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Föreningar inom funktionshindersområdet
Afasiförbundet
En förening som vänder sig till personer med afasi eller annan språkstörning.
> Afasiföreningen i Stockholms län
> Afasiförbundet i Sverige
Inom Afasiförbundet finns också Föräldraföreningen Talknuten, en förening för
föräldrar till barn med en avvikande språkutveckling.
> Föräldraföreningen Talknuten

Ananke
Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor som drabbats
av tvångssyndrom.
> OCD föreningen Ananke i Stockholmsområdet
> Riksförbundet Ananke

Astma- och Allergiförbundet
Föreningen vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha en osynlig
funktionsnedsättning som astma och allergi.
> Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län
> Astma- och Allergiförbundet

Attention
Attention arbetar för barn, ungdomar och vuxna med ADHD, DAMP och närliggande
funktionshinder.
> Attention Stockholms län
> Riksförbundet Attention

Attention UNG
Attention UNG är en del av Riksförbundet Attention. Ungdomsverksamheten riktar sig till
dig under 30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom, ADHD, Aspergers
syndrom, Tourettes syndrom och OCD.
> Attention UNG
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Föreningen Autism
Föreningen arbetar för att skapa goda villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism
och autismliknande tillstånd.
> Autism och Aspergerföreningen i Stockholms län
> Autism och Aspergerförbundet

Borrelia och TBE föreningen
Patientförening för personer som drabbats av borrelia eller TBE samt för anhöriga och
andra som kommer i kontakt med borrelia eller TBE.
> Borrelia och TBE föreningen

Föreningen 22q11
Vill sprida information och kunskap om syndromet 22q11. Andra namn på syndromet är
DiGeorge syndrom, Velo-cardio-facialt syndrom och CATCH 22.
> Föreningen 22q11

Svenska Celiakiförbundet
Till Svenska Celiakiförbundet kan du vända dig med frågor om att inte tåla gluten, laktos,
mjölk- eller sojaprotein.
> Svenska Celiakiförbundet Stockholms län
> Svenska Celiakiförbundet

Riksförbundet Cystisk Fibros
Föreningen ger stöd och information till personer med Cystisk Fibros och Primär Ciliär
Dyskinesi samt till deras anhöriga.
> Riksförbundet Cystisk Fibros

DHR - För ett samhälle utan rörelsehinder
DHR är ett förbund för personer med rörelsehinder. DHR bedriver opinionsbildning och
sprider information kring rörelsehindrade människors villkor och arbetar för delaktighet
och jämlikhet i hela samhället.
> DHR Stockholms läns distrikt
> DHR - Riksförbundet

Svenska Diabetesförbundet
Inom föreningen arbetar man aktivt med att bevaka och agera i frågor som är viktiga
både för de som har diabetes och anhöriga.
> Storstockholms Diabetesförening
> Svenska Diabetesförbundet

2(9)

Föreningar inom funktionshindersområdet

Svenska Downföreningen

Är en förening som bildats av föräldrar till barn med Downs syndrom. Syftet är att
förmedla kunskap, information och energigivande aktiviteter.
> Läs mer på Downföreningens webbplats

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Föreningen arbetar på olika sätt med stödverksamhet för föräldrar. De anordnar också
studiedagar för skolpersonal.
> FDB - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Dyslexiförbundet FMLS
Ett förbund som vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer
med matematiksvårigheter/dykalkyli samt till anhöriga och andra intresserade. Inom
Dyslexiförbundet FMLS finns Skriv-Knuten som kan ge personlig rådgivning.
> Dyslexiförbundet FMLS, Stockholms län
> Dyslexiförbundet FMLS
> Mer information om FMLS Skriv-Knuten

Svenska Dyslexiföreningen
Föreningens medlemmar är i första hand personer som arbetar med barn eller vuxna
som har grava läs- och skrivsvårigheter, till exempel lärare, specialpedagoger,
logopeder, läkare och psykologer, men föreningen är öppen för alla.
> Svenska Dyslexiföreningen

Svensk Dysmeliförening
En rikstäckande fristående organisation vars ändamål är att verka för en allt bättre vårdoch livssituation för barn, ungdomar och vuxna med dysmeli eller dysmeliliknande skador
samt för deras anhöriga.
> Svensk Dysmeliförening

Sveriges Dövas riksförbund
Förbundet arbetar med att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella
intressen.
> Stockholms Dövas Förening
> Stockholms Dövas ungdomsråd
> Sveriges Dövas ungdomsförbund
> Sveriges Dövas Riksförbund

DHB-riksförbundet för döva, hörselskadade o språkstörda barn
DHB Östra är den lokala intresseorganisationen för familjer med döva, hörselskadade och
språkstörda barn och ungdomar i Stockholms, Uppsala och Gotlands län. Information om
DHB Östra finns på riksförbundets webbplats under rubriken Distrikten.
> DHB-riksförbundet för döva, hörselskadade o språkstörda barn
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FSDB - Föreningen Sveriges Dövblinda
Föreningen arbetar bland annat för att påverka och bevaka frågor som rör dövblinda
inom Stockholmsområdet. Föreningen anordnar också aktiviteter för medlemmarna.
> FSDB - Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholms län
> Riksföreningen FSDB

Svenska Epilepsiförbundet
Här hittar du information och kunskap om epilepsi. Föreningen arbetar bland annat med
att förändra attityder till epilepsi och att öka kunskapen om vad sjukdomen innebär.
> Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
> Svenska Epilepsiförbundet

Fragile-X
Föreningen lämnar kunskap om Fragile-X. De stödjer forskning inom området samt
bevakar medlemmarnas gemensamma intressen i samhället.
> Fragile-X föreningen i Sverige

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föreningen sprider information om utvecklingsstörning och arbetar för att alla med
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
> FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Stockholms län
> FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Stockholm
> FUB - För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
En intresseorganisation som arbetar för människor med förvärvad hjärnskada och deras
närstående.
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - Stockholms län
> Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - Riksföreningen

Riksförbundet HjärtLung
Förbundet arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv
som möjligt.
> Hjärt- och lungsjukas länsförening i Stockholms län
> Riksförbundet HjärtLung
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HSO - Handikappförbundens samarbetsorgan
HSO är en paraplyorganisation för olika funktionshindersförbund med uppdrag att vara
en enad röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.
> HSO - Stockholms län
> HSO - Handikappförbundens samarbetsorgan

Hörselskadades Riksförbund
Organisationen arbetar för hörselskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla
områden.
> Hörselskadades distrikt i Stockholms län
> Läs mer om föreningen i Stockholm
> Hörselskadades Riksförbund

Iktyosföreningen
Är en rikstäckande förening för de som har någon form av hudsjukdomen iktyos, deras
anhöriga och övriga som stöder föreningens syften
> Läs mer om Iktyosföreningen

ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
En organisation för personer som är eller kommer att bli stomi- eller reservoaropererade.
> ILCO Stockholms län
> ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

JAG
Föreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande
funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan.
> JAG

Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Forum - Kvinnor och Funktionshinder arbetar för att motverka alla former av
diskriminering, hot och våld mot flickor och kvinnor med funktionsnedsättning.
> Läs mer om Forum - Kvinnor och Funktionshinder

Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka - RMT
Bevakar mag- och tarmsjukas intressen. Målet för verksamheten är att återskapa
livskvalitet. Organisationen skall verka för att personer som är mag- och tarmsjuka ska
kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen.
> RMT Stockholms län
> RMT i Sverige
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Neuroförbundet (tidigare NHR)
Neuroförbundet är en intresse- service- och kamratorganisation. Neuroförbundet ska
verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar
skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda.
> Neuroförbundet Stockholms län
> Neuroförbundet

FfdN - Föreningen för de Neurosedynskadade
FfdN är en obunden organisation som skall tillvarata intressen för personer med
funktionsnedsättning. Inom föreningen finns Neurosedynskadade, dubbelt
armamputerade, andra multipelt extremitetsskadade, dysmeli samt personer med
funktionsnedsättningar som innebär liknande problematik.
> FfdN - Föreningen för de Neurosedynskadade

Organiserade Aspergare
Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för Aspergare och
andra högfungerande autister.
> Organiserade Aspergare Stockholm
> Organiserade Aspergare riks

Riksföreningen Osteoporotiker - ROP
Är en organisation för personer med osteoporos - benskörhet. Organisationen vänder sig
också till anhöriga och personer som arbetar med osteoporospatienter. ROP arbetar med
att öka kunskapen om osteoporos i samhället.
> Riksföreningen Osteoporotiker i Stockholms län
> Riksföreningen Osteoporotiker - ROP

PWS - Prader Willi Föreningen i Sverige
PWS-föreningen är en förening för personer som har Prader Willi Syndrom, deras
anhöriga och för personal som arbetar med personer med PWS. Föreningen ordnar läger,
seminarier, medlemsmöten och föreläsningar.
> PWS-föreningen i Sverige

Psoriasisförbundet
Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för personer med psoriasis och
psoriasisartrit. Det övergripande målet är att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska
kunna leva ett bra liv.
> Läs mer om psoriasisföreningen i Stockholms län
> Psoriasisförbundet
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RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
RBU är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder. RBU erbjuder
medlemmarna stöd, gemenskap och information.
> RBU/Stockholm - Föreningen för rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län
> RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Reumatikerförbundet
Förbundet arbetar för att sprida kännedom om de reumatiska sjukdomarna och för att
förbättra livsvillkoren för landets reumatiker.
> Reumatikerdistriktet i Stockholms län
> Reumatikerförbundet

Sane
Sane - Förbundet Autoimmuna Infektionsutlösta Neuropsykiatriska Sjukdomar är en
ideell förening för föräldrar till barn med autoimmuna neuropsykiatriska tillstånd, för
personer som själva har sådana tillstånd och för professionella.
> Sane - Förbundet Autoimmuna Infektionsutlösta Neuropsykiatriska Sjukdomar

Schizofreniförbundet
En intresseorganisation som arbetar för personer med schizofreni eller liknande
psykossjukdomar samt deras anhöriga.
> Schizofreniförbundet Stockholms distrikt
> Schizofreniförbundet

RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
En organisation för människor med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa. RSMH
arbetar med kamratstöd och intressepolitik.
> RSMH Stockholms läns distrikt
> RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Personskadeförbundet RTP
Personskadeförbundet RTP är en medborgarrättsorganisation. Förkortningen RTP står för
rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Personskadeförbundet RTP ger stöd,
information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafikolycksfalls eller polioskada samt deras närstående.
> Personskadeförbundet RTP-S Stockholms läns distrikt
> RTP - Personskadeförbundet
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Svenska RP-föreningen (Retinitis Pigmentosa)
Föreningen bildades 1990 och är en patientförening för personer med ögonsjukdomen
Retinitis Pigmentosa. Den är även öppen för anhöriga och andra intresserade.
> Svenska RP-föreningen

Stamningsförbundet
Stamningsförbundet arbetar bland annat med att påverka samhället för att skapa en
bättre situation för personer som stammar.
> Stockholms stamningsförening
> Stamningsförbundet

STROKE-Riksförbundet
Förbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått
stroke, anhöriga och andra intresserade. STROKE-Riksförbundet verkar för att alla de
som får stroke får en god vård på en strokeenhet och en individanpassad rehabilitering.
> Strokeföreningen i Stockholms län
> STROKE - riksförbundet

Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län
Synskadades Riksförbund är en ideell intresseorganisation för synskadade. Man arbetar i
tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund och bedriver ett aktivt
internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt.
> Synskadades Riksförbund (SRF) Stockholms och Gotlands län
> Synskadades Riksförbund

Unga Synskadade Stockholm (USS)
Unga synskadade är en politiskt- och religiöst obunden förening för och av synskadade
ungdomar mellan 12-30 år.
> Unga synskadade Stockholm
> Riksorganisationen Unga Synskadade

Sällsynta diagnoser
Sällsynta diagnoser är ett riksförbund för sällsynta diagnosgrupper.
> Läs mer om riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Svenska föreningen för Tuberös skleros (TSC)
Föreningen arbetar för att sprida kunskap om Tuberös skleros. Genom föreningen finns
möjligheter till att utbyta erfarenheter och att ge stöd till varandra.
> Läs mer om Svenska föreningen för Tuberös skleros
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Ångestsyndromsällskapet
Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst
neutral. Föreningen sprider kunskap om ångestsyndrom och informerar om vilka former
av behandling som finns att tillgå.
> ÅSS, Ångestföreningen Stockholms län
> ÅSS, Svenska Ångestsyndromsällskapet
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