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Verksamhetsplan och budget år 2023–2024 
Antagen på förbundsstämman år 2022 

Under verksamhetsperioden 2023–2024 gäller för Hjärnkrafts 
enskilda ändamål 

1. Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Hjärnkraft ska bli synligare i samhället och bli starkare i det intressepolitiska

påverkansarbetet genom att tillvarata den samlade kunskapen och erfarenheterna

hos människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Hjärnkraft ska fortsätta arbetet med att utveckla de olika sektionerna: TBE,
Hjärnskakning, Unga vuxna samt anhöriga för att sprida information och kunskap
samt erbjuda gemenskap och erfarenhetsutbyte.

2. Att verka för samordnad, individanpassad rehabilitering, stöd och service

som minimerar konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Arbeta för att personer med förvärvad hjärnskada får tillgång till
individanpassade rehabiliteringsinsatser.
Arbeta för framtagandet av nationella riktlinjer, för vård- och
rehabiliteringsinsatser, gällande personer med förvärvad hjärnskada genom
intressepolitiskt påverkansarbete samt medverkan i NAG/Nationell
arbetsgrupp för framtagande av nationella riktlinjer.

Med arvsfondsprojektet NKC/Nationellt kompetenscenter kommer Hjärnkraft att
under en treårsperiod arbeta för framtagandet av ett center som riktar sig till dem
som lever med förvärvad hjärnskada, lever nära någon, arbetar med någon eller
fattar beslut om någon med förvärvad hjärnskada.

Hjärnkraft ska fortsatt arbeta för att stärka och utveckla samarbetet inom Hjärnfyran
och med andra organisationer för att vi tillsammans blir starkare.
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3. Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser.

Hjärnkraft ska fortsätta arbeta med att förbättra situationen för anhöriga till 
personer med förvärvad hjärnskada genom framtagandet av en kurs och ett 
material riktat mot anhöriga, Psyk-e bas anhörig, till personer med förvärvad 
hjärnskada.   

Fortsätta utveckla nya kurser till lärplattformen Coursio 

Fortsätta erbjuda utbildningsdagar, såväl digitala som IRL. 

Medverka på konferenser och mässor för att sprida information om Hjärnkraft och 
vad vi gör.  

Utveckla arbetet med att finnas på sociala medier bland annat genom 
framtagande av informationsfilmer.  

Arbeta för att anställa en digital redaktör.  

Arbeta för att värva sponsorer till Hjärnkraft. 

4. Att arbeta förebyggande.

Under verksamhetsperioden ska hjärnkraft fortsätta arbetet med att sprida 
kunskap om nödvändigheten med TBE vaccinering.  

Sprida kunskap om det skadeförebyggande att använda cykelhjälm vid cykling. 

Sprida kunskap om att framföra scooter och elrullstol på ett trafiksäkert och 
skadeförebyggande sätt.  

5. Att stödja forskning och metodutveckling.

Genom utdelning av Hjärnskadefondens medel fortsätta stötta forskning och 
metodutveckling inom området.  

Genom samarbete med experter och forskare bidra med Hjärnkrafts unika fakta 
och erfarenhetsbaserade kunskaper samt få möjlighet att ta del av nya 
forskningsresultat.  
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6. Hjärnkraft ska utvecklas och stärkas

År 2026 ska antalet medlemmar vara minst 4000. För att det skall kunna uppnås 
måste medlemsantalet öka med ca 376 varje år och i slutet av verksamhetsåret 
2024 uppgå till 3247. Hjärnkraft ska göra såväl lokala som nationella satsningar för 
att värva personer med förvärvad hjärnskada och personer i deras närhet, i alla 
åldersgrupper.   

Hjärnkraft ska arbeta för att tillskapa nya läns- och lokalföreningar, för att på lång 
sikt täcka hela Sverige. Under verksamhetsåret 2023 - 24 ska en plan ha tagits fram 
och arbetet fortsätta med att få liv i de föreningar som är vilande och har potential 
och skapa mål för att starta helt nya föreningar, där det inte finns. 

Samtliga av Hjärnkrafts föreningar skall ha en valberedning och en fungerande 
styrelse med ordförande, vice ordförande, kassör och medlemsansvarig. 
Styrelsearbetet i föreningarna skall följa samma riktlinjer. 

Fortsätta arbetet med att utveckla de fyra sektionerna; Hjärnskakningsguiden, TBE, 
Unga Vuxna och Anhöriga, i syfte att öka medlemsantalet generellt och tillvarata 
medlemmarnas intressen. En plan för kommande verksamhetsår skall vara 
framtagen. 

Hjärnkrafts medlemsregister skall i möjligaste mån vara komplett med mejladresser 
och telefonnummer för att förbättra kommunikationen med medlemmarna och 
minska porto- och tryckkostnader. 

Hjärnkraft ska utarbeta och sprida mallar och checklistor för på SharePoint, samt 
utbildningar och kurser för att stimulera och utveckla föreningarnas kompetens 
inom föreningsarbetet. 

Hjärnkraft ska uppmuntra samarbeten föreningarna emellan, samt mellan enskild 
förening och förbundskansliet, för hjälpa föreningarnas i deras utveckling och 
undvika risk för minskat antal medlemmar och nedläggning av föreningen. 
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