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Anhörig- och kunskaps-
center

Finns till för dig som vårdar eller
stöttar någon närstående och själv
behöver stöd för att orka.

Besöksadress: Drottninggatan 32
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Hemsida: norrkoping.se/anhorigcenter

Attention Är ett förbund som sprider kunskap
om neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar ((NPF), påverkar besluts-
fattare och erbjuder gemenskap

Hemsida: attention.se, attention-ostergotland.se
Facebook:
https://www.facebook.com/attentionostergotland.se

Autism Östergötland Sprider kunskap om autism, påverkar
beslutsfattare och skapar mötesplat-
ser

Besöksadress: Gamla Övägen 23
Telefon: 011-10 43 16
E-post: info@autism-ostergotland.se
Hemsida: autism.se/ostergotland

Balans Ideell organisation som arbetar med
depression och bipolär sjukdom.

(Har f.n. inte någon aktiv lokalför-
ening i Norrköping)

Riksförbundet Balans Kansli
Vårdvägen 3, 112 19Stockholm
Telefon: 08-618 13 33
E-post: info@balansriks.se
Hemsida: balansriks.se

Diakonicentrum Svenska kyrkans samtalsmottagning
för unga.

Besöksadress: S:t Persgatan 113
Telefon: 011-24 60 00
E-post: dc@svenskakyrkan.se
Hemsida: svenskakyrkan.se/norrkoping/dc

IFS (Intresseförbundet
för schizofreni)

Arbetar för ökad kunskap om schizo-
freni och liknande psykos-sjukdomar
samt de funktionsnedsättningar som
sjukdomen för med sig.

Hemsida: schizofreniforbundet.se

Frisk & Fri - Riksför-
eningen mot ätstörningar

Ideell organisation som arbetar stöd-
jande, förebyggande och påverkande
när det gäller ätstörningar.

E-post: norrkoping@friskfri.se
Hemsida: friskfri.se

Personligt ombud Finns till för personer som har en
långvarig psykisk funktionsnedsätt-
ning och är över 18 år.

Besöksadress: Sandbyhovsgatan 21
Telefon: 011-156848, 011-156846, 011-156852
E-post: personligtombud@norrkoping.se

RSMH (Riksförbundet för
Social och Mental Hälsa)

Ideell organisation som drivs av per-
soner som har egen erfarenhet av
psykisk och social ohälsa, är anhöriga
eller vill stödja organisationens ar-
bete.

Besöksadress: Gamla Övägen 23
E-post: rsmh.norrkoping@gmail.com
Hemsida: rsmhblackfisken.wordpress.com

Samordningsförbundet
Östra Östergötland

Arbetar med personer i förvärvsaktiv
ålder som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och som får
offentlig försörjning.

Besöksadress: Repslagaregatan 12
Telefon: 011-15 11 06
Hemsida: samordning.org/plattformnorrkoping
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Shedo Ideell organisation vars syfte är att
sprida kunskap om självskadebete-
ende och ätstörningar genom att
informera, stödja drabbade och när-
stående samt skapa opinion. Stöd kan
fås via chatt, mail och mentorskap

E-post: info@shedo.se
Hemsida: shedo.se

Smartoteket Allt från enkla smarta vardagsproduk-
ter och hjälpmedel till avancerad
teknik och bostadsanpassningar.

Besöksadress: Drottninggatan 32
Telefon: 011-15 34 59
E-post: smartotek@norrkoping.se
Hemsida: norrkoping.se/stod-och-omsorg/stod-
vid-funktionsnedsattning/smartotek.html

SPES (Riksförbundet för
SuicidPrevention och
Efterlevandes Stöd)

Ideell organisation som drivs av efter-
levande vid suicid. SPES arbetar med
suicidprevention och ger stöd från
efterlevande till efterlevande.

SPES stödlinje: 020-18 18 00 (kl. 19-22)
E-post: info@spes.se
Hemsida: spes.se
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