
Úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga á sviði heilbrigðismála 2021 

Styrkþegar 2021 Verkefni Styrkupphæð 

Nýrnafélagið  Hreyfing og næring fyrir nýrnasjúklinga til að seinka nýrnabilun ásamt að verkjastilla þá sem eru í 
blóðskilun 

1.000.000 kr 

Alzheimersamtökin Fræðsla og ráðgjöf. Þjónustumiðstöð fyrir yngri greinda. "Heilavinir" og "Styðjandi samfélag" 5.000.000 kr 

Samtök sykursjúkra Fræðsla um sykursýki, afleiðingar hennar og forvarnir til sjúklinga, aðstandenda, fagfólks og 
almennings 

2.000.000 kr 

ADHD samtökin ADHD líflínan 5.000.000 kr 

Hjartaheill Forvarnir, fræðsla og ráðgjöf.  5.000.000 kr 

Astma- og ofnæmisfélag  Stuðningur við foreldra barna með fæðuofnmæmi 300.000 kr 

Samtök lungnasjúklinga Fræðsla, stuðningur og ráðgjöf.  2.000.000 kr 

Sorgarmiðstöð Fræðsla og stuðningur við syrgjendur 1.000.000 kr 

Traustur Kjarni Peer-support þjálfun og koma Peer-Specialist 1.000.000 kr 

Gigtarfélag Íslands Forvanir, fræðsla, ráðgjöf og stuðningur við fólk með gigtarsjúkdóm eða annan stoðkerfisvanda 6.000.000 kr 

Félag heyrnarlausra Fræðsluefni á táknmáli um líkamleg og andleg einkenni 3.000.000 kr 

SÍBS Fræðsla og forvarnir á sviði lífsstílstengdra sjúkdóma. Stuðningur, ráðgjöf og hagsmunagæsla. 6.000.000 kr 

LAUF - félag flogaveikra Fræðsla um flogaveiki til sjúklinga, aðstandenda, fagfólks og almennings 1.500.000 kr 

Krabbameinsfélag Íslands Síðbúnir fylgikvillar eftir krabbameinsmeðferð. Rafræn þekkingarmiðlun, ráðgjöf og stuðningur 5.000.000 kr 

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis Verkfæri í bakpokann til þess að takast á við verki og vanlíðan í kjölfar krabbameins 400.000 kr 

Bergið headspace Ráðgjöf og stuðningur við ungt fólk, undir 25 ára 5.000.000 kr 

Rauði krossinn á Íslandi Hjálparsími og netspjall 1717 2.500.000 kr 

Samtök um endómetríósu Vitundarvakning á mikilvægi á að meðhöndla endímetríósu sem best og endurhæfing 2.500.000 kr 

Parkinsonsamtökin á Íslandi Fræðsla, ráðgjöf, endurhæfing og stuðningur 2.500.000 kr 

Rótin Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf fyrir félagsmenn 5.000.000 kr 

MS-félag Íslands Fræðsluefni um næringu, mataræði og verki í MS sjúkdómi 2.000.000 kr 

Samtök Psoriasis og exemsjúklinga Spoex 2021 2.500.000 kr 

Kraftur, stuðningsfélag Endurhæfing fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein 3.000.000 kr 

HIV Ísland Fræðsla og forvarnir, rekstur skrifstofu 1.000.000 kr 

Rauði krossinn á Íslandi Frú Ragnheiður og Ungfrú Ragnheiður 6.000.000 kr 

ME félag Íslands Fræðslumyndbönd um síþreytu 1.000.000 kr 



IOGT á Íslandi Forvarnir og fræðsla 1.000.000 kr 

Framför, félag karlmanna með krabbamein Uppbygging á sérhæfðri þjónustu fyrir karlmenn með krabbamein í blöðruhálskirtli, fræðsla og 
stuðningur 

1.000.000 kr 

Ný rödd, samtök fóks sem hefur misst raddbönd 
vegna krabbameins 

Leiðbeiningarit fyrir sjúklinga og aðstandendur 500.000 kr 

Samtals 
 

79.700.000 kr 

 


