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Vi önskar dig välkommen 
till riksförbundet Balans!

Stöd oss gärna!

PlusGiro 
439 20 84-2

Balans är ett riksförbund 
med 14 lokalföreningar  

och vi växer!Vi arbetar för ökad öppenhet kring 
psykisk sjukdom och psykisk ohälsa
Vi finns på webben och i  
sociala medier
Vi föreläser och medverkar i  
debatten och media
Vi samverkar med andra  
patientorganisationer
Vi påverkar myndigheter  
och vården

Hos oss får du ingå i ett samman-
hang av personer som har problem 
liknande dina. 

Ju fler vi är desto mer kommer  
myndigheterna, vården och  
allmänheten att lyssna på oss. 

Välkommen att kontakta oss!
info@balansriks.se

Patient- och anhörigorganisation
för affektiv sjukdom

Välkommen till 



Att komma med i en gemenskap med 
människor som förstår hur det är att 
leva med diagnoserna, och få hjälp och 
stöttning av de andras erfarenheter är 
ovärderligt. I Balans får jag möjlighet 
att växa och utvecklas.
Gustav, Bipolär sjukdom

Jag har bipolär sjukdom och svarar 
lyckligtvis mycket gott på medicinering. 
Balans betyder mycket för mig och jag 
tycker att föreningen påverkar den 
allmänna kunskapsnivån om våra sjuk- 
domar. Balans finns i offentliga sam-
manhang och erbjuder  trevliga möten.   
Eva, Bipolär sjukdom

Utan Balans hade jag nog inte brutit 
min egen isolering och blivit den person 
jag är idag. Efter kontakt med Balans 
vågar jag träffa nya människor och 
engagera mig i föreningen.
Idag vågar jag till och med hålla i egna 
självhjälpsgrupper.
Carina, Dystymi 

Genom föreningen Balans har jag 
fått insikten om att jag inte är ensam, 
som det annars är lätt att tro. Jag har, 
genom att träffa andra i liknande 
situation, fått möjligheten att samta-
la med personer som förstår vad jag 
menar utan att jag behöver sätta ord 
på allt.
Pär, Anhörig

Här berättar några av  
Balansmedlemmarna sin historia

Vad skapar Balans?
Föreningarna anordnar mötesplatser, caféer, 
föreläsningar, samtal och studiegrupper.
Tillsammans får vi gemenskap för att ge livet 
en chans, att vara mer än en diagnos eller 
sjukdom!  
Vi skapar trygghet så att våra medlemmar 
vågar prata om psykisk ohälsa och vi skapar 
kunskap om psykisk ohälsa, diagnoser och 
sjukdomar så att du kan börja acceptera din 
egen sjukdom.  

Går du med  i Balans får du delta i aktiviteter 
anordade av riksförbundet eller lokalföre- 
ningarna och du får möjlighet att vara med i 
olika stödgrupper. 

Du får också vårt digitala nyhetsbrev flera 
gånger per år med information om det senaste 
från riksförbundet och lokalföreningarna. 

Det här är Balans  
Riksförbundet Balans är en ideell, opolitisk 
oberoende patient- och anhörigorganisation 
för affektiv sjukdom.

Vi sprider kunskap om bipolär sjukdom,  
dystymi, depression och utmattningssyndrom. 

Förbundet informerar och stödjer både sjuka 
och anhöriga och vi arbetar för att skapa en 
bred förståelse för psykiska sjukdomar och 
förbättrade attityder för människor med  
psykisk ohälsa.

Vi finns representerade inom kommuner, 
landsting och regioner för att informera och 
påverka beslutsfattare. 

Den första Balansföreningen startades 1997 
av anhöriga och egenerfarna i Stockholm och 
Uppsala. I dag finns 14 föreningar i hela landet 
och vi växer.

Våra värdeord  

Gemenskap 
genom öppna träffar, caféer och 
friskvårdsaktiviteter 

Kunskap
genom stödgrupper och föreläsningar 

Insikt 
genom stödgrupper och självhjälpsgrupper 

Acceptans
vi kan leva våra liv i balans

Ge livet en chans, tillsammans i Balans!

Så här blir du medlem! 
Fyll i ansökningsformuläret på vår hemsida:

https://balansriks.se/bli-medlem/

Medlemsavgiften är 200 kronor per kalenderår 
och sätts in på  på plusgiro 439 20 84-2 

Familjemedlemmar betalar 100 kronor om 
man är skriven på samma adress som huvud- 
medlemmen. 

Ange ditt fullständiga namn, adress, mejl- 
adress, telefonnummer samt personnummer.

När pengarna kommit in på vårt konto är 
du medlem. Som medlem i Balans blir du 
både medlem i riksförbundet samt i din  
lokala förening. 

Vi behandlar dina uppgifter enligt GDPR.


