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Verksamhetsplan 2017 - 2019 för Njurförbundet
Allmänt:
•

•

•

Idéprogrammet (förslag) och Njurförbundets riktlinjer för god njursjukvård ska vara
utgångspunkt för verksamheten.
Förbundsstyrelsen ska tillsammans med kansliet bedriva opinion, bevaka och
påverka och medverka till att förbundet ligger i framkant i alla de frågor som har
betydelse för njursjuka. Styrelsen ska arbeta för att förbundet har en stabil finansiell
situation.
Förbundet ska stödja regionföreningarna. Förbundet är en sammanslutning av 14
rikstäckande regionföreningar. Det är förbundets uppgift att stödja
regionföreningarna i det intressepolitiska arbetet och skapa informationsmaterial
som kan användas både nationellt och regionalt.

Verksamhetsplan:
•

•

•

•

Förbundsstyrelsen ska utveckla en plan för finansiering av verksamheten som inte
täcks av organisationsstödet och medlemsavgifterna. Delar av verksamheten och
projekt täcks inte av det statliga organisationsstödet och medlemsavgifterna. För att
kunna bedriva en verksamhet som uppfyller medlemmarnas behov,
verksamhetsplanen och idéprogrammets målsättning krävs alternativ finansiering
från fonder, företag och Allmänna arvsfonden.
Förbundet ska bedriva upplysningsinsatser om tidig upptäckt av njursjukdom. Detta
är ett arbete som ska pågå kontinuerligt både nationellt och regionalt och kan ske i
många olika sammanhang under hela året. I anslutning till Världsnjurdagen 2018 och
2019 ska Njurförbundet initiera ”Njurveckan” då informationsinsatser arrangeras
som sätter njurarna och njursjukdom i fokus i hela landet.
Förbundet ska arrangera en workshop om organdonation under våren 2018. Under
hösten 2017 kommer riksdagen att besluta om en ny transplantationslag med
utgångspunkt från donationsutredningen som avslutades hösten 2015. Syftet med
workshopen är att förmedla kunskap om den nya lagstiftningen, problematiken kring
organdonationer samt insatser från Njurförbundet för att öka antalet organdonatorer
i landet. Deltagare är företrädare för regionföreningarna och personer involverade
inom verksamheten.
Vårdprogram om egenvård vid dialys ska implementeras. Under 2016 påbörjades
ett arbete, initierat av Njurförbundet, i samverkan med berörd profession att
utveckla ett nationellt vårdprogram för egenvård för dialys. Arbetet slutförs under
2017 och vårdprogrammet ska därefter implementeras i syfte att skapa ett likformigt
arbetssätt för egenvård och patientmedverkan vid dialys på lika villkor i landet.
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Revidering av Riktlinjer för god njursjukvård. Njurförbundets riktlinjer för god
njursjukvård utformades 2005 och är i behov av revidering. Fram till 2018 ska
riktlinjerna revideras och förankras inom regionföreningarna.
Utveckling av förbundets interna och externa kommunikation. Information och
opinionsbildning är en viktig del i förbundets verksamhet. Hemsidan kommer att
revideras under 2017–2018. Den interna kommunikationen mellan förbundet och
regionföreningarna kommer att ses över och utvecklas under 2017 – 2018.
Medlemsvärvning ska vara en central verksamhet. Medlemmarna utgör grunden för
förbundets legitimitet. Medlemsvärvning ska under perioden fram till nästa
förbundsstämma vara en central verksamhet. Förbundsstyrelsen ska aktivt verka för
att metoder utvecklas som ökar det totala medlemsantalet inom förbundet.
Utifrån den plattform som utgörs av idéprogram, värdegrund och vision utvecklas
såväl den interna som externa kommunikationen. Den grafiska profilen ses över och
en ny hemsida och informationsmaterial tas fram, med huvudfokus att stärka bilden
av Njurförbundet som kunskapsorganisation i syfte att värva fler medlemmar. Den
digitala kommunikationen blir allt viktigare. Cirka hälften av nytillkomna medlemmar
anmäler sig via hemsidan, och följarna i Njurförbundets kanaler i sociala medier ökar.
Därför planeras digitala informationskampanjer för att sprida kännedom om
Njurförbundet och värva medlemmar i samband med Världsnjurdagen 2018 och 2019
och Donationsveckan 2019.
Njurförbundet ska delta under Almedalsveckan 2018. 2014 och 2016 deltog
förbundet under Almedalsveckan i Visby med ett eget tält där besökarna kunde få sitt
blodtryck kontrollerat och möjlighet att lämna urinprov. Förbundets medverkande
informerade om tidig upptäckt av njursvikt och betydelsen av blodtrycks- och
urinprovskontroll i syfte att upptäcka njurpåverkan. 2018 är valår och det är
betydelsefullt att njursjukas frågor fokuseras genom tältarrangemanget och
arrangerat seminarium.
Njurförbundet ska i samverkan med Svenskt Njurregister, SNR, utveckla ett
kvalitetsindex. Det har länge funnits i förbundets planer att utarbeta ett
kvalitetsindex baserat på vissa kvalitetsindikatorer utifrån Njurförbundets riktlinjer
för god njursjukvård. Av resursskäl har dessa planer inte kunnat genomföras. Målet
är att genomföra detta projekt under perioden 2017 – 2018 i samverkan med SNR.
Njurförbundet ska utveckla barn- och ungdomsverksamheten med stöd av extern
part. Ett projekt som syftar till att unga, 18–30 år, med njursjukdom ska vilja
engagera sig i Njurförbundet och arrangera träffar och driva frågor, samt att barn
som har deltagit i förbundets barnverksamhet ska inspireras till fortsatt engagemang
i Njurförbundet när de blir äldre.
Njurförbundet ska arrangera gruppresor för dialyserande medlemmar. Det finns ett
stort behov bland dialyserande att resa utomlands för rekreation. Förbundets
gruppresor med medföljande reseledare har för många resenärer varit en
förutsättning att överhuvudtaget kunna genomföra en rekreationsresa utomlands.
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