
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  

Föreningen för frivilligt 

ensamstående föräldrar med 

donation 

www.femmis.se 

Femmis är en ideell, religiöst och 

partipolitiskt obunden förening som 

bildades 2005. De äldsta barnen i 

föreningen är födda 2002 och det 

föds ständigt fler. Varmt välkommen 

att bli medlem, du som funderar på 

att bli, försöker bli eller är frivilligt 

ensamstående förälder genom 

donation på/från klinik. På femmis.se 

hittar du information om hur du blir 

medlem.  

 

Vi erbjuder våra medlemmar bland 

annat information, ett nätverk online, 

lokala aktiviteter, sommarläger och 

medlemsrabatter. 

Stöd Femmis: 

Tillhör du inte vår målgrupp men 

ändå vill stödja Femmis arbete? Är 

du anhörig till en medlem? Eller är du 

kanske medlem själv men känner att 

du har möjlighet att bidra med lite 

extra? 

 

Då kan du ge en gåva till föreningen 

genom att sätta in valfritt belopp på 

plusgirokonto nr 414935-7. Märk 

inbetalningen med ”Gåva”. TACK för 

ditt bidrag! 

Kontakt: 

info@femmis.se 

www.femmis.se 

 

Följ oss på: 

Facebook 

Instagram: femmis_se 
 

 
Bli medlem: 

www.femmis.se/registrera 
 

 

http://www.femmis.se/


 

Femmis påverkar samhället.  

2016 vann vi den stora segern då 

ensamstående fick rätt till assisterad 

befruktning i Sverige. En annan 

fråga föreningen drivit som nu 

förverkligats är dubbeldonation för 

ensamstående som blev tillåtet i 

Sverige 2019. 

Arbetar du på t.ex. en klinik, MVC 

eller förskola? Vi informerar gärna 

om föreningen på din arbetsplats 

eller organisation, i mån av tid. 

Vi arbetar med opinionsbildning för 

våra rättigheter som patienter i 

svensk sjukvård och för t.ex. 

minskade köer till att få hjälp med 

assisterad befruktning, en förenklad 

fastställelse av föräldraskap, en 

uppdaterad föräldraförsäkring och 

barnomsorg på obekväm arbetstid i 

alla kommuner. 

 

Vi har varit remissinstans vid ett 

flertal statliga utredningar och är 

medlemsorganisation i RFSU och 

Göteborgs rättighetscenter. 

Vill du veta mer? Besök femmis.se! 

Femmis består av personer i olika 

faser av processen att försöka få 

barn som ensamstående genom 

donation på klinik. Vi förenas av vår 

längtan efter och kärleken till våra 

barn, och att vi väljer att bli föräldrar 

på egen hand. I Femmis finns 

möjlighet att få råd och stöd, ta del av 

information och känna tillhörighet 

och gemenskap med andra i samma 

situation genom hela processen från 

funderingar till att leva som 

ensamstående med barn. 

 

Femmis är även till för barnen som 

får ett eget sammanhang med andra 

barn som också tillkommit med hjälp 

av donation. Här kan de känna 

samhörighet och trygghet i att det 

finns många fler barn med samma 

familjeform. 


