostnaderna 2016 på respektive funktion på följande sätt: 
Benämning Ändamålskostnad Insamlingskostnad Administrativ 

kostnad 
Summa 

Summa 530 988 168 205 65 317 764 510 



Kostnadsfördelning i relation till insamlade medel framgår av följande tabell: 

Kostnader Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Bokslut 
2016 

Summa Ändamålskostnader 165 000 378 000 750 000 530 988 
Summa Insamlingskostnader 26 000 172 000 185 000 168 205 
Summa administrativa kostnader 365 000 60 000 65 000 65 317 

Summa insamlings- och administrativa 
kostnader 

391 000 232 000 250 000 233 522 

Summa kostnader 556 000 610 000 1 000 000 764 510 

Ändamålskostnadernas andel av 
insamlade medel 

62,00% 57,00% 75,00% 79,20% 

Insamling-/Administrativa 
kostnaders andel ... 146,00% 35,00% 25,00% 34,80% 

Verksamhetens kostnader uppgick till ca 765 000 kronor, dvs. ca  235 000 kronor lägre än 
budget och 94 000 kronor högre än intäkterna. Ändamålskostnaderna uppgick till ca 531 000 
kronor, vilket motsvarar 79,2 procent av insamlade medel. Insamlings- och administrativa 
kostnader uppgick till 234 000 kronor, vilket motsvarar 34,8 procent av insamlade medel. 

Beräknat resultat 
Verksamhetens resultat uppvisar ett underskott före finansiella poster om ca 94 000 kronor 
2016. 

Verksamhet 
Utveckling av fondens verksamhet 
Psykiatrifondens styrelse har haft åtta protokollförda möten utöver årsmötet samt konstitue- 
rande möte. 

Fonden har i hög grad ökat sin synlighet de senare åren, bl.a. genom att styrelseledamöter 
medverkat i olika media, skrivit artiklar samt deltagit i andra offentliga forum, t.ex. i Almeda-
len, filmförevisningar,  events,  TV mm. Detta har ofta skett tillsammans med andra organisat-
ioner med liknande mål som Psykiatrifondens. Samarbetet med andra organisationer har vi-
daretutvecklats. 

Psykiatrifonden medverkar i planering och genomförande av Mental  Health Run,  MHR, för 
andra året. Delar av startavgiften skänks till Psykiatrifonden. Nu genomförs MHR på ytterli-
gare två orter i landet. Målet är att MHR skall genomföras på fler orter i landet samt att det 
skall ske vid samma tid varje år. Stockholms Cykelklubb gör reklam för Psykiatrifonden och 
har även sponsrat fonden genom att ha skänkt startavgiften för ett lopp till fonden. 

Utdelning av forskningsanslag har ökat varje år de senaste åren och uppgick 2016 till 400 000 
kronor, jämfört med 300 000 kronor 2015 och 100 000 kronor 2014. 

Psykiatrifonden har skapat allians med flera organisationer och verksamheter och styrelsen 
har funnit former för samarbete med dessa. Bl. a ingår representanter för Psykologförbundet 



och brukarorganisationerna i fondens styrelse. Detta har bl.a. manifesterats i gemensamma 
aktiviteter och skrifter. 

I syfte att bättre nå ut med kunskap och information till bredare grupper och framförallt att få 
en större spridning i hela landet av artiklar och marknadsföring har Psykiatrifonden påbörjat 
en diskutera med ICA-kuriren om ett samarbete. Vidare har styrelsen, ICA-kuriren  Egmont 
Publishing  samt 1,6/2,6 miljonerklubben påbörjat planering av ett större  event  i september 
2017. 

I syfte att utveckla fondens marknadsföring och insamlingsstrategier finns ett långsiktigt 
samarbete med Black Peacoc samt fondens ambassadörer. 

Utdelning av forskningsanslag och stipendium 
Hittills har varje år utdelats fem forskningsanslag om vardera 20 000 kronor, totalt 100 000 
kronor. För 2015 ökades anslagens belopp till 50 000 kronor och antalet till sex, totalt 300 
000 kronor. För 2016 uppgick beloppet till 50 000 kronor och antalet ökade till åtta, dvs. 400 
000 kronor. Detta är en fyrdubbling sedan 2014. 

Dessutom ges ett stipendium till enskild person eller grupp som på ett företrädesvis sätt har 
arbetat mot stigmatisering under senaste året. Förslag till fördelning av anslag och stipendium 
sker öppet via Psykiatrifondens hemsida. För 2016 beslutas om priset innan årsmötet 2017. 

Måluppfyllelse, effektmål 
Beträffande måluppfyllelse av fondens arbete sker resultatet/effekterna ytterst på individnivå. 
Detta är i första hand beroende av kunskapsutvecklingen på verksamhets- och samhällsnivå. 

Psykiatrifonden samarbete med andra organisationer mm har bidragit till en positiv utveckl-
ing mot fondens mål avseende spridning av kunskap och sannolikt minskad stigmatisering av 
människor med psykisk ohälsa. Detta märks ffa. genom att antalet minnesgåvor som skänkts 
till Psykiatrifonden ökar. Både antalet avlidna som hedras genom minnesgåvor samt antal 
gåvogivare har ökat, vilket kan ses som en indikator på detta. Möjligen kan man tolka en 
minskad stigmatisering genom att fler anhöriga anger psykiatrifonden som mottagare av min- 

0 nesgavor. 

För Psykiatrifonden 
C 

Martin Schalling 	 Per-Ake  Warg 
Ordförande 	 Kassör 
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