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Insamlingspolicy, Fonden för Psykisk Hälsa 
Antagen av styrelsen 2020-12-15 

Utgångspunkter 
Fonden för psykisk hälsa är en ideell förening som samlar in medel och delar ut forskningsan-

slag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige. Fonden grundades 

1993 under namnet Psykiatrifonden med syfte att öka kunskapen inom det psykiatriska och 

psykologiska området och för att minska fördomar om psykisk ohälsa. Fonden för psykisk 

hälsa har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva 

Sverige. 

 

Psykisk hälsa - En rättighet åt alla! 

Vad är egentligen psykisk hälsa? Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innebär psykisk 

hälsa ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klarar av vanliga på-

frestningar och kan bidra i samhället som hen lever i. Vår vision är att alla människor, i alla 

åldrar ska ha samma rättigheter till psykisk hälsa i enlighet med WHO:s definition och de glo-

bala målen för god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. 

 

Vårt mål är att förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv.  

Vårt mål är att färre ska drabbas av psykisk ohälsa och att människor som lever med psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha en god livskvalitet, kunna uppfylla sina livsmål och 

leva ett liv som inte förkortas på grund av psykisk ohälsa. 

 

Vi vill bidra till mer forskning genom: 

 

Mer forskning 

Vi vill kraftigt öka forskningsanslagen så att bättre förebyggande och behandlande metoder 

lyfts fram för att förebygga psykisk sjukdom, öka livskvalitet och rädda liv. 

 

Ökad öppenhet 

Med folkbildande kunskapsspridning om psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar ökar medve-

tenheten och förståelsen i samhället för dessa vanliga tillstånd. En ökad öppenhet bland all-

mänheten förebygger psykisk ohälsa och sjukdom, ökar livskvalitet och räddar liv. 

 

Samhällsdeltagande 

Deltagande i samhällsdebatten för att lyfta betydelsen av att forskning och beprövad erfarenhet 

alltid ska ligga till grund för beslut om satsningar och åtgärder för psykisk hälsa. 

Psykiatrifondens former för insamling av medel.  
Psykiatrifonden samlar in medel framförallt genom bidrag från allmänheten, myndigheter, 

landsting. företag och stiftelser, medlemsavgifter, försäljning av produkter samt intäkter före-

läsningar med syfte att fördela dessa till olika forskare inom de psykiatriska/psykologiska verk-

samhetsområdena, framförallt till yngre forskare samt till att på olika sätt arbeta mot stigmatise-

ring.  

 

 

 



Insamlingens roll i organisationen 

Vi definierar insamlade medel som mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, 

samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testa-

mentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel 

med gåvobevis, så som minnesbrev mm. 

 

Insamling sker genom att:  

 synliggöra fondens verksamhet i massmedia samt i facktidskrifter och där samtidigt 

hänvisa till fondens hemsida, ange Plusgiro-, Bankgiro- och Swishnummer för gåvor, 

och hur man kan bli månadsgivare eller på annat sätt stödja fonden   

 erbjuda enskilda eller ideella organisationer att bli ettårig stödmedlem eller ständig 

medlem 

 erbjuda företag att bli sponsor och bli medlem till olika högre årsavgifter än enskilda 

samt ideella organisationer 

 delta i debattartiklar, informera om utveckling inom det psykiatriska/psykologiska om-

rådet och att annonsera i dagstidningar och samtidigt informera om hur fonden kan 

stödjas ekonomiskt 

 anordna eller delta i events såsom Mental Health Evening, Webinarier, motionslopp 

eller filmvisningar rtc. och där informera om Fonden för Psykisk Hälsa  

 knyta allians med andra intresseorganisationer såsom Suicide Zero, Svenska Psykia-

triska Föreningen och Nationell Samling för Psykisk Hälsa, NSPH, 1,6 miljonerklub-

ben och bl. a ömsesidigt ge information på varandras hemsidor.  

 att samarbeta för att utforma bilagor om psykisk hälsa mm till de stora dagstidningarna 

 ta kontakt med företag som kan vara intresserade av att stödja kunskapsutvecklingen 

inom det psykiatriska verksamhetsområdet genom att donera pengar till fonden 

 samla in pengar via utskick till stödmedlemmar och tidigare gåvogivare   

 informera jurister och advokater beträffande testamenten och gåvor från enskilda per-

soner till fonden 

 upprätta samarbete med bl. a företag inom strategisk kommunikation för att effektivare 

kunna arbeta med enskilda större företag 

  

Insamligsformerma uppdateras årligen av ansvarig för insamling i samråd med ordförande/ 

verksamhetsansvarig. 

Principer för vårt insamlingsarbete 
Att arbeta med insamlingsverksamhet kräver att det råder stort förtroende från allmänheten och 

gåvogivare för fondens verksamhet. Stadgarna reglerar ytterst Fonden för Psykisk Hälsas än-

damål och inriktning. Därtill har styrelsen antagit Etiska riktlinjer samt konkretiserat detta ge-

nom antagen Vision, Mål Mission. Dessa redovisas på hemsidan.  

 

Fonden för Psykisk Hälsa har 90-konto och är medlem i branschorganisationen Giva Sverige 

och tillämpar kvalitetskoden. Kodens syfte är att verka för transparens, professionalitet och ett 

ökat förtroende för organisationen. 

 

Eftersom Fonden för Psykisk Hälsa har ett 90-konto granskas verksamheten av den ideella för-

eningen Svensk Insamlingskontroll. För att erhålla ett 90-konto på Plus- och Bankgirot måste 

organisationen uppfylla högt ställda krav, lämna in en årlig ekonomisk redovisning till Svensk 

Insamlingskontroll samt säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet. Minst 75 

procent av organisationens insamlade medel måste gå till ändamålet. 



 

Vi följer de regelverk som gäller för insamlingsarbete i Sverige, dvs. dataskyddsförordningen 

(GDPR).  Redovisning av gåvor till fonden skall ske i enlighet med  

 BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossam-

fund 

 Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 

 marknadsföringslagen (2008:486).  

 

Givares personuppgifter sparas i två år efter senast inkommen gåva och avpersonifieras sedan. 

Vi respekterar om en givare inte vill bli kontaktad och noterar det i givarregistret. 

 

Fonden är transparent genom att på hemsidan redovisa bl.a. hur insamlade medel har använts 

och vilka effekter fondens arbete har åstadkommit. Detta sker i Årsrapporter till Svensk Insam-

lingskontroll samt olika styrande kvalitetsrapporter som redovisas för Giva Sverige. Dessa re-

dovisas också på hemsidan.  

Riktlinjer för samarbete med företag, organisationer och en-
skilda 
Fonden har antagit etiska regler. Dessa, tillsammans med stadgarna utgör en grundläggande 

utgångspunkt för fondens arbete. De etiska reglerna reglerar bl. a vilka krav fonden har på de 

företag, organisationer eller enskilda personer med vilka fonden samarbetar. Styrelsen har 

också beslutat om vilka insamlingsformer som skall gälla för insamling.  

 

Fondens för Psykisk Hälsa värdegrund utgår från Deklarationen om de mänskliga rättigheterna 

och bygger på övertygelsen: 

 

 att alla människor har lika värde  

 att alla har samma rättigheter, skyldigheter och ansvar 

 

Vi inser vikten av konfidentialitet och förtroende gentemot de parter och individer som berörs 

av fondens verksamhet.  

 

Fonden samrbetar med organisationer och näringslivet. Parterna skall verka för ett gott 

samarbete som utmynnar i ömsesidig beltenhet. Psykitrifonden sdamarbetar inte med företag 

eller organisationer som 

 

 medverkar i korrupt, oetisk eller exploaterande verksamhet 

 är föremål för brottsutreding eller liknande 

 är utsatt för sanktioner från FN 

 bryter mot nationellla och internationella lagar 

 har sin verksamhet inom alkohol-, toback-, pornografi- eller vapenindustrin 

 uppenbart står i konflikt med psykiarrifondens intressen. 

Riktlinjer för vårt varumärke, bild och text 
Vi ska värna Fonden för Psykisk Hälsas varumärke. Därför är vårt namn och logotyp varumär-

kesskyddade. Följande villkor gäller för att få rätt att använda varumärket FONDEN FÖR 

PSYKISK HÄLSA: 
 



 Att man av styrelsen är godkänd sponsor till fonden och därmed också uppfyller fon-

dens etiska krav 

 Att man har godkänts för att bedriva insamling av pengar till fonden 

 Att man har ett konkret och avtalsreglerat samarbete med fonden t ex avseende mark-

nadsföring, evenemang, information och kunskapsförmedling samt för forskningsstöd 

inom ramen för fonens huvudsakliga uppgifter 

 Att man är ambassadör till fonden 

 Att man är mottagare av fördomspriset 

 Att man är styrelseledamot och/eller deltar i arbetsgrupper som utför utåtriktat arbete på 

uppdrag av styrelsen    

 Att man efter prövning godkänts av styrelsen/ordförande i det enskilda fallet 

 

Vi följer vår grafiska profil i all extern kommunikation och vår ambition är att godkänna allt 

bild- och textmaterial före publicering som genomförs av annan part. Fotografier och grafisk 

design är en viktig del i att förklara vad Fonden för Psykisk Hälsa står för. Bilderna, precis som 

våra texter, ska överensstämma med vår kommunikationsstrategi och våra värderingar.  

 

Personer som medverkar i artiklar ska i förhand informeras om användningen och godkänna 

publiceringen. Personer som enbart fotograferas ska i förhand skriftligt godkänna användning-

en, undantaget det bilder vi köper in från bildbyråer. På begäran ska en sådan överenskommelse 

kunna visas upp. Människor i bild och text ska skildras på ett värdigt sätt. 

 

Följande är exempel på hur vi kommunicerar visuellt: 

 

 Förmedla trovärdighet 

 Högkvalitativa bilder 

 Privata foton kan användas. Det görs i samband med föredrag och liknande, när en per-

sonlig berättelse framförs. 

 Våra bilder bör representera olika åldersgrupper och även olika etniska grupper för att 

visa på vilkas röst vi förmedlar. 

 Vi bör sträva efter att använda bilder som ger hopp och därmed undviker vi depressiva 

och skrämmande bilder. 

Motverkande av oegentliga gåvor 
Fonden för Psykisk Hälsa har antagit etiska regler. Dessa utgör en grundläggande utgångspunkt 

för fondens arbete med insamling av gåvor. De etiska reglerna reglerar bl. a vilka krav fonden 

har på de företag, organisationer eller enskilda personer med vilka fonden samarbetar. Styrelsen 

har också beslutat om vilka insamlingsformer som skall gälla för insamling. 

 

Fonden för Psykisk Hälsa arbetar därför bl. a för att motverka att ta emot gåvor som inte upp-

kommit på legalt sätt eller på oetiska grunder. Detta sker generellt samt i enskilda ärenden. 

Grundläggande utgångspunkt för fonden att ta emot gåvor är att dessa har getts frivilligt. 

Exempel på orsaker till tvistiga gåvor 

Gåvogivaren uppfyller inte fondens etiska regler 

I de fall en gåvogivare med sin verksamhet inte uppfyller eller motverkar de etiska regler som 

fonden har antagit, skall fonden neka att ta emot gåvan. Ett exempel kan vara att dess verksam-

hetsinriktning är diskriminerande i något avseende eller inte stödjer villkoret om alla männi-

skors lika värde. Affärsområdet kan också vara sådant att Fonden för Psykisk Hälsa inte anser 



det vara etiskt riktigt att kunna knytas till verksamheten, t ex företag vars affärsområde är lä-

kemedel. 

 

Gåvor genom tvång eller orimliga villor 

Om en gåva skänkts till fonden genom tvång/oetisk påtryckning på gåvogivaren och denne inte 

vågat säga nej, skall fonden neka att ta emot dessa. 

 

Om gåvogivaren ställer krav på ändamål för gåvan som ligger utanför fondens arbete/mål, skall 

fonden neka att ta emot dessa. 

 

Om gåvogivaren ställer krav på ändamål för gåvan som kostar mer att genomföra än värdet på 

gåvan, skall fonden neka att ta emot dessa. 

 

Gåvogivaren återkräver gåvan 

I de fall en gåvogivare återkräver en skänkt gåva som denne uppger har getts under tvång, kan 

det vara aktuell för återbetalning. 

 

Gåvogivare kan ha ångrat sig om gåvan och ber att den återbetalad. Oavsett att gåva kan vara 

verkställd i juridisk mening kan det finnas rimliga skäl till en sådan återbetalning. 

 

Om en gåva har felaktigt getts till fonden, t ex fel Plusgiro/Bankgiro eller att gåvogivaren tagit 

miste på fondens namn och avsett en annan fond, kan det vara rimligt att återbetala gåvan även 

om den är fullgjord. 

 

Återkrav från ett dödsbo på ett arv kan uppkomma om ett nyare testamente har framkommit 

och där legatet för fonden inte finns med eller har ändrats. Om arvet har betalts till fonden, kan 

det vara aktuellt för återbetalning. Om någon av berörda bestrider testamentet kan man utgå 

från att bouppteckningen inte är avslutad och fonden kan avvakta slutlig fördelning av arvet. 

Testatorns yttersta vilja alltid respekteras. 

 

För återbetalning av gåva, kontakta gåvoansvarige på telefon 08-650 36 90.  

Förfarande vid tvistiga gåvor 
När misstanke om tvistiga gåvor uppkommer skall ordförande informeras. Denne låter frågan 

utredas ytterligare. Ordförande informerar därefter styrelsen och ger förslag till beslut. Återbe-

talning av felaktigt inbetalda gåvor skall ske snarast. 

 

 

 

 

 

 


