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1. Allmänt:
Project liv rf. är en förening som vill införa mera glädje i långtidssjuka barns och deras
familjers vardag. Det behövs någon som konkret jobbar för bättre och trivsammare

sjukhusmiljöer, någon som hjälper till att skapa en glädje i sjukdomstillvaron för att påskynda
tillfriskningsprocessen och någon som jobbar för de svenskspråkigas rättigheter att få hjälp på sitt
eget modersmål på sjukhusen. Föreningen är ett komplement till de stödjande föreningar som finns
idag.
Project liv rf. grundades i Jakobstad i juni 2014 av Nina Brännkärr-Friberg, ingenjör och mamma till
ett tillfrisknat leukemisjukt barn, media- och kulturproducenten Johanna Stenback och
patientkuratorn Gunnar Norrlund. Föreningens verksamhet baserar sig på erfarenheter.
Vi vet hur det känns att åka ut och in mellan kliniska och trista sjukhus och hur utmanande det är att
hitta livsgnistan. Vi vet också vilken glädje t.ex. pyssel och möten med glada mänskor och personer
som stöder familjen kan ge. Barn måste få vara barn också i svåra stunder och måste få känna glädje
och iver såväl hemma som i sjukhusmiljö, på samma gång som syskonen också behöver
uppmärksammas och föräldrarna behöver få stöd. Project liv rf. är en förening som jobbar med
konkret verksamhet.
Vi arbetar under sloganen ”to bring back a lost smile”. Föreningen är religiöst och politiskt
obunden.

2. Strategi :
Project liv rf.s strategi är att bygga upp en ledande förening inom välgörenhet för att underlätta
vardagen för långtidssjuka barn och deras familjer. Föreningen ska vara känd och föregångare i
Norden. Den långsiktiga planen är att i framtiden omforma föreningen till en stiftelse, vars medel
tillfaller ändamålet.

3. Vision och Mission
Vision: Långtidssjuka barn och deras familjer ska få uppleva glädje och trygghet som är fylld av
färger och former, både i hemmet och i en inspirerande sjukhusmiljö.
Mission: Project liv rf. vill skapa ett bättre vardagsliv för långtidssjuka barn, deras syskon, föräldrar
och personalen på de vårdande sjukhusen. Vi vill återse ett försvunnet leende!

4. Värderingar
Vårt arbete görs med hjärta, passion, barnasinne och alltid med den gyllene regeln som måttstock.
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5. Styrelse, Advisory Group, Rådgivande vårdteam och personal
Politiker Anna-Maja Henriksson,
Artist Fredrik Furu, Business Angel
Niklas Geust, fd. VD Lisbeth
Staffans, präst/familjeterapeut Maria
Sundblom-Lindberg

Advisory
group

Nina Brännkärr-Friberg
(initiativtagare/Ingenjör), Johanna
Stenback producent), Markus
Granholm (Barnöverläkare), Magnus
Lindström (grafisk designer), AC
Hästö (arkitekt)

Styrelse

Rådgivande Vårdteam

Verksamhetsledare
Ida Kronholm
100%

Ansvarsperson mot
vården Susanna
Back
50%

Strategier, nya
samarbeten,
ekonomi Nina
50%

Verksamheten leds av en styrelse bestående av fem medlemmar. Utöver styrelsen har en advisory
group tillsatts. Detta för att få input, ideér och erfarenheter från olika segment inom organisationer
och arbetslivet.
Vi har även under året tillsatt ett rådgivande vårdteam bestående av vårdpersonal samt
representanter (lärare) från vårdutbildningarna. Genom möte med denna grupp kommer vi åt den
verkliga efterfrågan inom vården.
Ingen av ovannämnda grupper erhåller arvoden för sina arbeten.
Föreningen har tre anställda. Verksamhetsledaren Ida Kronholm (100%), arbetande
styrelseordförande Nina Brännkärr-Friberg (50%) och ansvarig för sjukhusvistelser och evenemang
Susanna Back (50%).
Advisory group möttes i Helsingfors i mars 2017 och styrelsen samlades till 5 officiella styrelsemöten
under året. Utöver detta höll styrelsen en kontinuerlig dialog runt den dagliga verksamheten. Ett
första vårdteamsmöte hölls i februari 2018.
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6. Aktivitet 2017
För att förenkla kommunikationer utåt har vi under året slagit samman våra åtta
verksamhetsområden så att vi hädanefter kan prata om tre;
1. LIV drömmar
2. LIV i vården
3. LIV support.
Vår verksamhet kommer hädanefter att redogöras i enlighet med dessa.
1. LIV drömmar
Antalet drömdagar för detta år är rekordstort; 43st mot 23st i fjol. Vi har haft möjligheten att
verkställa underbara drömmar runtom i hela landet, från Rovaniemi i norr till Åland i söder! De
flesta drömmarna har ansökts från kustremsan och barnen har mestadels varit mellan 3 och 11 år.
Cancerpatienterna har varit den största gruppen. Också en och annan ung vuxen har fått sin dröm
uppfylld, bl.a. via vår kampanj Bucket list som utlystes i samband med Fuck-cancer veckan. Det är
representanter från vården som oftast nominerar till drömdagarna. Vårdrepresentanterna kan också
hjälpa oss att nå ut till sådana familjer som kanske annars inte vågar ta plats. Vi har inlett ett viktigt
samarbete med psykvården. I en dessa fall får vi endast veta kön, ålder och dröm. Vården sköter den
resterande kontakten och vi verkställer drömmen.
Många av drömmarna sker i det tysta, men vi erbjuder alltid våra drömdagsfamiljer att skriva ett
inlägg på vår blogg. För oss är det viktigt att aldrig skapa sensationsjournalistik runt våra
drömdagsfamiljer. Vi visar familjerna respekt och skapar glädje.
Medelsnittkostnaden för drömdagar var under år 2017 1395 €. Tack vare nya samarbeten med
sponsorer har vi kunnat sänka medelsnittskostnaderna för drömdagarna.
Under året har vi arrangerat gemensamma evenemang för familjer. Bland dessa evenemang vill vi
speciellt lyfta barnens dag vid Norrvalla i samarbete med Folkhälsan utbildning, Konsulinnas kalas i
samarbete med Loftet, barnens dag under Jakobsdagar i Jakobstad och en pysselkväll på Luckan i
Helsingfors.
2. LIV i vården
I år har vi nått ut till ännu flera barnpatientfamiljer med våra glada färger och former på sjukhusen.
Ca 600st pysselpåsar, vår egen bok ”Lek, pyssel och mat” och partypacks har levererats till sjukhusen
runt om i Finland. Bl.a. Diabetesbarnen i Jakobstad har fått en lekhörna och kanske några äldre
patienter också fått lite uppiggning när ambulanserna i Österbotten har dekorerats med Project liv
klistermärken?! I Svenska yles barnprogram, BUU-klubbens ”Superhjälparna” kan du se hur vi prytt
ambulanserna https://arenan.yle.fi/1-4106836?autoplay=true
Med glädje kan vi nu säga att vi finns med i hela vårdkedjan! Vi tror på att vi inom den närmaste
framtiden har skapar gladare sjukhusvistelser i hela landet och stort fokus ligger på detta de
kommande åren.
Nu över årsskiftet gör vi en satsning på ett större projekt, Viivi-projektet. Detta är ett samarbete
mellan Tukkaoperaatio 2017, Bravehair och Project liv rf.. Tukkaoperaatio 2017 är Finlands största
evenemang av sitt slag. Med hjälp av frisörsalonger runtom i hela landet, har man kunnat donera hår
till förmån för cancersjuka i Finland. Bravehair, kommer i sin tur att göra unika mössor med
löstagbara riktiga hår, som barnen designat själva. Project livs del i projektet har varit att nå ut till
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familjerna och designa en specialförpackning innehållande roliga tillbehör för barnen. Projektet har
fått stor mediauppmärksamhet i nationell traditionell media och på social media.
3. LIV support
Inom Project liv support modulen har bl.a. en ny sluten Facebookgrupp skapats i samarbete med
Österbottens cancerförening. Gruppen heter ”Familjer med långtidssjuka barn-KAMRATSTÖD”.
Nina Brännkärr-Friberg har föreläst om stamcellsregistret för församlingar, skolor i Finland samt en
föreläsning i Miami, USA.
Arbete med lobbning för vikten av svenskan i vården går vidare. Detta bland annat genom
diskussioner med sjukhusens vårdpersonal.
Samarbeten med skolor och högskolor fortsätter och vi kan med glädje inkludera både sjukskötare,
medianomer och ingenjörer i vårt samarbete. Arcada, Novia, YA, Optima, Folkhälsan Utbildning
och Åbo Akademi har studeranden som engagerat sig.
Project liv rf:s representanter har under året föreläst om verksamheten och om de långtidssjuka
barnens vardag för elever i högstadiet och gymnasiet.

7. Övrig verksamhet och samarbetspartners
Project liv samarbetar med sjukhusen runtom i landet och under året besökte vi sjukhusen i
Malmska/Jakobstad, Vasa, Kiuru/Karleby, Seinäjoki, Rovaniemi, Uleåborg, HUS, TAYS. Åbo
besöker vi under våren 2018. Ett samarbetsavtal har gjorts med HUS. Vilket innebär att vi nu har
möjlighet att också tillgodose de barn som vistas på barnavdelningen vid Helsingfors
universitetssjukhus.
Vi samarbetar också bl.a. med Veripalvelu, Sylva ry, Österbottens Cancerförening, samt övriga
patientföreningar.
Under året har vi fått hjälp i vår verksamhet av praktikanter, praoelever och en sommarjobbare.
Många hjälpande händer har också hjälpt oss med bland annat sömnadsarbeten, logistikhjälp,
representation på mässor och att plocka ihop partypacks och att leverera pyssel.
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8. Ekonomi
Ska man åstadkomma något bör man ju även få in en slant.
Vår största finansieringskälla är stiftelsebidrag och av dem är Brita Maria Renlunds stiftelses bidrag
det största.
Vi är tacksamma över alla dagsverksinsamlingar skolorna i nejden gjort. Rejpelt skolas fina ärevarv
på skidor, Brage och Jakobstads Lucias insamling, alla små insamlingar som privatpersoner ordnat
för oss samt det stöd som företag visat. Alla bäckar små leder till en stor å med massor av glädje!
För att underlätta privata insamlingar har vi på vår webbsida skapat en möjlighet för dem som stöder
oss att samla in pengar genom större kampanjer.
Tillsammans med Jakobstads Golf ordnade vi i år igen a Swing for life-golftävlingen.
Pga. Alla festligheter kring Finlands 100 års jubileum, bestämde vi för att ta paus med galan detta år.
Project liv introducerade konceptet ”Liv i lådan” tillsammans med svenska Yles sportjournalist Antti
Koivukangas i Jakobstad augusti. Här kan du utmana dig själv, motionera mer och samtidigt skänka
en slant till välgörenhet. NYTTA med Nöje! En hel del motionärer och en del företag har nappat
och med glädje ser vi nu dessa lådor sprida sig, nu är vi redan i Vörå och snart händer det även i
Vasa. Därifrån vill vi sprida lådan vidare i Nyland och Åboland.
Försäljning av våra egna produkter både på olika evenemang, i vår webshop och hos
samarbetspartners (bl.a. Apoteket Bothnia, BROS, Förlaget) har också inbringat en liten slant.

9. Media
Project liv har fått god synlighet i media, både i dagstidningar såsom Österbottens tidning,
Vasabladet och Hufvudstadsbladet och via tv och radio. Vi har lyfts i inslag i radio och intervjuer i
Yle Vega, tv-programmen Cirkus Familj och BUU-klubben. Även tidningar såsom Företagsnyckeln
(Österbottens företagare), Vård i Fokus (Finlandssvenska sjukskötare), SYLVA (Barncancer) och
Respons (Psykosocialaförbundets tidning) har lyft vår verksamhet genom artiklar.
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