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Fibromyalgiförbundet

Sveriges patientförbund för fibromyalgidrabbade

Allmänt

Fibromyalgiförbundet bildades år 1998, då under namnet Sveriges
Fibromyalgiförbund, och är det enda patientförbund som satsar
alla sina resurser på fibromyalgi.
Fibromyalgiförbundet har i dag ca 4 000 medlemmar och drygt 40
lokala föreningar runt om i Sverige.
Förbundet arbetar nationellt och stödjer lokalföreningarnas arbete.
Ett viktigt arbete är att bistå med hjälp vid bildande av nya, lokala
föreningar.

Förbundets syfte är:
”Att ge alla med sjukdomen full delaktighet
och jämlikhet inom alla samhällsområden.”

Förbundet skall verka för:
att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder
underlättar livssituationen för fibromyalgiker.
att informera sjukvård, Försäkringskassa, arbetsgivare med flera.
att skapa större förståelse för sjukdomen.
att påverka politiska beslut som har betydelse för fibromyalgiker.
att genom utökad forskning om fibromyalgi få fram effektivare
behandlingsformer.

Fibromyalgiförbundet

Sveriges patientförbund för fibromyalgidrabbade

Om organisationen

Organisatoriskt är Fibromyalgiförbundet en sammanslutning av
lokala fibromyalgiföreningar. Dessa arbetar på lokal nivå och är
självständiga enheter med egen ekonomi. Varje lokal förening är
medlem i förbundet och genom detta medlemskap blir automatiskt
lokalföreningens enskilda medlemmar även medlemmar i
Fibromyalgiförbundet.

Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse

Fibromyalgiförbundet har grundat stiftelsen Fibromyalgiförbundets
forskningsstiftelse, som delar ut medel till forskning om fibromyalgi.
Stiftelsen innehar ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och
tar tacksamt emot donationer.

Bankgiro: 900-3997
Plusgiro: 90 03 99-7

Kontakt: forskning@fibromyalgi.se

Fibromyalgiförbundet är medlem i:
International Myopain Society

Icke-vinstdrivande, internationell, tvärvetenskaplig, medicinsk
organisation för forskare, läkare och andra yrkesverksamma inom
hälso- och sjukvård. Organisationen riktar in sig på smärtstörningar
som har med mjukvävnader att göra.

IASP (International Association for the Study of Pain)

Världens största tvärvetenskapliga, internationella organisation
inom området smärta.

ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations)

Samarbetesorgan mellan europeiska fibromyalgiförbund.

PAE (Pain Alliance Europe)
Paraplyorganisation för europeiska patientförbund inriktade på kronisk
smärta.
			

HSO (Handikappförbunden)
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