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Patientföreningar och Förbund: 

En patientförening är som en klubb, ett 

sällskap för de som har en speciell diagnos 

eller ett tillstånd. 

Föreningen kan även vända sig till anhöriga 

och närstående. 

Förbundet är den organisation som 

föreningen tillhör. Ofta har ett förbund fler 

föreningar spridda i hela landet. 

          Förbund & föreningar finns för att: 

• Erbjuda ett sammanhang där det är 

möjligt att bli förstådd och inte dömd 

för sina svårigheter 

• Ge stöd och hopp 

• Stärka kunskapen för olika tillstånd och 

diagnoser både hos egenerfarna (de 

som har dem), anhöriga/närstående 

och samhället i övrigt. Samt arbeta för 

att just de ska få det bättre 

 

• Patientföreningar finns även för att fler 

ska få möjlighet att utbyta erfarenheter 

samt råd och tips med andra 

medlemmar/intresserade.  

• Och att fler för att fler ska få en chans 

att träffa andra som är i – eller har varit 

i - en liknande situation 

- och inse att det finns fler som har det 

kämpigt 

• Erbjuda möjligheter till aktivering (så 

som gemensamma fikastuder, utflykter) 

för rimliga priser eller gratis. OBS! Alla 

föreningar har inte aktiviteter. 
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Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och dess lokalföreningar finns för 

att erbjuda stöd, gemenskap och möjligheter till aktivering. RSMH är öppet 

för de som har psykisk ohälsa, är anhöriga/närstående, eller intresserade. 

Hemsida: https://rsmh.se/ 

 

Genom Ångestförbundet kan de som har ångestproblematik, och deras 

anhöriga/närstående, få stöd. Bland annat genom träffar i trevliga lokaler. 

Hemsida: https://www.angest.se/riks/ 

 

 

Ibland händer det som inte får hända: Att vi förlorar anhöriga/närstående 

genom suicid (självmord).  SPES (Riksförbundet för Suicid-Prevention och 

Efterlevandes Stöd) försöker att ge stöd till att hantera det näst intill 

ohanterbara när det händer. Hemsida: https://spes.se 

 

Balans vänder sig till anhöriga/närstående och de som har upplevt 

depression, mani eller växlande perioder. Hemsida: https://balansriks.se/ 

 

 

Vissa upplever världen annorlunda. Det kan bero på de har fått en psykos eller 

psykossjukdom. 

Många medlemmar hos Schizofreniförbundet visar att ingen egenerfaren är 

ensam: att det finns fler. Och att det går att få ett bra liv, kanske genom en av dess 

lokalförenings aktiviteter samt stöd? 

Även anhöriga/närstående välkomnas. Hemsida: https://schizofreniforbundet.se/ 

 

Balans vänder sig till anhöriga/närstående och de som har neuropsykiatriska 

funktionsvariationer. Hemsida: https://attention.se/ 

 

 

Sist men inte minst: Autism och Aspergerförbundet. Som liksom tidigare förbund, 

vill göra världen lite bättre, lite lättare för de egenerfarna och deras 

anhöriga/närstående. Hemsida: https://www.autism.se/ 

 

Nationella Hjälplinjen, som erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd:  0771-22 00 60  

(öppet 13-22.00, alla dagar) 

1177 Vårdguiden (öppet dygnet runt) SOS Alarm: 112 (öppet dygnet runt) 

 


