Riksförbund/-föreningar:
Anhöriga hjälper anhöriga, AHA
www.aha-forening.org
Autism och Asperger förbundet
www.autism.se

Dyslexiförbundet
www.dyslexi.org
Hela människan
www.helamanniskan.se
Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa, NSPH
www.nsph.se
Qvinnoqulan
www.qvinnoqulan.webnode.se
Riksförbundet Attention
www.attention.se
Riksförbundet Balans
www.balansriks.se
Riksförbundet Föräldraföreningen Mot
Narkotika, FMN
www.fmn.se
Riksföreningen mot ätstörningar,
Frisk&Fri
www.friskfri.se
Riksförbundet för hjälp åt personer
med narkotika- och läkemedelsberoende, RFHL
www.rfhl.se

Riksförbundet för SuicidPrevention
och Efterlevandes Stöd, SPES
www.spes.se
Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se
Self Harm and Eating Disorders Organisation, SHEDO
www.shedo.se
Svenska Brukarföreningen
www.svenskabrukarforeningen.se
Svenska OCD-förbundet, Ananke
www.ocdforbundet.se
Svenska ångestsyndromsällskapet,
ÅSS
www.angest.se/riks
Svenskar och Invandrade Mot Narkotika, SIMON
www.simon.org.se
Sveriges Fontänhus riksförbund
www.sverigesfontanhus.se
Sällskapen Länkarnas riksförbund
www.rikslankarna.se
Verdandi
www.verdandi.se/regionalt-och-lokalt/
X-cons
www.x-cons.se

Riksförbundet för Social och Mental
hälsa, RSMH
www.rsmh.se

Foldern är framtagen av psykiatrins brukarråd,
Region Örebro län, 2017-12-07
www.regionorebrolan.se/psykiatri

Brukar- och anhörigföreningar
Närstående och den som drabbats av psykisk ohälsa kan få
information, råd och stöd via en brukar- eller anhörigförening.
Här hittar du information om brukar- och anhörigföreningar anslutna till psykiatrin i Region Örebro län.

AHA, anhöriga hjälper anhöriga,
stödjer dig som står nära någon
som missbrukar alkohol, droger eller spel. Vi har bemannad
jourtelefon, telefonrådgivning,
enskild rådgivning, självhjälpsgrupper samt studiecirklar.
www.aha-forening.org

Arbetar för att alla med NPFdiagnoser ska bli bemötta med
respekt samt få det stöd de har
rätt till. Vi arrangerar medlemsträffar och andra aktiviteter.
www.attention-lindesberg.se

Intresseorganisation för alla med
intresse av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
www.attention-orebro-lokal.se/

Arbetar för bättre villkor för
barn, ungdomar och vuxna med
autism, Aspergers syndrom och
andra autismliknande tillstånd.
www.autism.se/orebro

För alla med erfarenhet av
depression, dystumi, utmattningsdepression eller bipolär
sjukdom, egen erfarenhet eller
som anhörig. Vi har cafékvällar,
samtalsgrupper och självhjälpsgrupper.
www.balansorebro.se

Fontänhuset är ett klubbhus för
människor som lever med psykisk ohälsa. Fontänhuset erbjuder sina medlemmar meningsfullt
arbete och gemenskap.
www.orebrofontanhus.se/

Föreningen för Psykiatriskt
Samarbete arbetar med att tillvarata de psykiskt funktionshindrades intresse samt stödjer de
anhöriga.
www.psykiatrisktsamarbete.se

QvinnoQulan/Rfhl Örebro lokalavdelning. En mötesplats för
medmänniskor, vi riktar oss till
dig som har eller haft ett beroende av narkotika, alkohol eller
läkemedel eller på annat sätt
berörts av droger.
www.rfhl.se

Arbetar för att människor med
psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka
till ett gott liv.
www.rsmh.se/rsmh-lokalt-menu/
rsmh-lokalt/

En resurs i kampen mot droger.
Fungerar som en bro mellan
invandrare, flyktingar och samhället.
www.simon.org.sellet.

Sällskapet Länkarna är öppet för
den som vill göra ett ärligt försök
att komma ifrån missbruk i form
av alkohol, narkotika eller andra
former av kemiskt missbruk.
www.lankarnaorebrolan.se/

Arbetar för social rättvisa och ett
samhälle fritt från alkoholskador
och missbruk samt för gemenskap och solidaritet mellan
människor. Arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och
nätverksarbete.
www.verdandiorebro.se

Föreningen Stjernan
Dagverksamhet för människor
med psykiska funktionsnedsättningar.
www.stjernanorebro1.wordpress.com

