Neuro, intresseorganisationen
för personer med multipel
skleros
Neuro är en intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vi finns för att ge dig
information, stöd och framtidstro. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska
diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.
Neuro har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser, till exempel
multipel skleros, ms, och stödjer och följer forskningen inom neurologi.
Frågor i fokus:
• Stöd till medlemmar i livets alla skeden. Vi har allt från diagnosstöd och
rättsombud till gemenskap samt spännande aktiviteter i vårt föreningsliv.
• Stöd för forskning och rehabilitering. Vi samlar in pengar och pekar ut var vi tycker
att mer resurser behöver läggas.
• Opinionsarbete för att påverka och förändra. Vi lyfter fram frågor där vi vill se
förändringar och förbättringar. Allt från arbetsmarknad till patientmakt.
På vår webb www.neuro.se/ms finns fakta och information om att leva med en livslång
diagnos samt länkar till filmer om ms. Serien Avstamp har använts som utbildningsmaterial
av neurologkliniker som anordnar kurser för nydiagnostiserade. På diagnossidorna
publicerar vi löpande nyhetsartiklar inom området.
Diagnosstöd
Våra diagnosstödjare ger medlemmar i Neuro råd och stöd i samtal och via mejl utifrån
egna erfarenheter. Diagnosstödjarna lever själva med ms och kan ge svar på tankar,
funderingar, oro och känslor som man har om sin diagnos. Särskilt som nydiagnostiserad
kan man känna sig vilsen och osäker, då kan det vara lättare att prata med en oberoende
part.
Läs mer på www.neuro.se/diagnostod
Neuroförbundet
Tel: 08-677 70 10
E-post: info@neuro.se
Webb: www.neuro.se

Kontaktuppgifter till våra lokala föreningar finns på www.neuro.se/lokalforeningar

Internationella samarbeten
Neuro (Neuroförbundet) samarbetar med andra MS-organisationer i världen. Förbundet är
medlem i bland annat Nordiska MS-rådet (NMSR) European MS Platform (EMSP) och
Internationella MSfederationen (MSIF).
Nordiska MS-rådet, NMSR
Nordiska MS-rådet är en sammanslutning av de nordiska MS-organisationerna. Rådet har
till uppgift att stärka de nationella MS-förbundens verksamhet genom kunskaps- och
erfarenhetsutbyte och genom att arbeta för att "best practice" inom MS-vården tillämpas i
samtliga nordiska länder.
Nordiska MS-rådet samarbetar också kring frågor som tas upp i den internationella
organisationen Internationella MSfederationen, MSIF samt i The European MS-Platform.
Information om respektive nordisk MS-organisations verksamhet går att hitta på följande
sidor:
www.scleroseforeningen.dk
www.ms-liitto.fi
www.msfelag.is
www.ms.no
www.neuro.se/ms

The European MS-platform, EMSP
Neuroförbundet är medlem i European MS-Platform, som har medlemsorganisationer i 35
europeiska länder. I dessa länder lever ca 700 000 människor med ms. Organisationen
håller årsmöte med konferens varje år.
Läs mer:
www.emsp.org

Multiple sclerosis international federation, MSIF
Neuroförbundet är medlem i Internationella MSfederationen (MSIF) vilket är en
sammanslutning av MS-organisationer från mer än 45 länder. Organisationen bildades
1967. MSIF håller årsmöte med konferens vart annat år.
Läs mer:
www.msif.org
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Rehabilitering och hjälpmedel
För Neuro och samtliga MS-organisationer är tillgången till livslång, kontinuerlig neurologisk
rehabilitering mycket viktig. Nedan finns namn och länkar till några anläggningar som har
neurologisk rehabilitering och info om hjälpmedel för personer med multipel skleros.
Exempel på rehab i Sverige
Aktivitetscentret Valjeviken www.valjeviken.se
Frykcenter www.frykcenter.org
Humlegården www.humlegarden.a.se
Neurorehab Sävar www.1177.se/Hitta-vard/Vasterbotten/Kontakt/NeurorehabiliteringSavar/
Rehabcenter Lund-Orup, Orupssjukhuset www.skane.se/sus/rehab
Rehabcenter Treklöverhemmet www.brackediakoni.se/trekloverhemmet
Rehabstation Stockholm www.rehabstation.se
Sommarsol www.sommarsol.se

Exempel på utlandsvård
Vintersol, på Teneriffa www.vintersol.com/se/
Spanien www.enrichedlife.se
Spanien www.cercadeti.se
Kreta www.anteroab.se
Montenegro www.rehabigalo.se

Hjälpmedelsbutik www.varsam.se
HjälpmedelsCenter Väst www.hmcv.se
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