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Afasiföreningen i Stockholms län 
Vi har språklig träning, aktiviteter och social samvaro för dig med 
afasi och dina anhöriga. Erbjuder information och utbildning till 
vården. Bedriver påverkansarbete för att öka kunskapen om afasi.  
 
afasi@afasicenter.se 
08 720 44 80  
www.afasicenter.se   
 
 
Apnéföreningen i Stockholm 
Obehandlat sömnapnésyndrom räknas som en folksjukdom och för-
orsakar hjärt-/kärlsjukdomar, stroke och diabetes. Följ vårt arbete på  
 
info@apneforeningen.se 
0733 880 082 
www.apneforeningen.se  
 
 
Astma- och allergiregion Stockholm Gotland 
Arbetar för att människor med astma och allergi får goda levnads-
villkor och delaktighet i samhället. Vi har stödgrupper till föräldrar, 
astma- och allergiskola till barn/ungdomar, påverkar vården m.m. 
 
info@astmastockholm.se 
08 390 395   
www.astmaoallergiforbundet.se/stockholmslan 
 
 
Attention Stockholms län 
Arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom /Autismspektrumtillstånd 
(AST), språkstörning och Tourettes syndrom får goda levnadsvillkor 
och delaktighet i samhället.  
 
kansli@attention-stockholmslan.se 
08 27 04 05 
stockholmslan.attention.se 
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Autism & Aspergerföreningen Stockholms län 
Arbetar för att förbättra villkoren i samhället för barn, unga och vuxna 
med autismspektrumtillstånd (AST) och deras anhöriga. 
 
info@autismstockholm.org 
08 612 71 72 
www.autism.se/stockholm 
 
 
Blodcancerföreningen i Stockholms län 
Det finns ett 15-tal blodcancerdiagnoser. Vi verkar för en bättre vård 
och stödjer sjuka och närstående både individuellt och i grupp. Före-
ningen arrangerar även olika medlemsaktiviteter.  
 
stockholm@blodcancerforbundet.se  
072 268 52 25 
www.stockholm.blodcancerforbundet.se  
 
 
Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län 
Tillvaratar bröstcancerpatienters intressen för förbättrad bröstcancer-
vård i Stockholm. Erbjuder stöd, information, temamöten med vård-
personal, kurser och möten med medsystrar. Omfattande verksamhet 
för patienter med spridd bröstcancer.  
 
info@amazona.se 
08 32 55 90  
www.amazona.se  
 
 
Celiakiföreningen i Stockholms län 
Arbetar för att kunskap om gluten- och laktosintolerans samt mjölk- 
och sojaproteinallergi ska finnas i samhället. Målet är att alla med 
dessa diagnoser ska må bra, ha tillgång till livsmedel på samma eko-
nomiska villkor som andra. Mässan Mat för livet är största aktiviteten.  
 
stockholm@celiaki.se 
0722-20 55 58 
www.celiakistockholm.se 
 
 

mailto:info@autismstockholm.org
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DHB Östra 
En intresseorganisation för familjer med döva eller hörselskadade 
barn, eller barn med språkstörning. Föreningen arrangerar 
medlemsaktiviteter och arbetar intressepolitiskt kring frågor om 
tillgänglighet och rätten till en fungerande kommunikation via tal, 
teckenspråk eller andra medel. 
  
kansliet.ostra@dhb.se 
0708-861 851 
www.dhb.se/ostra 
 
 
Dyslexiförbundet Stockholms län 
Föreningen arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande infor-
mationsverksamhet, bedriver påverkansarbete och intressepolitik, ord-
nar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. 
 
stockholms_lan@dyslexi.org 
079-077 08 17 
www.dyslexi.org/foreningar/stockholms-distrikt/kontakt 
 
 
Elöverkänsligas förening i Stockholms län 
Arbetar med stöd åt drabbade medlemmar och deras närstående. Vi 
verkar för att samhället görs tillgängligt för våra skadade medlemmar, 
sprider information och satsar på opinionsbildning samt forskning och 
utbildning.  
 
information@febstockholm.se 
0175 204 53 
www.febstockholm.se 
 
 
Endometriosföreningen Stockholms län 
Föreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kuns-
kap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.  
 
info@endometriosforeningen.com 
070 294 82 42 
www.endometriosforeningen.com 
 

mailto:info@endometriosforeningen.com
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Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 
Arbetar för en epilepsivård med helhetsperspektiv, användarvänliga 
invånartjänster och en implementering av riktlinjer för epilepsi. Vill 
öka kunskaperna om konsekvenser av epilepsi samt anordnar aktivitet-
er för dig som lever med epilepsi. 
 
kansli@epistockholm.se 
08 650 81 50 
www.epistockholm.se 
 
 
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm Gotland 
Arbetar aktivt för att tillvara ta personer med dövblindhets intressen i 
samhället. Vi arrangerar anpassade aktiviteter för medlemmarna uti-
från deras villkor. Vi har även hälso- och friskvård som fokus genom 
friskvårds- och hälsobefrämjande aktiviteter.  
 
dba@fsdb.org 
0735 013321 
www.fsdba.se 
 
 
Föreningen för Blödarsjuka i Stockholm 
Vi arbetar för att tillvarata blödarsjukas intressen i samhället, ge råd 
och stöd till blödarsjuka och anhöriga, samla och sprida kunskap och 
verkar för kvalificerad vård och behandling.  
 
ann.lundskog@telia.com 
08 650 81 20 
www.fbis.se 
 
 
Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer  
Vi arbetar utifrån FN:s standardregler & barnkonvention. Vi arbetar 
intressepolitiskt med bland annat LSS och skolfrågor. Vi arrangerar 
tillgänglig verksamhet för alla åldrar i och utanför vår lokal. 
 
info@fhdbf.se  
0739 559 903 
www.fhdbf.se 
 

mailto:kansli@epistockholm.se
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GynCancerFöreningen GCF Stockholm 
Vi ger stöd och råd till kvinnor och med gynekologisk cancer och 
deras anhöriga. Medlemsmöten, temakvällar och utbildar stödper-
soner. Har dialog med organisationer, sjukvårdspersoner och 
ansvariga i syfte att optimera vården. 
 
info@gcfstockholm.se 
073 650 36 66 
www.gcfstockholm.se 
 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms län 
Föreningen arbetar för att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada; att 
verka för livslång, individanpassad rehabilitering samt stöd och servi-
ce; att stödja människor med en skada och deras närstående. 
 
stockholm@hjarnkraft.se 
08 447 45 31 
www.sthlm.hjarnkraft.se 
 
 
Huvudvärksföreningen Stockholms län 
Vi arbetar för ökad kunskap inom sjukvården och samhället om olika 
huvudvärkssjukdomar samt driver "Huvudvärksskola" i egen regi och 
i samarbete med vården.  
 
kansliet@migrania.se 
070 483 60 07  
www.migrania.se  
 
 
HOBS - Hälsa oberoende av storlek 
Arbetar för hälsofrämjande levnadsvanor utifrån ett brukar- och 
patientperspektiv. Har en uttalad ambition för att minska ojämlikhet i 
förekomst av övervikt och fetma i länet. 
 
stockholmlan@hobs.se  
FB: Hobs Stockholm Län 
www.hobs.se/stockholmslan 
 
 

mailto:info@gcfstockholm.se
mailto:kansliet@migrania.se
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Hörselskadades distrikt i Stockholms län  
Vi verkar för att personer med hörselnedsättning i Stockholms län ska 
kunna vara fullt delaktiga i samhället. Detta gör vi bland annat genom 
opinionsbildning, utredning och utbildning. 
 
kansli@distriktet.info 
08 702 30 50 
www.hrf.se/stockholmslan 
 
 
IFS Stockholmsdistriktet, Intresseföreningen för schizofreni och 
liknande psykoser 
Föreningens syfte är att tillvarata intressen för personer med schizo-
freni och liknande psykoser. All verksamhet ska genomsyras av 
gemenskap, meningsfullhet och möjlighet till utveckling.  
 
info@ifsstockholmsdistriktet.se 
08 650 22 95 
ifsstockholmsdistriktet.se 
 
 
ILCO Tarm-, uro- och stomiförbundet Stockholms länsförening 
Vi har en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för 
våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informationsaktivi-
teter är självklara inslag.  
 
stockholm@ilco.nu 
08 651 53 30 
www.ilco.nu  
 
 
Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län, Lymf S 
Patientförening för ödemiker. Förhandlar med landstinget. Har utbild-
ningsdagar för lymf- och lipödemiker, tjänstemän, vårdpersonal samt 
politiker. Föreläser och informerar om rapporter och forskning. 
 
kansli@lymfs.se  
www.lymfs.se 
 
 
 

mailto:kansli@distriktet.info
mailto:stockholm@ilco.nu
mailto:kansli@lymfs.se
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Länsförbundet FUB i Stockholms län 
Arbetar för att Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörning och 
deras anhöriga ska kunna leva ett normalt liv. Att pluslagarna, som 
LSS och FN:s Funktionsrättskonvention följs, för att ge våra medlem-
mar ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor.  
 
Kontaktperson: Johan Jarl 
johan.jarl@fub.se 
Tel: 08-546 404 33 
fubstockholmslan.se 
 
 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 
Intresseorganisation för personer, och närstående till personer, med 
magtarmproblematik.  
 
kansliet@magotarmsthlm.se 
08 653 81 10  
magotarmsthlm.se 
 
 
Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län 
Stödförening för patienter med denna diagnos. 
 
anki_blademo@yahoo.se 
 
 
Neuroförbundet Stockholms Län 
Föreningen arbetar för bättre levnadsvillkor, vård och rehabilitering 
för människor med neurologiska diagnoser och skador. Vi är en 
kamratförening med social samvaro. Politisk påverkan är viktigt! 
 
stockholm@neuroforbundet.se  
08 720 29 40 
www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/stockholm  
 
 
 
 
 
 

mailto:stockholm@neuroforbundet.se
http://www.neuroforbundet.se/lokalforeningar/stockholm/stockholm/
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Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) 
Föreningen sprider kunskap och förståelse för människor med njur-
sjukdom. Vi arbetar förebyggande och i alla faser av en njursjukdom. 
 
fnjs@rnj.se 
08 653 39 10 
www.njsg.njurforbundet.se 
 
 
OCD-föreningen Stockholms län 
Arbetar för att stödja personer med egen erfarenhet av OCD 
(tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras 
anhöriga.  
 
info@ocdstockholm.se 
08 669 30 39 
www.ocdstockholm.se 
 
 
Parkinson Stockholm 
Parkinson Stockholm verkar för ökad kunskap om Parkinsons sjuk-
dom hos myndigheter och politiker. Information/utbildning om 
Parkinsons sjukdom. Samarbete med forskare i neurologi.  Sociala och 
fysiska aktiviteter för medlemmarna. 
 
kansliet.parkinsonstockholm@telia.com 
08 678 01 22 
www.stockholm.parkinsonforbundet.se 
 
 
Psoriasisföreningen Stockholms län, PSO 
Arbetar för att stödja personer med psoriasis och psoriasisartrit till en 
god livskvalitet. Det gör vi bl. a genom att erbjuda lättillgänglig vård 
av högsta kvalitet på våra sex mottagningar. Dit är även personer med 
andra diagnoser, som är hjälpta av ljusbehandling, välkomna. 
 
info@pso.se 
08 557 655 50 
www.psoriasisforeningen.se 
 
 

mailto:fnjs@rnj.se
mailto:info@ocdstockholm.se
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mailto:psoriasisforeningen.se


Presentation av medlemsförmedlingarna Sida 10 

Reumatikerdistriktet i Stockholms län, R 
Vi arbetar för tillgänglighet, färdtjänst, vård på rätt nivå och livslång 
rehabilitering med bad i egen regi. Vi har utbildningar kring bl. a 
långvarig smärta, fibromyalgi och artros. 
 
info@reumatiker.net 
08 30 42 00  
sthlm.reumatiker.se 
 
 
Riksförbundet Cystisk Fibros region Stockholm 
Vi arbetar för en god sjukvård och rehabilitering för vår patientgrupp. 
 
stockholm.rfcf.se 
 
 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Stockholm Gotland, 
RSMH 
Arbetar för personer med psykisk och social ohälsa genom kamrat-
stöd, återhämtning och intressepolitik.  
 
info@rsmhstockholm.se 
08 644 62 20 
www.rsmhstockholm.se 
 
 
Riksförbundet HjärtLung Stockholms län 
Vi är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- 
och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård och livskvalitet. Det sker 
genom opinion och påverkan, samarbete, stöd och anpassade 
livsstilsaktiviteter. 
 
info@stockholmslan.hjart-lung.se 
08 651 28 10 
www.hjart-lung.se/stockholmslan 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@reumatiker.net
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Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, RBU 
RBU arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn 
och unga med rörelsehinder. 
 
kontakt@stockholm.rbu.se 
08 650 58 12 
www.rbu.se/forening/rbu-stockholm  
 
 
Stockholms Dövas Förening 
Stockholms Dövas Förenings verksamhet går ut på att döva kan 
träffas, umgås och göra saker tillsammans i teckenspråkig miljö. 
Föreningen bedriver informativ, social, kulturell och intressepolitik. 
 
info@stockholmsdf.se 
08 24 91 92  
bildtelefon: sdf@ectalk.se 
www.stockholmsdf.se 
 
 
Stockholms läns distrikt i Personskadeförbundet RTP, RTP-S 
Vi arbetar för Dig med förvärvad skada till följd av trafik-, olycksfall 
eller polioskada samt dina närstående. Vård, rehabilitering, och till-
gänglighet är inte en självklarhet – det vill vi förändra! 
 
info@rtps.se 
08 545 622 60 
www.rtps.se 
 
 
Stockholms Stamningsförening 
Arbetar för personer som stammar och erbjuder aktiviteter och enga-
gemang inom ramen för självhjälpsprincipen för att stärka våra med-
lemmars psykiska och sociala ställning. 
 
info@stammardu.se 
08 546 40 435 
www.stammardu.se 
 
 
 

mailto:kontakt@stockholm.rbu.se
mailto:info@stockholmsdf.se
mailto:info@rtps.se
mailto:rtps.se
mailto:info@stammardu.se
http://www.stammardu.se/


Funktionsrätt Stockholms län 
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm 

Tfn: 08-651 25 10 E-post: info@funktionsrattstockholmslan.se 
Webb: funktionsrattstockholmslan.se 

Storstockholms Diabetesförening, SSDF 
Vi är Sveriges största diabetesförening och arbetar för att skapa en 
bra, trygg och friskare vardag för alla som har diabetes. Vi påverkar 
politiker, tjänstemän och vården för att alla personer med diabetes ska 
få den bästa läkemedels- och medicintekniska behandlingen. 
 
info@ssdf.nu 
08 654 00 40 
www.ssdf.nu 
 
 
STROKE-Föreningen i Stockholms län 
Arbetar för att öka kunskap om stroke och skapa opinion och påverka 
samhället.  
 
kansliet@strokesthlmlan.se 
08 549 019 00 
www.strokesthlmlan.se 
 
 
Tandhälsoförbundet (Tf) Distrikt Stockholm och Uppsala län 
Tandhälsoförbundet ger råd och hjälp till dem som skadats i 
tandvården. Det handlar om dentala material, rotfyllningar med mera. 
Vi arrangerar föredrag och öppet hus.  
 
info@tf.nu  
08 428 92 40  
www.tf.nu/distrikt 
 
 
Ångestföreningen i Stockholms stad 
För dig med panikångest, generaliserad ångest, social ångest, fobier, 
depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt hög-
känslighet. Även anhöriga och närstående är välkomna. 
 
info@angest-stockholm.se 
08 650 79 99 
www.angest-stockholm.se 

mailto:info@ssdf.nu
mailto:kansliet@strokesthlmlan.se
http://www.strokesthlmlan.se/
mailto:info@tf.nu%2008%20428
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