
Coronapandemins påverkan på organisationer som 
företräder personer med funktionsnedsättning och 

patientföreningar

Avdelning social hållbarhet 



Ekonomiskt stöd för mänskliga rättigheter 

Organisationsstöd (9 Mkr) 

‒ Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

‒ Patientföreningar

Verksamhetsstöd 

‒ Personer med funktionsnedsättning (paraplyorganisationer - 2,2 Mkr)

‒ Hbtq-personer

‒ Barns rättigheter

‒ Nationella minoriteter



Resultat 

2020-09-16

Enkäten (63 svar av 70) 

‒ ta reda på hur Covid19-pandemin har påverkat deras verksamheter. 

Dialogmöten med paraplyorganisationerna 

‒ en kontinuerlig och tät dialog med de tre paraplyorganisationerna

‒ vikten av att lyssna in och ha information om nuläget i organisationerna.  



Resultat av enkäten 
Redovisning av fasta frågor 



Hur klassificerar ni er förening eller organisation?

63%17%

20%

Förening som företräder personer med
funktionsnedsättning

Patientförening

Förening som företräder "både"
personer med funktionsnedsättning och
patient



Hur många medlemmar har er förening eller organisation?   

51%

35%

14% 100 - 350 medlemmar

351 - 1 000 medlemmar

Mer än 1 000 medlemmar



Resultat av enkäten 
Analys av den öppen frågan



Hur Coronapandemin har påverkat organisationernas 
verksamheter 

2020-09-16
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Coronapandemin har haft stor påverkan på organisationerna

2020-09-16 Här skriver du in sidfot

25 organisationer har ställt in sina verksamheter

”Isoleringen för våra medlemmar har blivit extrem”

”Våra medlemmar ingår i riskgrupperna”

24 organisationer har ställt om sina verksamheter 

”Några aktiviteter har kunnat genomföras utomhus”

”Vi har flyttat över vår verksamhet till digitala möten istället och det 
har fungerat bra”.



Analys av några konsekvenser av Coronapandemin

2020-09-16

Begränsad fysisk kontakt och isolering kan öka risk för nedsatt 
hälsa och sämre livskvalitet

Ensamhet framför allt bland äldre personer kan öka 
depression/psykiatriska diagnoser 

Oro och ångest som tar över vardagen kan också leda till nedsatt 
självkänsla och död i förtid.



Analys av konsekvenser av Coronapandemin

2020-09-16

Att skynda på den digitala utvecklingen

Digitala utbildningar/möten kommer att fortsätta i framtiden

Att tänka nytt till nya former av aktiviteter

Att hitta olika vägar för att nå nya medlemmar



Summering av dialogmöten med 
paraplyorganisationerna  



Åtgärder som organisationerna har gjort för att hantera 
Coronapandemin

2020-09-16

Anpassning av digital plattform

Ta emot samtal från människor som inte mår bra

Utökat stöd till telefonmöten med föreningarna

Samverkan kring att utbilda/hjälpa medlemsföreningarna i den digitala 
mötestekniken

Personalen går en utbildning i digital pedagogik

Kaffemöten online med en timmas seminarium



Frågor och 
tack för mig! 


