
 

 

Arbetsmarknads - och socialförvaltningen 

Vuxenavdelningen 

2018-07-02 

INFORMATION OM 
FÖRENINGAR INOM OMRÅDET 

PSYKISK HÄLSA I KARLSTAD 

 

  



 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser civilsamhället (frivilliga organisationer, 

föreningar och församlingar) som en viktig samarbetsaktör för att medborgaren i Karlstad 

får tillgång till alternativa mötesplatser med bra tillgänglighet och god kvalitet.  

I detta dokument finner du en sammanställning av olika föreningar i Karlstad som möter 

vuxna personer med psykisk ohälsa eller anhöriga/närstående. Föreningarna erbjuder 

bland annat mötesplatser, aktiviteter och olika former av kamratstöd m.m.  

  



 

 

FPS (Föreningen för psykiatriskt samarbete) 

 

Adress 

FPS 

Södra Kyrkogatan 11 

652 24 Karlstad 

e-postadress fpskarlstad@gmail.com 

Kontoret är ej bemannat. 

 

 

Målgrupp 

Anhöriga, närstående samt personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Föreningen arbetar för att stödja och hjälpa sina medlemmar samt för att vara en mötesplats där 

man kan utbyta erfarenheter och kunskap. 

Föreningens Mål och syfte 

FPS vill motverka fördomar, okunskap och negativa attityder kring personer med psykisk ohälsa, och 

att den som drabbas av en psykisk sjukdom skall bemötas med respekt. 

Det genomförs studiecirklar, föreläsningar m.m. för att nå målen och för att öka kunskapen om 

psykisk ohälsa. Föreningen arbetar för att landstinget skall ge vård och rehabilitering med god 

kontinuitet och för att kommunerna skall ha bra boenden och sysselsättningsinsatser. Det är viktigt 

att den psykiskt funktionshindrade ska få tillgång till bra och nödvändiga hjälpmedel som stöd. 

FPS arbetar för att vara en respekterad samarbetspart med landsting och kommun. 

Föreningen är ansluten till Schizofreniförbundet www.schizofreniförbundet.se 

Medlem 

FPS är öppen för alla. Föreningsarbetet sker ideellt. Föreningen samarbetar med kommun- och 

landstingspsykiatri för att utbyta information och synpunkter. Sociala aktiviteter anordnas t ex ”må 

bra dagar”, utflykter och julbord.  

Medlemskap kostar 125 kronor per person och år  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EBL – skolan (skolan till Ett Bättre Liv) 
 

 

Föreningen EBL-skolan 
Kungsgatan 1 
652 24 Karlstad 
Telefon: 054- 10 12 58 
Epost: info@ebl-skolan.se 
Hemsida: www.ebl-skolan.se 
 
 

 

 
EBL-skolans målgrupp är personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och 
långtidsarbetslösa.  Syftet med EBL-skolan är att erbjuda anpassad kursverksamhet med 
utgångspunkt från den enskildes förutsättningar och behov. Varje individ skall ges möjligheter att få 
känna och ingå i ett socialt sammanhang och därigenom kunna gå vidare till fortsatt utbildning 
och/eller arbete samt få redskap för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Personer med psykisk 
ohälsa har på grund av sin kognitiva och sociala funktionsnedsättning ofta svårt att ta del av det 
befintliga utbildningsutbud som i olika former erbjuds. 
 
Mål och verksamhet 
EBL-skolan skall fokusera på att träna kognitiva, sociala och hälsobefrämjande färdigheter och 
därigenom stödja deltagarna till att få ett sundare liv, en ökad självtillit samt strategier för att kunna 
leva ett så självständigt liv som möjligt. 
 
Vi jobbar i små grupper (4–8 deltagare) i en stressfri miljö. Kursernas omfång kan variera från 8 till 20 
veckor med ett kurstillfälle (2×40 minuter) per vecka. Man kan gå en eller flera kurser per vecka. Stor 
vikt läggs på erfarenhetsutbyte och delaktighet. 
Är du intresserad av EBL-skolan så kan du ta kontakt med oss och boka tid för ett studiebesök. 
Familjemedlem, vän eller kontaktperson är välkomna att medverka vid samtalet. 
 
Exempel på kurser: Din egen makt, Självkänsla, Hälsospåret, Kreativa värden, Må bra, Att umgås med 
andra i grupp, Matte, Svenska, Engelska. 

I väntan på att kurserna skall starta så har varje deltagare möjlighet att delta i ”öppen verksamhet” 

samt de aktiviteter som EBL-skolan erbjuder. 

Kostnader 

Medlemsavgifter: 

För enskild medlem = 100 kronor per år 

Organisation = 1000 kronor per år 

Deltagare i EBL-skolans verksamhet 20 kronor per år 

 

 

 



 

 

RSMH – Kalstasola (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 

 

 

 

 

 

 

 

Öppettider: 
Föreningens öppettider är helgfria vardagar kl 11.00-16.00. Öppettider utöver sker med ideella 

krafter.  

 

Föreningens mål och syfte 

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka 
till en fungerande tillvaro. Många människor drabbas någon gång under sitt liv av psykisk och social 
ohälsa. RSMH är en organisation för människor med egen erfarenhet av psykiska besvär men också 
för närstående och andra som har intresse av RSMH:s arbete. 
 
RSMH arbetar genom kamratstöd och intressepolitik. Kamratstöd handlar om att bryta isolering och 
stärka självförtroendet. Intressepolitik handlar om att påverka politiker, vårdgivare och myndigheter 
så att människor med psykisk ohälsa får inflytande och makt över sitt eget liv. Människor med egen 
erfarenhet av psykisk ohälsa hjälper till att stödja varandra och gemensamt arbetar de för att skapa 
förbättringar inom den psykiatriska vården, samt samhällets övriga stödinstanser för personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 
 
RSMH:s utgångspunkt är att alla människor som mår dåligt ska mötas med förståelse och respekt. 

Den enskilde är själv expert på sina egna erfarenheter och upplevelser och ska därför ha inflytande 

över den egna behandlingen. 

RSMH har fyra specifika mål med sin föreningsverksamhet: 

- Att bryta isolering och ensamhet 
- Att vända passivitet till aktivitet 
- Att skapa delaktighet och ansvar 
- Att ge människor möjlighet att växa 
 
 
 

Tage Erlandergatan 4 

652 20 Karlstad 

 E-post: info@rsmhkalstasola.se 

Hemsida: http://www.rsmhkalstasola.se/ 

Tel. 070-631 77 88 

mailto:info@rsmhkalstasola.se


 

 

Medlemmar 

 

I RSMH:s lokalförening är man välkommen att träffa andra människor med liknande erfarenheter. 

RSMH deltar i den dagliga offentliga debatten och fungerar som remissinstans till olika beslutande 

myndigheter, ett led i detta är att RSMH försöker påverka så att alla ska få den vård och service de 

har rätt till. 

För att öka kraften i våra krav behöver vi stöd från ALLA som sympatiserar med vårt arbete – även 

från Dig som inte brukar psykiatrin. Det bästa sättet att stödja oss är att bli medlem.  

Ett medlemskap i RSMH innebär att du tillåts vara den du är och må som du gör, att du själv väljer i 

vilken utsträckning du vill delta i föreningens aktiviteter, att du uppmuntras att vara med och komma 

med egna förslag och initiativ. Att få en chans att upptäcka att du kanske klarar mer än du trodde var 

möjligt. 

Besöker man RSMH kan man stanna på en kopp kaffe och bara sitta och lyssna eller bli lyssnad på. 

Det tillagas mat och maten serveras ca 12.00 då gemensam måltid och social samvaro ingår.  

 

RSMH anordnar olika former av cirklar som skrivarcirkel, kommunikationscirkel, skaparcirkel samt 

uteaktiviteter som promenader, bowling, minigolf och liknande.  

 

Kostnader 

Ett medlemskap i RSMH kostar 170 kronor per år och då ingår tidningen Revansch som skickas till 

medlemmen löpande, samt att inbjudan till medlemsträffar skickas ut. Medlemmar har rabatt på 

dagens lunch samt inträde till olika konferenser och liknande större arrangemang som föreningen 

ordnar. 

 

 

 

 

  



 

 

Autism- och Aspergerföreningen Värmland 

 

Kontaktuppgifter: 
E-post: autismvarmland@gmail.com 

Hemsida - www.autism.se/varmland  

Föreningens mobil:   070 -288 09 35 

Autism- och Aspergerföreningen Värmland 
c/o Siv Forsén 
Sillingebyn, Strömstugan 
661 96 Långserud 
 

 

Arbetar för att stödja föreningens medlemmar och för att påverka samhället så att alla med något 
autismspektrumtillstånd - som autism, Asperger syndrom (AS) eller autismliknande tillstånd - 
tillförsäkras så god livskvalitet som möjligt. Samtidigt som man har kul! 

Vi är ungefär 600 medlemmar i Värmland, däribland personer med egen autismspektrumdiagnos, 
anhöriga och personer som i sitt arbete kommer i kontakt med anhöriga och personer med egen 
diagnos. 

Tillsammans arbetar vi för att alla barn, ungdomar och vuxna med autism, Asperger syndrom eller 
någon annat autismliknande tillstånd ska ha så goda livsförhållanden som möjligt.  

Vi försöker uppnå detta mål genom att dels sprida kunskap om autism/AS och påverka beslutsfattare 
inom länet så att personer med autism/AS och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd 
som de behöver, dels genom att inom föreningen träffas, ha kul samt stötta varandra. 

Autism- och Aspergerföreningen Värmland är en av 25 stycken ideella länsföreningar inom Autism- 
och Aspergerförbundet. Medlemskap kostar 300 kr. per år plus 25 kr. för familjemedlemskap.  

Vi sprider kunskap genom de föreläsningar och kurser vi anordnar. Vi umgås och stöttar varandra i de 
olika träffgrupperna och i samband med andra aktiviteter. 
Vi vill skapa positiva mötesplatser för personer med funktionshinder, deras föräldrar och andra 
närstående, 

Vi vill samla och sprida vår gemensamma kunskap genom olika träffar och aktiviteter, 

Vi vill arbeta för att barn, ungdomar och vuxna i Värmland med autism/AS och andra autismliknande 
tillstånd ska få bästa möjliga förutsättningar till skola, arbete, sysselsättning, fritid och boende, 

mailto:autismvarmland@gmail.com
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Vi vill stödja föräldrar till barn och ungdomar med dessa funktionshinder,Vi vill samarbeta med 
myndigheter och samhällets olika funktioner som kommer i kontakt med autismspektrumtillstånd, till 
exempel skolor, boenden, verksamheter, vård med flera. 


