
 
 
VERKSAMHETSPLAN 2019–2020       
 
Hjärnkraft har trogna medlemmar och under den senaste tio-årsperioden ligger vi runt 3 000 

personer. Att drastiskt öka medlemsantalet i en tid där många organisationer tappar 

medlemmar är inte realistiskt.  

 

LÅNGSIKTIGT MÅL 
Antalet medlemmar år 2026 ska uppgå till minst 4 000 medlemmar genom att Hjärnkraft blir 

mer attraktivt för yngre och att via satsningar på kommunikation och uppsökande verksamhet 

nå flera personer med förvärvad hjärnskada.   

 
 
STRATEGISK INRIKTNING 
Hjärnkraft ska bli synligare i samhället. 

 

Hjärnkraft ska utveckla nya, effektiva och stimulerande kommunikations- och arbetsformer 

som ökar delaktighet och medlemsnytta. 

 

Hjärnkraft ska inom organisationen underlätta och vidareutveckla samarbetet med stöd av 

teknik, kommunikation, mentorskap och förenklade arbetssätt. 

 

Hjärnkraft ska bli starkare i det intressepolitiska påverkansarbetet genom att tillvarata den 

samlade kunskapen och erfarenheterna hos människor med förvärvad hjärnskada och deras 

närstående.  

 

Hjärnkraft arbetar för att stärka och utveckla samarbetet med näraliggande organisationer och 

stärka de intressepolitiska nätverken.  

 

Hjärnkraft verkar för att i alla frågor om tillgänglighet utgå från möjligheten till delaktighet.  

 

Hjärnkraft arbetar för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar. 

 

 
VERKSAMHETSINRIKTNING 
 
EXTERNT 

Under verksamhetsperioden ska Hjärnkraft 

 

• Marknadsföra och implementera resultatet i Modellprojektet, när det gäller  

o Rehabilitering inom hälso- och sjukvård för barn och vuxna  

o Sysselsättning, utbildning och försörjning 

o Barns stöd i skola och fritid 

o Samhällets stöd och servicefunktioner  

o Stödfunktioner 

 



o Samordning 

 

• Att för målgruppen verka för framtagandet av nationella riktlinjer, ett nationellt 

kompetenscenter samt en långsiktig individanpassad samordning av 

rehabiliteringsinsatser.  

 

• Hjärnkraft ska tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten till ett utökat samarbete 

inom Hjärnfyran.  

 
INTERNT 

Under verksamhetsperioden ska Hjärnkraft prioritera att: 

 

• Stärka samverkan mellan förbund och föreningar samt mellan föreningar.  

 

• Utarbeta och sprida mallar och checklistor för föreningsarbete på olika nivåer.  

 

• Utarbeta modeller för samverkan kring utbildningsverksamheter.  

 

• Utarbeta och implementera gemensamma tekniska lösningar som underlättar anmälningar 

och fakturering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


