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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

 

 

Insamlingsstiftelsen "Lille Hans" för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar 

registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholms Län 1996-09-12, Org.nr 802402-3742. Stiftelsen står under uppsikt 

av Svensk Insamlingskontroll och har ett s.k. 90-konto (90 10 45 – 5).  

 

Stiftelsens arbete syftar till att främja att behövande barn i åldrarna 0-18 år kan erhålla psykoanalytisk 

behandling samt även, i mån av resurser, understödja forskning och utbildning inom barn- och 

ungdomspsykoanalys. 

 

Den psykoanalytiska behandlingen ska bedrivas av färdigutbildad barn- och ungdomspsykoanalytiker eller 

kandidat inom den barn- och ungdomspsykoanalytiska utbildningen, vilka tillhör Svenska Psykoanalytiska 

Föreningen som i sin tur är medlem i The International Psychoanalytic Association (IPA).  

 

Stiftarnas avsikt är att stiftelsen ska vara en insamlingsstiftelse till vilken allmänhet och juridiska personer kan 

donera medel för att möjliggöra genomförandet av stiftelsens ändamål.  

 

Ekonomisk översikt samt kapitaldispositioner 

Under stiftelsens senaste fem verksamhetsår har anslag beviljats och löpande avkastning erhållits enligt följande: 

 
 

                                        2014            2013 2012 2011 2010 

Intäkter (gåvor)                                448 425 516 333 631 990 461 420 478 429 

Stiftelsens avkastning 39 317 10 016 32 450 -24 112 24 344 

Beviljat anslag 456 435 598 000 539 200 346 400 315 466 

Antal anslag 8 12 15 6 7 

Redovisat årsresultat -980 -98 310 87 559 62 729 155 391 

Balansomslutning 517 633 518 613 631 923 529 364   475 535                       

 

   

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Stiftelsen har främjat sitt ändamål under räkenskapsåret genom att bevilja anslag till psykoanalytisk behandling 

för sammanlagt 8 barn som hela eller delar av året fått bidrag till ett belopp av 446 835 kronor.  Dessutom har 3 

barn fått bidrag till konsultationer till ett sammanlagt belopp av 5 600 kronor. Den totala kostnaden för barnen är 

456 435 kr (598 000 kr föreg. år). Lille Hans gav under året ekonomiskt stöd till sammanlagt 1112 (1471) 

behandlingstimmar och 14 (24) konsultationstimmar. Då många nya barn beviljats bidrag under 2013 och de 

flesta behandlingar sträcker sig över flera år kunde inga nya barn beviljas behandlingsbidrag under 2014. Två 

barn avslutade sin behandling. Stiftelsen ger efter årsskiftet bidrag till sex barns behandling.  

Stiftelsen fortsätter att, i enlighet med beslut från september 2011, ge ekonomiskt stöd till konsultationer, alltså 

innan någon psykoanalytisk behandling var aktuell. Antalet subventionerade samtal är begränsade till fem per 

barn. Bidraget till konsultationerna har gett fler familjer möjlighet att orientera sig i ett psykoanalytiskt 

förhållningssätt och få förståelse för ett psykoanalytiskt tänkande om barns svårigheter. De föräldrar som fått 

möjligheten har uttryckt sin tacksamhet över konsultationerna.  Ibland leder konsultationerna till att föräldrar 

önskar psykoanalytisk behandling för sitt barn men Lille Hans har detta år inte haft ekonomiskt utrymme att 
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bevilja ytterligare barn psykoanalytisk behandling. Lille Hans har under innevarande år varit tvungna att avslå 

även andra förfrågningar från föräldrar om psykoanalys för sitt barn.  

Stiftelsens intäkter uppgick till 448 425  (516 333) kronor. Intäkterna motsvarar stöd till ungefär 6 barns 

behandlingar under ett helt år. Då stiftelsen efter första halvåret 2014 såg ut att få otillräckligt med pengar bidrog 

detta till att inga ytterligare barn beviljades bidrag. Det redovisade årsresultatet uppgick till -980 (-98 310) 

kronor.  Stiftelsens egna kapital uppgår till 502 633 (503 613) kronor och de likvida medlen, inklusive 

värdepappersinnehav för 2013, uppgår till 517 633 (518 613) kr. 

 

Styrelsen bedriver en aktiv information i syfte att öka kännedomen om stiftelsens verksamhet och väcka intresse 

för psykoanalys hos allmänheten och företag samt hos andra stiftelser och fonder för att bidra med gåvor till 

Lille Hans.  13 ansökningar hos olika stiftelser och fonder har gjorts under året. Av dessa har bidrag beviljats 

från 9. Två har ännu inte lämnat besked. Totalt har stiftelser och fonder bidragit med 425 000 (465 000) kronor. 

Privatpersoner har bidragit med 23 425 (51 333) kronor.   

Några utnyttjar möjligheten att skänka en månatlig summa via autogiro.  

 

Inom styrelsen diskuteras kontinuerligt olika uppslag för hur vi ska nå ut med information om psykoanalys som 

en kvalificerad behandlingsform både till familjer med barn med psykiska svårigheter och till potentiella givare. 

Hemsidan är en viktig kanal som kontinuerligt uppdateras (www.lillehans.se). En viss revidering har gjorts 

under året delvis på grund av byte av styrelsemedlemmar. Broschyren om Lille Hans distribueras vid olika 

föredrag rörande psykoanalys. Styrelsen håller sig uppdaterad om eventuella nytillkomna stiftelser från vilka 

bidrag kan sökas. Styrelsens bedömning är att spridningen av information om stiftelsen är av avgörande 

betydelse för verksamheten.  

Det är ett begränsat antal stiftelser som ger bidrag till Lille Hans. Många bidrar regelbundet varje år, andra mer 

oregelbundet. Gåvor från privata givare varierar mycket. Det förefaller som om Lille Hans blir alltmer känd och 

uppskattas som en seriös stiftelse med ett angeläget syfte.  

 

Psykoanalys är en intensiv och långsiktig behandlingsform som oftast sträcker sig över flera år. Av 

balansräkningen framgår att det finns en likviditetsbuffert. Den är avsedda som en reserv om de insamlade 

medlen något år inte skulle räcka för de behandlingar som Lille Hans åtagit sig att ge bidrag till. För att göra 

sparkapitalet mindre känsligt för fluktuationer på börsen har stiftelsen valt att placera kapitalet i räntefonder eller 

blandfonder med mycket låg risk. På styrelsemötet i september beslöt styrelsen att av praktiska skäl sälja 

fonderna hos Handelsbanken och samla alla pengar hos Nordea. Styrelsen har beslutat att i början av 2015 

placera likviditetsbufferten i en blandfond med låg riskprofil hos Nordea. 

 

Vissa förändringar har skett i styrelsen under 2014. Den 22 maj avgick Kristina Larsson Ribbenstav och Gisela 

Blomquist valdes in. Den 2 december avgick Christel Östfelt. Ulla Westanmo samt Camilla Silfverskiöld valdes 

in i styrelsen. I övrigt är styrelsen densamma som föregående år. Styrelsen beslöt den 2 december utse nya 

firmatecknare: Ordförande Eva Gordon, kassör Elisabet Annell Åhlund samt ledamot Göte Appelberg, två i 

förening. Styrelsen består nu av sju ledamöter (mot tidigare sex) som alla arbetar helt ideellt. Styrelsen har sett 

att förstärkning behövs för att hinna med fler ansökningar till fonder och stiftelser. Under året har styrelsen haft 

sex sammanträden. På styrelsemötena görs uppföljningar av det löpande arbetet och nya idéer prövas. Mellan 

styrelsemöten sker arbete med informationsspridning om stiftelsen, undersökande av nya vägar att finna 

bidragsgivare och skrivande av ansökningar om bidrag från olika fonder och stiftelser.  

 

Framtida utveckling  

 

Psykoanalys är en behandlingsform som inte finns inom den offentliga vården. Därför är psykoanalytisk 

behandling hos privatpraktiserande psykoanalytiker den enda möjligheten för barn med svårare psykiska 

problem att erhålla den kvalificerade psykoterapeutiska behandling som en psykoanalys utgör. Ekonomiskt stöd 

från Lille Hans är nästan alltid en förutsättning för barnen att få hjälp av en psykoanalytiker. Många av de barn 

som kommer i kontakt med en psykoanalytiker har haft sina svårigheter länge och nästan alltid sökt hjälp inom 

den offentliga vården. Förutom det lidande symptomen innebär, kan man befara allvarliga störningar i den 

fortsatta utvecklingen. Störningar och svårigheter senare i livet kan oftast förhindras eller modifieras om 

problemen tas om hand på ett kvalificerat och professionellt sätt på ett tidigt stadium. Ju tidigare en behandling 

kan sättas in, desto större är möjligheten att vända den psykiska utvecklingen in i konstruktiva banor.  

http://www.lillehans.se/
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De familjer som beviljas stöd från Lille Hans har träffat en överenskommelse med en psykoanalytiker om 

psykoanalytisk behandling för sitt barns svårigheter. Bidrag utgår med 400 kr per behandlingstimme. 

Behandlingen pågår med en frekvens av fyra gånger per vecka. Vi beräknar antalet behandlingstimmar per barn 

och år till 170 timmar (inklusive föräldrasamtal) och årskostnaden till c:a 70 000 kronor. 

Lille Hans är numer en stiftelse som familjer med barn som behöver psykoanalys räknar med. I dessa tider när 

den offentliga vården väljer bort de mer kvalificerade metoderna, som psykoanalys och psykoanalytisk 

psykoterapi, är ett bidrag från Lille Hans oftast den enda möjligheten för barn med psykiska problem att få den 

kvalificerade behandling som i en del fall är en förutsättning för att de ska få hjälp för sina svårigheter.  

Förfrågningar från föräldrar om medel till psykoanalys inkommer löpande men eftersom intäkterna under 2014 

var lägre än under 2012 och 2013 har inga nya barn kunnat beviljas bidrag till psykoanalytisk behandling under 

2014. 

Enligt Svensk insamlingskontrolls villkor för 90-konton måste minst 75 % av under året insamlade medel gå till 

stiftelsens ändamål, dvs. ekonomiskt stöd till barnens behandling. Under 2014 var kostnaderna för ekonomiskt 

stöd till barnen ungefär lika stora som årets insamlade medel och kostnaderna för administration och insamling 

uppgick till 7 % av de erhållna gåvorna.  

Eftersom psykoanalys är ett åtagande som vanligtvis sträcker sig över flera år måste Lille Hans varje år samla in 

minst samma summa som föregående år för att kunna fortsätta att stödja pågående behandlingar. För att 

upprätthålla den nuvarande omfattningen av stödet behövs ca 450 000 kr kommande år. Lille Hans styrelse 

syftar dock till att bevilja ytterligare barn medel varför vårt mål är att samla in betydligt mer. Antalet 

behandlingar som kan stödjas står helt i proportion till intäkterna. Det går aldrig riktigt att veta hur stor summa 

som kan samlas in ett år. Och ju fler barn som får bidrag, desto mer angeläget är det att öka intäkterna följande 

år. 

Lille Hans stöder en unik verksamhet, möjligheten för barn med allvarliga psykiska störningar att få en 

kvalificerad behandling för sina svårigheter. Detta är i första hand av avgörande betydelse för de enskilda barnen 

och deras familjer, men utgör också en möjlighet att bevara och utveckla de kunskaper och erfarenheter som 

praktiserandet av psykoanalys med barn och tonåringar medför.  I dagens samhällsklimat, med kraven på korta 

snabba behandlingar, innehar psykoanalysen en kunskap värd att värna om. Det är angeläget att den kunskapen 

finns kvar när man inom den offentliga vården så småningom inser att det finns barn som behöver en mer 

kvalificerad och tidskrävande behandling och att samhället har ett ansvar för att erbjuda den.  

Så länge stiftelsen får ansökningar om behandlingsstöd prioriterar styrelsen dessa och ger därför inte ekonomiskt 

stöd till forskning och utbildning.       
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Resultaträkning 

 

 
 Not 2014 2013   

            Verksamhetsintäkter      

    Gåvor 

 

2 448 425 516 333   

Summa verksamhetsintäkter 

 

 448 425 516 333   

Verksamhetenskostnader 3     

    Ändamålskostnader 

    Insamlingskostnader 

 -456 435 

-5 400 

-598 000 

      -5 220 

  

    Administrations- och insamlingskostnader 

 

 -26 887 -21 439    

Summa verksamhetskostnader  -488 722 -624 659   

 

Verksamhetsresultat                                                                  

 

  

-40 297 

 

-108 326 

  

Resultat från finansiella investeringar      

    Resultat från övriga värdepapper och fordringar     

    Som är anläggningstillgångar 

4 39 078 8 348   

    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 239 

 

 

1 668 

 

  

Summa resultat från finansiella investeringar  39 317 10 016   

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat                                                                       

7 -980 

 

                              0 

-98 310 

  

                              0 

 

 

 

 

Årets resultat  -980                      -98 310 

Funktionsindelad resultaträkning 
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Balansräkning 

 Not 2014-12-31 2013-12-31  

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Finansiella anläggningstillgångar     

Långfristiga värdepappersinnehav 6 0 380 177  

     

Summa anläggningstillgångar  0 380 177  

     

Omsättningstillgångar 
 

 

    

Kassa och bank  517 633 138 436  

Summa omsättningstillgångar  517 633 138 436  

Summa tillgångar  517 633 518 613  

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 7    

Balanserat kapital  502 633 503 613  

  502 633 503 613  

     

Kortfristiga skulder 

 

    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 15 000 15 000  

  15 000 15 000  

Summa eget kapital och skulder  517 633 518 613  

     

Ställda säkerheter  Inga Inga  

Ansvarsförbindelser  Inga Inga  
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Insamlingsorganisationens redovisning- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 

BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. 

 

Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har inneburit att 

jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. 

 

Erhållna bidrag från insamlingen redovisas över resultaträkningen som intäkter. Lämnade bidrag för 

behandlingsstöd redovisas som kostnader, eftersom dessa är direkt hänförliga till insamlingsbidragen. Bidrag har 

erhållits utan särskilda villkor. 

Ansamlade bidrag kan i sin helhet disponeras för behandlingsstöd, dvs utdelningsbegränsningar saknas enligt 

stiftelseförordnande. 

 

Finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar eftersom investering sker i syfte att innehas 

stadigvarande. Investering och försäljning sker med hänsyn till bedömt kortfristigt respektive långfristigt 

kapitalbehov som erhållna gåvor respektive beslutade behandlingsstöd innebär. Innehav av finansiella 

anläggningstillgångar redovisas enligt lägsta värdets princip, dvs till anskaffningsvärde eller verkligt värde om 

detta är lägre. 

Not 2 Gåvor och bidrag 

 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen  

Insamlade medel 

   Externa stiftelser och fonder 

   Allmänheten 

Summa  

Not 3 Medelantalet anställda 

Stiftelsen har under året inte haft några anställda. 

Not 4 Resultat från värdepapper och fordringar som är  

anläggningstillgångar 

 2014 2013   

          

Realisationsresultat vid försäljningar 39 078 -34 819   

Nedskrivningar 0 0   

Återföringar av nedskrivningar 0 43 167   

Summa  39 078 8 348   

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

 2014 2013   

     Bank och pg 239 1 668   

Utdelningar fonder 0 0   

Summa 239 1 668   

2014 2013 

  

425 000 455 000 

23 425 61 333 

448 425 516 333 
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Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav 

 

 2014 2013   

     Ingående anskaffningsvärde 380 177 414 996   

Förvärv 

Försäljningar 

0 

-380 177 

131 827 

-166 646 

  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 380 177   

     

Ingående ackumulerade nedskrivningar 0 -43 167   

Årets nedskrivningar 0 0   

Återföringar av nedskrivningar 0 43 167   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0   

Utgående redovisat värde 0 380 177   

 

 

Not 7 Förändring av eget kapital 

 

 2014-12-31 2013-12-31  

Belopp vid årets ingång 503 613 601 923  

Redovisat årsresultat -980 -98 310  

 

Belopp vid årets utgång 

 

502 633 

 

503 613 

 

 

Ansamlade bidrag kan i sin helhet disponeras för behandlingsstöd, dvs utdelningsbegränsningar saknas, varför 

dessa i sin helhet redovisas som fritt eget kapital. 

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

  2014 2013  

    Övriga poster 

   Bokföring och deklaration 

 

5 000 

 

5 000 

 

   Revision och konsultation 10 000 10 000  

Summa 15 000 15 000  

 

 

 

 






