
Úthlutun styrkja af safnliðum fjárlaga á sviði heilbrigðismála 2023 

 
 Styrkir til félagasamtaka vegna verkefna á sviði heilbrigðismála (safnliðir)   

Styrkþegar 2023 Verkefni Styrkupphæð 

Soroptimistaklúbbur 
Suðurlands 

SIGURHÆÐIR - þjónusta við þolendur kynbundins ofbeldis. EMDR-meðferð 1.000.000 kr 

Vímulaus æska - Foreldrahús Fjölskylduráðgjöf Foreldrahúss 1.000.000 kr 
LAUF - félag flogaveikra Fræðsla til sjúklinga, aðstandenda, fagfólks og almennings 1.800.000 kr 
Landssamtökin Geðhjálp Ráðgjöf á breiðum grunni 1.000.000 kr 
Alzheimersamtökin á Íslandi Stuðningur, ráðgjöf og fræðsla 5.000.000 kr 
SÍBS Líf og heilsa. Forvarnir, fræðsla og stuðningur 5.000.000 kr 
HIV Ísland Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur 1.400.000 kr 
Samtök endurhæfðra 
mænuskaddaðra - SEM 

Grensásverkefni og SEM fuglinn sem flýgur 4.000.000 kr 

Diabetes Íslands - félag fólks 
með sykursýki 

Fræðsla, ráðgjöf og stuðningur 1.800.000 kr 

Rauði krossinn Hjálparsími og netspjall Rauða krossins 1717 3.000.000 kr 
Rauði krossinn Skyndihjálp fyrir alla - jafnt aðgengi að skyndihjálparfræðslu Rauða krossins 1.000.000 kr 
Lungnasamtökin Vísndasjóður Lungnasamtakanna 1.500.000 kr 
Lungnasamtökin Fræðsla og forvarnir 1.500.000 kr 
ADHD samtökin  ADHD þjóðin 5.000.000 kr 
Krabbameinsfélag Akureyrar og 
nágrennis 

Fræðsla og forvarnir gegn krabbameini - fyrirlestraröð 500.000 kr 

Einstök börn - stuðningsfélag 
fjölskyldna með sjaldgæfa 
sjúkdóma eða heilkenni 

Sérhæfð viðbrögð vegna sjaldgæfra alvarlegra sjúkdómsgreininga fyrir fjölskyldur hins veika 1.400.000 kr 

Neistinn - styrktarfélag 
hjartveikra barna 

Hjartamappa 1.400.000 kr 
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Samtök um kynheilbrigði Kynheilbrigði ungs fólk 200.000 kr 
Samtök um endómetríósu Endó: Ekki bara slæmir túrverkir/heimildarmynd 2.500.000 kr 
Nýrnafélagið Endurreisa Nýrnaskólann fyrir þá sem veikjast af nýrnasjúkdómum og að þýða og prenta kokkabók fyrir 

nýrnasjúka. 
2.000.000 kr 

HD-Samtökin á Íslandi HD-Megin: stuðningur við HD fjölskyldur og fræðsla um sjúkdóminn 1.500.000 kr 
Tilvera samtök um ófrjósemi Gerð fræðsluefnis 1.500.000 kr 
Gigtarfélag Íslands Fræðsla, leiðbeiningar, stuðningur og ráðgjöf.  5.000.000 kr 
Bergið headspace 
félagasamtök 

Lágþröskuldaþjónusta við ungt fólk 12-25 ára 5.000.000 kr 

Félag brjóstagjafaráðgjafa á 
Íslandi 

Gerum brjóstaráðgjöf sýnilegri í samfélaginu 200.000 kr 

Sjónarhóll - ráðgjafarmiðstöð Fræðsluefni fyrir fjölskyldur barna með sérþarfir 500.000 kr 
Kraftur Stuðningshópar Krafts 2.000.000 kr 
Sorgarmiðstöð Stuðningur við syrgjendur sem eru af erlendu bergi brotnir 500.000 kr 
Sorgarmiðstöð Stuðningur við syrgjendur eftir ástvinamissi sem búa utan höfuðborgarsvæðisins 500.000 kr 
Sorgarmiðstöð Fræðsla og stuðningur við syrgjendur og þau sem stuðla að velferð þeirra 500.000 kr 
Hjartaheill Jafningjafræðsla Hjartaheilla. Hjartastopp. Heilsufarsmælingar.  5.000.000 kr 
MS-félag Íslands Stuðningur og sálfræðiráðjöf 2.000.000 kr 
Rótin - félag um velferð og 
lífsgæði kvenna 

Fræðsla, stuðningur og hagsmunastarf fyrir félagskonur 5.000.000 kr 

Heilsuhagur - hagsmunasamtök 
notenda í heilbrigðisþjónustu 

Umbótastarf í heilbrigðisþjónustu 200.000 kr 

Parkinsonsamtökin á Íslandi Fræðsla, ráðgjöf, endurhæfing og stuðningur 3.500.000 kr 
Okkar heimur, 
góðgerðasamtök 

Okkar heimur 500.000 kr 

PCOS samtök Íslands Vitunarvakningarmánuður tileinkaður PCOS 200.000 kr 
Samtök Psoriasis- og exem 
sjúklinga 

UVB ljósabúnaður fyrir meðferð á psoriasis og exemi 2.000.000 kr 

Astma og ofnæmisfélag Íslands Málþing um næringu í skólum og leikskólum, fæðuofnæmi og sérfæði: "Hvað eru börnin okkar að 
borða í skólanum" 

200.000 kr 
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Matthildur, samtök um 
skaðaminnkun 

Skaðaminnkunarverkefni fyrir fólk sem reykir ópíóða og örvandi vímuefni og shift verkefni 1.500.000 kr 

Samtals 
 

79.300.000 kr  

 


