
Välkommen som medlem!
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Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är en intresseorganisation som 
arbetar för bättre vård, mer forskning, nya mediciner och ett friskare liv 
med cystisk fibros (CF) och primär ciliär dyskinesi (PCD). Förbundet 
bildades 1969 av föräldrar till personer med CF. 1998 inkluderades även 
diagnosen PCD. Grunden för hela vår verksamhet är alla medlemmar – 
du som har CF eller PCD, är anhörig eller som på annat sätt vill ge ditt 
stöd. Tillsammans är vi RfCF!

Riksförbundet har ett kansli, beläget i Uppsala och med hjälp av våra 
lokalföreningar finns vi representerade i hela landet. Variationen av 
informations- och påverkansarbete samt medlemsaktiviteter är stor 
mellan lokalföreningarna eftersom de själva bestämmer vilken verksam-
het de vill bedriva. 

Vartannat år håller riksförbundet kongress då ny förbundsstyrelse utses 
och verksamhetsplan fastställs.

Om du har CF eller PCD är du inte ensam. I Sverige finns ca 700 
personer med CF och någonstans mellan 250-800 personer med PCD 
(juni 2021). Den exakta förekomsten av PCD är inte känd, eftersom 
tillståndet kan ge varierande och ibland endast lindriga symtom. 
Förbundet har ca 2 700 medlemmar och vi vill gärna bli fler.

Förbundets verksamhet finansieras i huvudsak genom statsbidrag 
(som väsentligen baseras på antal medlemmar och lokalföreningar) 
samt gåvor och medlemsavgifter. För mer information finns förbundets 
verksamhetsberättelse och årsredovisning att läsa på RfCF:s hemsida 
www.rfcf.se. 

Där finns också mer information om sjukdomarna.

Vad jobbar förbundet med?
Stöd
Vi erbjuder hjälp och olika mötesplatser för både barn, ungdomar 
och vuxna där våra medlemmar kan känna samhörighet, få råd, 
uppmuntra och inspirera varandra. Via flera projekt genomför vi 
medlemsnära aktiviteter i olika former. 

Kunskap
Vi tar fram bra, korrekt och uppdaterad information som vi samlar 
och sprider genom vår digitala nättidning cfbladet.se, tryckt mate-
rial, våra sociala medier, webbinarier, föreläsningar och på andra sätt.

Påverkan
Det finns så mycket att göra! Politiker, myndigheter, tjänstemän och 
andra intressenter på alla nivåer i samhället behöver kunskap och in-
formation om hur verkligheten ser ut för den som lever med CF eller 
PCD. Förbundet arbetar med påverkansarbete på ett nationellt plan. 

Forskning
Tack vare donationer och gåvor delar RfCFs stiftelser ut medel till 
forskning samt resebidrag för vårdpersonal till konferenser och kon-
gresser. Vi hjälper forskningen framåt.

Vi har en nära samverkan med våra fyra CF-center i Stockholm, Lund, 
Göteborg och Uppsala samt med sjukvårdspersonal som arbetar med PCD.
Vi samarbetar med andra organisationer knutna till sjukdomarna, både 
nationellt och internationellt.

Allt arbete styrs av våra medlemmar genom förbundsstyrelsen.

Vill du också bli medlem?
Genom att bli medlem stödjer du vårt arbete - Tillsammans för bättre 
vård, mer forskning, nya mediciner och ett friskare liv med CF och 
PCD! 

Som medlem har du också möjlighet att delta i olika aktiviteter och söka 
eventuella bidrag från RfCF eller din lokala förening.

Hur blir jag medlem?
På vår hemsida www.rfcf.se finns information om hur du gör för att bli 
medlem. Har du frågor är du välkommen att maila info@rfcf.se eller 
ringa till kansliet på telefon 018-15 16 22.

Vad kostar det?
På vår hemsida finns aktuella medlemsavgifter och förklaring till de 
olika medlemskapen. 

2021 gäller följande priser: 

Huvudmedlem  200 kr/person och år
Familjemedlem  50 kr/person och år
Ständigt medlemskap 5 000 kr/person
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