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Njurfonden
Pg. 90 10 30-7
Bg. 901-0307

Njurfonden är Njurförbundets forskningsfond. Njurfonden har 
till ändamål att lämna bidrag till ve ten skap li ga forskningsprojekt 
som avses främja vården av kroniskt njursjuka. Projekten kan 
ha medicinsk, social eller psy ko lo gisk ka rak tär och re sul ta ten av 
forskningen bör komma de njursjuka till del inom en över skåd lig 
tidsperiod.

Alwallsfonden,
Rekreationsfonden och 
Amelie Ersmarkers fond

Pg. 25 30 67-3
Bg 690-1334

Alwallsfonden lämnar bidrag till aktiviteter och projekt som syftar 
till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges 
i form av rese- och studiestipendier, samt som pro duk tions bi drag 
till personer och objekt.
Rekreationsfonden lämnar resebidrag till Njurförbundets med lem-
 mar.
Amelie Ersmarkers fond lämnar bidrag till barn och ungdomar.
Du kan välja att ge bidrag till en av fonderna eller låta Njurförbundet 
fördela medlen mellan dessa fonder.
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§ 3 i Njurförbundets stadgar:

Förbundets ändamål är:
* att sammansluta alla regionföreningar som uppfyller förbundets ändamål och stadgar, 
* att främja och tillvarata njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars intressen 
   avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och övriga angelägna intressepolitiska 
   områden samt i övrigt företräda dessa gentemot myndigheter,
* att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov,
* att i övrigt verka för medlemmarnas sak i samverkan med andra organisationer,
* att stödja forskning om njursjukdom.
Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
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nades över till organisationskommitté som skulle tillsättas.  
Medlemsavgiften till förbundet och arvoden till förtroende-
valda fastställdes oförändrade.

Ordförandekonferens
I enlighet med förbundets stadgar har under året en ordfö-
randekonferens anordnats.
Under hösten genomfördes en regionordförandekonferens 
24-25 oktober 2009. Till konferensen hade som medver-
kande inbjudits Åsa Welin, verksamhetschef hos Donations-
rådet, Socialstyrelsen och Staffan Schön, verksamhetschef 
i njurmedicin på Ryhovs Sjukhus i Jönköping och ansvarig 
för Svenskt Njurregister. Tillfälle till information och 
diskussion om två angelägna ämnesområden erbjöds. För 
övrigt ägnades tiden till att diskutera aktuella uppgifter som 
förbundet skall prioritera, medlemsutvecklingen inom orga-
nisationen och även viktiga frågor som de olika förenings-
representanterna vill ta upp för diskussion.
Delatagare på konferensen var förutom regionförenings-
ordföranden eller ersättare för dessa, förbundsstyreslen och 
kanslipersonalen.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 8 protokollförda 
styrelsemöten;.
31 januari-1 februari,  21-22  mars, 8 maj, 10 
maj(konstituerande), 13-14 juni, 28 augusti, 23 oktober 
samt 21-22  november. Utöver dessa möten har det varit 
beslut per capsulam 2009-10-01, som gällde arvode för 
granskning av Njurfondens ansökningar samt per 2009-11-
27 avseende avtal med auktoriserad revisor

Styrelsens sammansättning fr. o. m. förbundsstämman 
10 maj 2009:
Håkan Hedman, ordförande
Åsa Torstensson, vice ordförande
Tina Pajunen
Lars Nordstedt
Lars Åke Pellborn
Erik Herland
Anders Billström
Mikael Johansson
Rolf Mattisson 

Vid förbundsstämman den 10 maj 2009 avgick följande 
ledamöter:
Britta Strandberg
Pernilla Oscarsson 
Per Sundbom 

Adjungerade:
Bertil Joneken, förbundskassör
Britt Marie Färm, förbundssekreterare, t o m juni 2009
Anna-Lisa Lampinen, fr o m augusti 2009

Årsredovisning  2009
Inledning
Njurförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation för njursjuka, levande donatorer och 
deras anhöriga.
Njurförbundet bildades 1969 och består av 14 regionfören-
ingar, som tillsammans täcker in hela landet.
Njurförbundet har som målsättning att främja och tillvarata 
de njursjukas, levande donatorers och andra medlemmars 
intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet och 
övriga angelägna intressepolitiska områden samt i övrigt 
företräda dessa gentemot myndigheter, att sprida kunskap 
om njursjukas och närståendes behov, att i samverkan med 
andra organisationer verka för medlemmarnas sak samt att 
stödja forskning om njursjukdom.

Förbundets organisation
Njurförbundet är uppbyggt av 14 regionföreningar. Inom 
förbundet fi nns en barn- och föräldragrupp samt en ung-
domsgrupp.
Högsta beslutande organ är förbundsstämman, som äger 
rum vartannat år. 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av ordförande 
samt åtta ledamöter. Till styrelsen har förbundskassör och 
förbundssekreterare varit adjungerade.
Medlemsavgiften till förbundet har under året varit 120 
kronor samt för barn under 18 år 20 kronor.  

40-årsjubileum
1969 bildades Rikförbundet för Njursjuka (Njurförbundet 
sedan maj 2007). För att uppmärksamma förbundets 40 års 
jubileum arrangerades en jubileumskonferens den 9 maj i 
samband med förbundsstämman på Hotel Park Inn i Solna. 
Medverkande i programmet var Henric Mulec, Mattias 
Aurell, Marie Nyqvist, Nils Grefberg, Hans Herlitz, Annika 
Tibell och Håkan Hedman under ledning av moderatorn 
Håkan Gäbel. Inför jubileet hade en jubileumsbok tagits 
fram med titeln Njurvårdens framtid. I boken medverkar en 
lång rad skribenter som ger sin personliga tillbakablick på 
utvecklingen och sina visioner inför framtiden. 
Som avslutning på jubileumskonferensen bjöds de cirka 
100 deltagarna på underhållning och middag med dans.

Förbundsstämman
Årets förbundsstämma arrangerades den 10 maj på Hotel  
Park Inn i Solna. Vid stämman deltog 38 ombud, förbunds-
styrelsen, kanslipersonalen och inbjudna gäster.
En verksamhetsplan faställdes, som bland andra viktiga 
uppgifter innebär att förbundets organisation ska ses över 
och att ett projekt om tidig upptäckt och behandling av njur-
svikt ska genomföras.  Fyra motioner behandlades varav två 
avslogs och två ang. begreppet njursjuka i informationsma-
terial och central enhetlig medlemsavgiftsdebitering läm-
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Revisorer och revisorssuppleant
BDO, Nordic Stockholm AB, auktoriserad revisor
Christer Olsson, ordinarie förtroendevald revisor fr o m maj 
2009
Björn Severinsson, suppleant fr o m maj 2009

Valberedning  
Ann-Katrin Bergström, sammankallande
Christian Farman
Bill Svanborg

Arbetsgrupper: 
Förbundsstyrelsen har under året haft följande arbetsgrup-
per.

Ungdomsgrupp- 
Barn – och föräldragrupp- 
Redaktionskommitté för Njurfunk- 
Forskningsutskott- 
Alwallsfonden- 
Rekreationsfonden- 
Planeringsgrupp för förbundets 40-årsjubileum- 
Organisationsutredningen- 

Kansliet
Kanslilokalerna är belägna i Sundbyberg.
Förbundskansliet har under året bestått av:
Kerstin Engdahl, ekonomi/administration, Ungdomsgrup-
pen samt Barn- och föräldragruppen
Britt Marie Färm , kanslichef och förbundssekreterare (pen-
sionerades i juni 2009)
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör, adjungerad 
sekreterare i styrelsen
Monica Norrman, administration, annonser och medlemsre-
gister (slutade i juni 2009)
Anders Wikner, administration, medlemsregister och IT-
ansvarig 

Främmande tjänster
Förbundet har under året använt sig av Jonekens förenings-
service för delar av den löpande ekonomifunktionen, löne-
administration och skatteredovisning, Kampanjproduktion 
AB för lagerhållning och distribution av trycksaker samt 
HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) för posthan-
tering, framställning av trycksaker och del i telefonväxel.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 
4324. Det är en minskning med 151 medlemmar sedan före-
gående årsskifte.
Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal fi nns i 
bilaga 2.

Information
NjurFunk
Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 36) 
utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca 5 500 ex 
samt 40 ex som taltidning per nummer. Tidningen ingår i 

medlemsavgiften. Den ska ge information och nyheter om 
vård och behandling av njursjukdomar, opinionsbildning, 
samt om förbundets och föreningarnas verksamhet.
Tidningen layoutas på förbundskansliet och trycktes under 
2009 av Grafi ska Punkten i Växjö.
Lars Nordstedt har varit ansvarig utgivare och Anna-Lisa 
Lampinen har varit redaktör under året och svarat för 
tidningens layout. I redaktionen har dessutom ingått Odd-
var Aalmo, Stockholm, Carl Johan Ahl, Göteborg, Rune 
Engelbrektsson (t o m mars 2009), Harriet Hjelmqvist, 
Järfälla och  Lars-Åke Pellborn, Stockholm. Eftersom det 
varit jubileumsår så har även Njurfunk präglats av detta 
innehållsmässigt under årets tre första nummer. Tack vare 
relativt många annonsörer har vi kunnat erbjuda en inne-
hållsrik tidning under året.

Reselänk på hemsidan
I samband med att hemsidan förnyades startades en rese-
länk för att informera om möjligheter och praktiska frågor 
kring resande för njursjuka i olika behandlingsformer. På 
reselänken erbjöds även möjligheter för resebyråer och 
dialyskliniker i andra länder att annonsera och få faktatext 
översatt till svenska. Två annonsörer har vi haft under det 
första året, en från Grekland och en annan från Turkiet. An-
nonseringen knöts samman med en eller fl era annonser även 
NjurFunk till förmånliga priser. 
Förhoppningen är att kunna erbjuda medlemmarna på sikt 
allt bättre praktisk information kring sjukdom och resande 
framförallt vid resor utanför landets gränser, om erfaren-
heter som andra gjort i form av reseberättelser, om olika 
resemöjligheter och dialysverksamheter inom landet som 
förbundet eller andra arrangörer erbjuder samt möjlighet för 
utländska arrangörer av dialys eller resor att annonsera och 
få stöd med information till våra medlemmar.

Njur-Nytt
Njur-Nytt, som är ett internt nyhetsbrev för förbundets och 
regionföreningarnas förtroendevalda, har under året utkom-
mit med sju nummer.
I Njur-Nytt ges kortfattad information om aktuella frågor 
inom förbundet, sammandrag av beslut från förbundsstyrel-
sen samt aktuella kurser, konferenser och andra aktiviteter.
Njur-Nytt produceras på förbundskansliet.

Förbundets broschyrer
Under året har förbundet fattat beslut om att inte trycka 
en ny upplaga av broschyrerna Att äta rätt, Dialys eller 
Njurtransplantation. Den upplaga som fi nns kvar skall 
distribueras till intresserade men därefter skall de endast 
fi nnas tillgängliga via hemsidan på Internet. Däremot skall 
broschyren Njursjuk revideras och utvecklas så att den 
omfattar viktiga delar om kost, dialys och transplantation. 
Beslutet är huvudsakligen baserat på att det i dagsläget 
fi nns mycket bra skriftlig information som olika företag 
inom läkemedels- dialysbranschen har producerat. 
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Jubileumsboken Njurvårdens framtid
I samband med förbundets 40 års jubileum producerades en 
jubileumsbok med titeln Njurvårdens framtid. I redaktio-
nen för boken ingick förbundsordföranden Håkan Hedman, 
Mattias Aurell, professor emeritus i njurmedicin och Håkan 
Gäbel, docent och transplantationskirurg. Medicinjournalis-
ten Tonie Andersson har redigerat textmaterialet och layoutat 
boken.
Ett 40-tal personer som länge verkat i olika sammanhang 
främst inom njursjukvården och Njurförbundet har fått 
möjligheter att teckna ner sin syn på njursjukvården idag och 
om vad de tror om framtiden. Boken har fi nansierats genom 
medel från Njurfonden samt sponsring från Astellas Pharma 
AB och Gambro AB. Boken säljs via förbundet och region-
föreningarna och intäkterna går oavkortat till Njurfonden. 

Studiehandledning till 
Riktlinjer för god njursjukvård
Under året startade ett samarbete med Arbetarnas Bildnings-
förbund ABF för att framställa en studiehandledning till 
förbundets skrift Riktlinjer för god njursjukvård. Förutom 

materialet skulle cirkelledare utbildas för att sedan enga-
gera sig i att leda studiecirklar för medlemmar i ämnet 
och få medlemmar mer medvetna om vilka krav de kan 
eller bör ställa på sin vård. P.g.a. svårigheter för ABF att 
fullfölja arbetet under året har det under hösten fördröjts 
men kan förhoppningsvis fullföljas 2010.

Nya foldrar
Under året har Barn- och Föräldragruppen reviderat och 
nytryckt foldrarna Barn med njursjukdom, har du ett njur-
sjukt barn i din grupp och Ansökan om vårdbidrag för Ditt 
njursjuka barn. Även ungdomsgruppen har reviderat och 
nytryckt sin rekryteringsfolder Ungdomsgruppen – Kom 
med i gemenskapen.

Njurförbundets  hemsida
Hemsidan kan numera uppdateras på kansliet, vilket gör 
den mer aktuell. Hemsidan hittas på adress www.njurfor-
bundet.se. Ansvarig utgivare är Håkan Hedman.

Förbundets fonder
Njurfonden
Njurförbundets forskningsfond instiftades 1981 med hjälp av medel från en radiohjälpsinsamling 1980 . Första utdelningen 
av forskningsstöd var 1982. Styrelsen beslutade i oktober 1991 att ändra namnet  till Njurfonden.
Forskningsutskottet under 2009 har bestått av Håkan Hedman och Åsa Torstensson och som ersättare Pernilla Oscarsson 
utsedda av Njurförbundets förbundsstyrelse samt professor Gunnar Tufvesson, Svensk Transplantationsförening och docent 
Ola Samuelsson, Svensk Njurmedicinsk förening .
Njurförbundet har ett särskilt plusgirokonto 90 10 30-7 och bankgirokonto 901-0307  för bidrag till forskningsfonden. 
Forskningsmedlens förvaltning granskas av särskilda revisorer utsedda av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI.

Utdelning ur Njurfonden 2009
46 ansökningar inkom till Njurfonden 2009.Av dessa avsåg tre ansökningar Tommy och Gösta Anderssons minnesfond.  17 
projekt tilldelades medel ur fonden till ett totalt belopp av 710.000 kronor ur Njurfonden samt utdelades 75.000:- ur Tommy 
och Gösta Anderssons minnesfond till ett projekt.

Utdelning Njurfonden
Sökande Institution/ort Projekttitel

Bevi l jat 
belopp

Bruchfeld 
Anette

Karolinska Universi-
tetssjukhuset

Studie av ANCA positiva småkärlsvaskuliter genom kliniska, 
serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett 
patientnära perspektiv.

40 000

Carrero Juan 
Jesus

Karolinska Institutet Unraveling the implications of obesity in chronic kidney dis-
ease: a clinical biochemical and genomic approach.

50 000

Dezfoolian 
Hamid

Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset Göteborg

Påverkar tillskott av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkäns-
lighet och insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår 
nedsatt njurfunktion och d-vitaman brist.

40 000
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Ebefors 
Kerstin

Sahlgrenska akademin 
Göterborgs Universitet

Glomerulärt och tubulärt uttryck av proteoglykaner vid lgA 
nefrit.

30 000

Evans 
Marie

Karolinska Institutet När är den optimala tidpunkten att starta dialysbehandling: 
överlevnad och sjuklighet hos patienter med kronisk njursvikt 
som startar tidigt respektive sent.

30 000

Gunnarsson 
Iva

Stockholms läns lands-
ting

Systemisk lupus erythematosus-genetik, hormoner, infl am-
mationsreglering och utvärdering av ny exprimentell terapi 
vid nefrit

50 000

Guron 
Gregor

Njurmedicin SU / Sahl-
grenska

Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom 50 000

Lindskog 
Annika

Göteborgs Universitet Utvärdering av DAPT som behandling vid nefrotiska sjuk-
domar

30 000

Ljungman 
Susanne

Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset

Kan reträning minska förekomsten av bukhinneinfl ammation 
vid peritonealdialys.

50 000

Luksha 
Leanid

Karolinska Institutet Resistance artery dysfunctionin chronic kidney disease(CKD): 
compromised pathways and therapeutic alternatives

30 000

Lundberg 
Sigrid

Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna

” Faktorer som styr progress av kronisk njursvikt vid lgA 
nefrit”

40 000

Nitescu 
Nicoletta 
Maria

Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset

Effekterna av den vasoaktiva peptiden urotensin ll på njurens 
funktion, blodfl öde och syresättning vid endotoxin-orskad akut 
njurskada. 

40 000

Saaed Aso Njurmedicin SU / Sahl-
grenska

Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär 
hypertoni.

40 000

Svensson 
Maria

Sahlgrenskasjukhuset 
Göteborgs universitet 

Sambandet mellan metabola rubbningar och hjärt-kärlfunktion 
hos patienter med mild till måttlig kronisk njursvikt

50 000

Tranaeus 
Lindblad 
Ylva

Karolinska Universi-
tetssjukhuset

Pediatrik kidney disease and cardiovascular complications - risk 
factors and interventional strategies.

50 000

Wallqvist 
Carin

Centrallasarettet Väs-
terås

Vita blodkroppars funktion hos njursjuka 40 000

Wernersson 
Annika

Karolinska Universi-
tetssjukhuset Hud-
dinge

Identifi ering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid 
tillstånd med proteinuri.

50 000

Summa 710 000

Utdelning ur Tommy och Gösta Anderssons minnesfond 2009

Sökande   Institution     Belopp

Korkeila, Maarit   Karolinska Huddinge    75.000:-

Totalt:          75.000:-
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Alwallsfonden
Njursjukas stipendiefond till professor Nils Alwalls minne 
bildades vid förbundsstämman
den 19 april 1986. Nils Alwall avled i februari samma år 
och stipendiefonden instiftades av

förbundet för att hedra hans minne och banbrytande insatser 
inom dialysområdet. Professor Nils Alwall är förbundets 
hittills enda hedersmedlem.
Stipendiefondens utskott har under 2009 bestått av Tina 
Pajunen, Åsa Torstensson samt Pia  Lundström. 
�

Utdelning Alwallsfonden 2009
Sökande Instutition/ort Projekttitel

Beviljat 
belopp

Andersson Ingrid Universitetssjukuset 
MAS, Malmö

Studiebesök på Rikshospitalet i Oslo 10.000:-

Bertling Inger Landstinget Västman-
land

Studiebesök i Varberg Njursviktsmottagningen 3.229:-

Kristiansson Ingrid Universitetssjukuset i 
Lund

Åka till Great Ormond Street för att utöka vår 
kunskap och utbyta erfarenheter.

5.000:-

Lindqvist Eivy Landstinget Västman-
land

Studiebesök i Varberg Njursviktsmottagningen 3.229:-

Nilsson Theresa Universitetssjukuset 
MAS, Malmö

Studiebesök på Rikshospitalet i Oslo se nr 1

Waldner Annika Universitetssjukuset 
MAS, Malmö

Studiebesök på Rikshospitalet i Oslo se nr  1 
och 12

Vinter Marianne Landstinget Västman-
land

Studiebesök i Varberg Njursviktsmottagningen 3.229:-

Önnheim Ann-Catrin Region Skåne, Univer-
sitetssjukhuset i Lund

Åka till Great Ormond Street för att utöka vår 
kunskap och utbyta erfarenheter.

5.000:-

Summa 29.687:-

Rekreationsfonden
Njursjukas rekreationsfond bildades i juni 1997. Rekrea-
tionsfonden har till ändamål att stödja njursjuka medlem-

mar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med 
olika former av rekreation.
Under 2009 har totalt 20.000 kronor beviljats i bidrag  till 
sammanlagt 12 medlemmar.

Intressepolitik
Bland förbundets främsta uppgifter ingår att verka för att 
njursjuka i Sverige får vård och behandling av högsta kvali-
tet samt får möjlighet att leva med en god social trygghet
Det försämrade samhällsstödet till kroniskt sjuka och andra 
funktionshindrade är ett uttalat problem som accentuerats 
under 2009. Förbundet har på olika sätt under det gångna 
året verkat för att påverka opinionen i frågor som rör för-
ändringarna i sjukförsäkringssystemet, merkostnadsersätt-
ning till funktionshindrade som fyllt 65 år, brister i sjukvår-
dens tillvaratagande av organ samt att sjukvården har börjat 
debitera måltiderna på dialysmottagningarna.
.

Världsnjurdagen 2009 
Den 12 mars 2009 arrangerades Världsnjurdagen för tredje 
året i rad. Styrelsen anser att arrangemanget är ett utmärkt 
initiativ som är taget av International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF) och ett unikt tillfälle att öka kunska-
pen hos allmänheten om njurarnas betydelse och att göra 
Njurförbundet känt hos presumtiva medlemmar. I samband 
med Världsnjurdagen 2009 nytrycktes den folder om tidig 
upptäckt och behandling av njursvikt som tagits fram 2008 
tillsammans med Svensk Njurmedicinsk Förening ����
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. Pressmed-
delande sändes ut gemensamt.
Styrelsen anser att detta är ett viktigt led i förbundets ökade 
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fokusering på tidig njursviktsbehandling, men även ett 
exempel på den samverkan som förbundet har med den 
medicinska professionens företrädare.
Nytryckningen av broschyren sponsrades av Astellas 
Pharma AB.

Ersättning för merkostnader vid 
hemdialys efter 65-årsåldern
Personer som får en funktionsnedsättning efter att de har 
fyll 65 år är inte berättigade till handikappersättning. Mer-
kostnaden i samband med hemdialys har beräknats till mel-
lan 10 000 – 40 000 kronor per år. Företrädare för förbundet 
uppvaktade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
under januari 2009 med en begäran om att ett regelverk 
utarbetas som innebär att sjukvårdshuvudmännen ersätter 
patienter som fyllt 65 för de merkostnader som uppstår i 
samband med hemdialys.
Frågan har diskuterats internt inom förbundet och fl era av 
regionföreningarna har aktivt försökt påverka de enskilda 
sjukvårdshuvudmännen. Under 2009 har endast Region 
Skåne och Landstinget i Västernorrland visat förståelse 
för frågan och infört ersättningssystem som delvis ersätter 
merkostnader till dem som inte är berättigade till handikap-
persättning.

Enkät om måltider i samband med 
dialysbehandling
Njurförbundet har under året skickat ut en enkät till dia-
lysmottagningarna angående vilka måltider som serveras i 
samband med dialysbehandling samt om någon eventuell 
egenavgift debiteras patienterna. Endast fyra sjukvårdshu-
vudmän hade infört avgifter. Bland dessa ingår Landstinget 
i Jönköpings län. Njurförbundet anmälde landstinget till 
Socialstyrelsen eftersom förbundet anser att beslutet strider 
mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Majoriteten av 
sjukvårdshuvudmännen erbjuder kostnadsfritt en välanpas-
sad kost av både smörgåsmat och lagade måltider.

Medlemsenkät
Under 2008 besvarades en enkät av förbundets medlemmar 
som hade utarbetats av förbundet tillsammans med företa-
get Astellas Pharma AB. Enkäten innehöll frågor som rörde 
medlemmarnas syn på förbundets verksamhet, deras sociala 
situation samt inställning till läkemedel och sjukvården.
Enkäten sammanställdes slutligen vid årsskiftet 2008/2009 
och rapporten fi nns sedan 2009 tillgänglig på förbundets 
hemsida.

Organdonation - transplantation
Den stora bristen på donerade organ från avlidna är ett all-
varligt problem för många njursjuka. Frågan är väsentlig för 
förbundets medlemmar och den utgör därför en viktig del 
i det intressepolitiska arbetet. Eftersom fl era olika patient-
grupper är berörda sker en del av arbetet i nära samverkan 
med andra organisationer inom Livet som Gåva.
Njurförbundets ordförande Håkan Hedman är ordförande 
i Livet som Gåva och förbundet sköter Livet som Gåvas 
administration och medelsförvaltning. 

På den Europeiska donationsdagen 4 oktober ägde ge-
mensamma aktiviteter rum och framför allt skedde detta i 
regionföreningarna.
Under juli 2009 fi ck förbundet stort utrymme i medierna då 
en rapport från Donationsrådet  presenterades som visade 
att många möjliga organdonationer inte genomförts under 
2008 på grund av bristande engagemang från ansvariga 
inom sjukvården. Njurförbundet anmälde i detta samman-
hang Kalmar läns landsting till Socialstyrelsen på grund av 
inte en enda donation hade ägt rum inom Kalmar län under 
de tre senaste åren. Socialstyrelsen utreder för närvarande 
förbundets anmälan.
Håkan Hedman deltog under oktober månad på uppdrag av 
socialdepartementet i en hearing i EU-parlamentet i Bryssel 
om EU:s riktlinjer för transplantation och organdonation. 
Dessa riktlinjer kommer att bli en värdefull vägledning i de 
länder som saknar en utvecklad lagstiftning inom transplan-
tationsområdet. För Sveriges del kommer riktlinjerna att få 
mindre betydelse.

Ersättning till levande donatorer
Frågan om ersättning till levande donatorer är ständigt 
aktuell. Förbundets ställningstagande i frågan är entydigt. 
Donator skall erhålla full kostnadstäckning för sina utgifter 
och ett frikort inom sjukvården vore ett erkännande för de 
insatser levande donatorer gör för njursjuka och för sjukvår-
den. Utöver detta skall ingen ytterligare ersättning utgå.
En gemensam skrivelse från Svensk Transplantationsför-
ening, Svensk Njurmedicinsk förening och Njurförbundet 
med ovan nämnda förslag har tillställts socialminister 
Göran Hägglund redan 2008 men något svar på denna skri-
velse har inte erhållits under året, trots fl era påstötningar.

Kvalitetsindex
Under året har en diskussion inletts inom förbundsstyrel-
sen för att på sikt få till stånd möjligheter att utarbeta ett 
kvalitetsindex med parametrar som utgår från förbundets 
egna riktlinjer för god njursjukvård. Som en start i arbetet 
har förbundet under året haft kontakter med representanter 
för Svensk Njurmedicinsk Förening.

Projekt om njursvikt i tidigt skede
Under 2009 beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med 
förbundsstämmobeslut att utarbeta en projektplan och en 
ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett projekt som har 
till syfte att höja kunskapsnivån hos allmänheten, besluts-
fattarna och sjukvårdspersonal inom den medicinska öppen-
vården om njurarnas livsviktiga funktioner samt betydelsen 
av tidigt upptäckt av njursvikt och behandlingsmöjligheter. 
Projektet ska pågå under tre år och en projektledare kom-
mer att anställas om arvsfonden beviljar stöd till projektet. 
Ansökan kommer att insändas under vården 2010.

Njursjukas psykosociala situation
1988 genomförde förbundet en landsomfattande under-
sökning om dialyspatienters livskvalitet i samarbete med 
Institutet för Psykosocial Miljömedicn IPM och professor 
Töres Theorell. I enlighet med beslut av förbundsstämman 
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har förbundsstyrelsen diskuterat förutsättningar att genom-
föra en ny liknade undersökning. 

Sjukförsäkring och arbetsförmåga
Det förändrade regelverket inom sjukförsäkringen har inne-
burit en ökad risk för många njursjuka att utförsäkras varför 
dessa frågor har varit prioriterade i förbundets intressepoli-
tiska arbete under 2009. Förbundet har bland annat enga-
gerat sig samhällsdebatten och på olika sätt fokuserat frågan

Övrig intressepolitik
Förbundet har under året engagerat sig i många olika 
intressepolitiska i frågor som behandlats i det gemensamma 
arbetet inom handikapprörelsen. Det har skett i form av stöd 
till gemensamma
yttranden på remisser, genom aktivt deltagande i olika nät-
verksgrupper, ordförandemöten och på förbundskonferenser 
som arrangerats av Handikappförbunden.

Ungdomsverksamheten
Ungdomsgruppen är formellt en arbetsgrupp inom förbun-
det som utses av förbundsstyrelsen. 
Den leds av en arbetsgrupp som har bestått av Lisa West-
man, Malin Bergman, Annie Rinaldo samt Frej Jacobsson. 
Ungdomsgruppen har administrativt stöd av kansliet med 
Kerstin Engdahl som ansvarig. Under verksamhetsåret 2009 
har Ungdomsgruppen haft 3 arbetsgruppsmöten 13 mars, 
16 oktober och 5-6 december. Under året har arbetsgruppen 
haft  kontinuerlig kontakt genom telefonmöten och mailkor-
respondens. 
Två ungdomsträffar har arrangerats varav den första hade 
temat ”Patientens rättigheter” den 14-15 mars. Den andra 
ungdomsträffen arrangerades 16-18 oktober med temat 
”Övergång från barnvård till vuxenvård”. Den här ung-
domsträffen genomfördes tillsammans med tonårsgruppen.
Den 2-4 oktober deltog en person ur arbetsgruppen samt en 
medlem ur ungdomsgruppen på CEAPIR’s möte i Berlin. 
Fokus låg på marknadsföring för att öka medlemsanta-
let. Möjlighet gavs att träffa ungdomar i styrelsegrupper 
från andra europeiska länder. Vid mötet i Berlin inleddes 
utformandet av en enkät för ungdomar me temat ”Hur har 
sjukdomen påverkat olika aspekter i ditt liv”.
Verksamheten har under året till största delen fi nansierats av 
medel från Sunnerdahlsfonden. Ungdomsgruppen har cirka 
50 medlemma och det framtida målet är att få fl er av dessa 
delaktiga i verksamheten. 

Barn- och föräldraverksamheten
Barn- och föräldragruppen är formellt en arbetsgrupp som 
utses av förbundsstyrelsen. Den leds av en arbetsgrupp som 
under året har bestått av Anna Holsteinson, Lars Rönnqvist, 
Peter Pernäng, Kristina Johansson, Michael Westher, Guye 
Rydell, Seija Vierula och Ann-Katrin Bergström. Gruppen 
har träffats fyra gånger och haft ett antal telefonmöten.
Aktiviteter
Under 2009 har Barn- och föräldraguppen arrangerat föl-
jande aktiviteter:

Vinteraktivitet i Åre 1 – 5 mars. Femton familjer deltog 
med barn mellan 0 – 20 år.
Vid Njurförbundets 40-års jubileum deltog tre personer ur 
arbetsgruppen
Familjevecka i Jönköping på konferensanläggningen A6 
under sommaren. Tjugofem familjer deltog, varav fyra 
familjer var nya medlemmar. Vreni Frölich, dialyssköterska 
från Stockholm, deltog som stöd och kunskapsförmedlare. 
Flera föreläsare deltog under veckan.
Tonårs-, ungdoms- och juniorhelg arrangerades i Göte-
borg. Arrangör var Ungdomsgruppen och totalt deltog 
femton ungdomar samt några föräldrar. Eva Karlsson från 
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus föreläste om 
övergången från barn till vuxensjukvård.

Barn- och föräldragruppen konstaterar ett fortsatt högt del-
tagarantal med fl era nya familjer. Tack vare generösa bidrag 
från stiftelser och fonder har man kunnat bedriva en aktiv 
verksamhet under 2009.

Rehabilitering och rekreation
Idre Fjäll
Den planerade sommarveckan och vinterveckan på Idre 
tvingades tyvärr att ställas in på grund av att för få deltagare 
var anmälda.

Gruppresa utomlands
Den 10-24 september deltog 18 medlemmar i förbundets 
gruppresa till Kreta, varav 7 var dialyserande. Dialysbe-
handlingen utfördes på dialyskliniken Mesogeios. Repre-
sentant/reseledare från förbundet var Tina Pajunen.

Samarbete med andra 
organisationer

Livet som Gåva - samverkan för 
donation av organ och vävnader
Tillgången på organ för transplantationsändamål är en 
viktig fråga för landets njursjuka. Idag står endast cirka 20 
procent av landets dialyserande på transplantationsväntelis-
tan. En bidragande orsak är, förutom medicinska kontrain-
dikationer, bristen på donerade njurar från avlidna. Tillsam-
mans med övriga berörda handikapporganisationer och 
företrädare för den medicinska professionen ingår förbundet 
i samverkansorganisationen Livet som Gåva - samverkan 
för donation av organ och vävnader. Syftet med Livet som 
Gåva är att med olika former av informationsinsatser få fl er 
människor att ta ställning för organdonation. Njurförbun-
dets ordförande Håkan Hedman är ordförande i Livet som 
Gåva och Njurförbundet är medelsförvaltare och adminis-
trativt ansvarig.
I samband med Europeiska Donationsdagen den 4 oktober 
anordnades, i samverkan med Donationsrådet,  aktiviteter 
på fl era platser i landet för att informera allmänheten om 
betydelsen av att man tar ställning till organdonation.
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Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2009 tilldelades de 
båda transplantationskoordinatorerna Christina Bergström i 
Uppsala och Ulrika Lorentzon i Göteborg. De fi ck heders-
utmärkelsen för sitt personliga engagemang under mer än 
20 år för organdonation och transplantationer som sträcker 
sig betydligt längre än vad som ingår i deras yrkesutövning. 
Diplomen utdelades i samband med en trädplantering utan-
för Transplantationscentrums vårdbyggnad vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

 
CEAPIR – European Kidney Patients’ 
Federation
CEAPIR- European Kidney Patients’ Federation-  är 
njursjukas europeiska samarbetsorgan. Njurförbundet var 
med och bildade CEAPIR år 1981. Fler och fl er europeiska 
förbund har 
anslutit sig. 2009 blev Polen nytt medlemsland. CEAPIR 
omfattar idag 23 
nationella förbund. Samtliga nordiska länder är medlemmar. 
Den svenska delegationen hade vid generalförsamlingens 
möte i Rom 
2007väckt frågan om en översyn av CEAPIR; s organisa-
tion och 
arbetsformer 2009 års generalförsamling hölls i Tallinn. Då 
tillsattes en 
arbetsgrupp som kommer att lämna sin rapport i god tid 
före kommande 
generalförsamling i juni i år.
Förbundet representerades 2009 av Lars Nordstedt, som är 
CEAPIRS;s 
generalsekreterare och som även deltar i CEAPIR:s löpande 
arbete samt 
Lars Åke Pellborn. Håkan Hedman är revisor men var 
förhindrad att delta 
i generalförsamlingen men deltog i stället i CEAPIR;s möte 
i Berlin 
hösten 2009.

NNS – Njursjukas Nordiska 
Samarbetsutskott
NNS bildades 1981 och är ett samarbetsorgan för njursju-
kas organisationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och 
Island. Syftet med NNS är att utbyta erfarenheter länderna 
emellan. Årligen arrangeras en konferens där värdskapet 
växlar mellan medlemmarna. Konferenserna har hittills 
kunnat fi nansieras bl.a. genom bidrag från Nordiska Nämn-
den för Handikappfrågor – NNH.
NNS-mötet hölls i augusti 2009 i Reykjavik.
Mötet innehöll förutom årsmötesförhandlingar, erfarenhets-
utbyte, rundtur på Island och intressanta föreläsningar. Från 
Sverige deltog Åsa Torstensson

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
Handikappförbundens samarbetsorgan är en paraplyorga-
nisation som består av 43 av landets handikappförbund. 
Njurförbundet är ett av medlemsförbunden.
Njurförbundets ordinarie representant i HSO:s ordförande-
grupp är Håkan Hedman och ersättare har varit Åsa Tor-
stensson och Lars Åke Pellborn. 

Lars Åke Pellborn är utsedd av Handikappförbunden att 
vara ersättare i Tandvårds –och Läkemedelsförmånsnämn-
dens brukarråd.
Tina Pajunen är ersättare i Socialstyrelsens funktionshin-
dersnämnd.
Under verksamhetsåret har Njurförbundet deltagit med 
personal från kansliet och förtroendevalda på konferenser, 
möten och i olika arbetsgrupper.

Samverkan med ABF- 
utbildningsverksamhet 
Förbundet deltar varje år i ABF:s samverkanskonferens 
med handikapporganisationerna. Ett nära samarbete sker 
när det gäller utbildningsfrågor.
Under 2009 planerades ett samarbete med ABF för att ta 
fram en studiehandledning till förbundets material Riktlin-
jer för god njursjukvård, samt planering av en cirkelledarut-
bildning.
  
Forum - Kvinnor och 
Funktionshinder
Njurförbundet är medlem i föreningen Forum – Kvinnor 
och Funktionshinder (FQ) sedan föreningen startade i sep-
tember 1997. FQ har idag ca 20 medlemsorganisationer 
Föreningens syfte är att aktivt stärka funktionshindrade 
kvinnors inneboende kraft och förbättra situationen för 
kvinnor med funktionsnedsättningar inom alla samhälls-
områden såsom arbetsliv, familjeliv, fritid, kultur, rehabi-
litering och utbildning. FQ har representant i regeringens 
jämställdhetsråd. 

Svenska Handikapporganisationers 
Internationella
Biståndsförening SHIA
När SHIA bildades 1981 var Njurförbundet ett av de tolv 
stiftande handikappförbunden. Idag har SHIA 25 medlems-
organisationer och verkar med utvecklingssamarbete i fyra 
världsdelar. SHIA fungerar som en s.k. ramorganisation 
med ett ramavtal med Sida. Avtalet reglerar villkoren för 
de biståndsmedel som beviljas årligen. SHIA erhåller nittio 
procent av projektmedlen från Sida och förbundens egen-
insats utgör tio procent. Det var genom ett årsmötesbeslut 
efter en motion från Njurförbundet 1994 som SHIAs pro-
jektverksamhet i Östeuropa påbörjades 1998. Sedan inträdet 
i EU fi nns inget SHIA-projekt i öst.
Njurförbundet  bedriver för närvarande inget eget projekt, 
men deltar i ett gemensamt projekt i Tanzania inom ramen 
för  Afrikanska Dekaden tillsammans med  ett antal svenska 
handikapporganisationer. Njurförbundet deltar i projektet 
fram till och med 2009.
Under verksamhetsåret 2009 beslutade förbundsstyrelsen 
att tills vidare på grund av resursskäl enbart ha ett passivt 
medlemskap i SHIA
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Ekonomi
Förbundets resultat för räkenskapsåret 2009 uppgår till 
141 694,43 kr.
För första gången sedan år 2005 har kräftgången vad gäller 
förbundets ekonomi brutits och verksamheten uppvisat ett 
mindre överskott. Detta sammanhänger med förändringar i 
kansliorganisationen. 
På grund av den urholkning av statsanslaget som skett 
under hela 00-talet och som beskrevs i årsredovisningen 
förra året kan förbundet inte bibehålla den omfattning av 
verksamheten som rått under hela decenniet. En permanent 
minskning av antalet anställda vid förbundets kansli är 
därför ofrånkomlig.
Årets överskott föreslås balanseras i ny räkning och minskar 
därmed det ackumulerade underskottet till 441 822, 84 kr.
Riskexponeringen mot aktiemarknaden har varit oförändrad 
under året. Styrelsen hävdar i likhet med tidigare år att en 

rimlig nivå bör vara att högst 25% av förbundets medel är 
placerade i aktier eller aktiefonder. Enligt tidigare förbunds-
stämmobeslut får förbundet placera upp till 50% i aktier 
eller aktiefonder. Vid ingången av året var ca 25% placerat 
i aktiefonder. Innehavet i Cicero hedgefond har avvecklats 
under året eftersom fonden upphört. Infl utna överskottsme-
del har placerats i Robur fonder. Andelen som därefter är 
placerad i aktiefonder uppgår vid årets slut till oförändrat 
25%. Målet är alltså uppnått.
Marknadsvärdet för förbundets placeringar i olika värde-
papper uppgår till ca 5,1 Milj.kr per 2009-12-31, en ökning 
med ca 1,1 Milj.kr under året.
Se i övrigt de särskilda noter som fi nns under resp. poster i 
resultat- och balansräkningen.

Förvaltningsberättelse
Förbundets resultat för räkenskapsåret 2009 uppgår till 141 694,43 kr.
För första gången sedan år 2005 har kräftgången vad gäller förbundets ekonomi brutits 
och verksamheten uppvisar ett mindre överskott. 
Detta sammanhänger främst med att kanslichefen gått i pension i början av året och att tjänsten ännu inte återbesatts. 
På grund av den urholkning av statsanslaget som skett under hela 00-talet och som beskrevs i årsredovisningen förra året 
kan förbundet inte bibehålla den omfattning av verksamheten som rått under förra decenniet.
En permanent minskning av antalet anställda vid förbundets kansli är därför ofrånkomlig.
Årets överskott föreslås balanseras i ny räkning och minskar därmed det ackumulerade underskottet
till -441 822,84 kr.
Riskexponeringen mot aktiemarknaden har varit oförändrad under året. 
Styrelsen hävdar i likhet med tidigare år att en rimlig nivå bör vara  att högst 25 % av 
förbundets medel är placerade i aktier eller aktiefonder. Enligt tidigare förbundstämmobeslut får förbundet
placera upp till 50 % i aktier eller aktiefonder. Vid ingången av året var ca 25 %  placerat i aktiefonder. 
Innehavet i Cicero hedgefond har avvecklats under året eftersom fonden upphört. Infl utna överskottsmedel har placerats i 
Robur fonder.
Andelen som därefter är placerad i aktiefonder uppgår vid årets slut till oförändrat ca 25 %.  
Målet är alltså uppnått.
Marknadsvärdet av förbundets placeringar i olika värdepapper uppgår till ca 5,1 Milj kr per 2009-12-31,
en ökning med ca 1,1 Milj kr under året.
Se i övrigt de särskilda noter som fi nns under resp. poster i resultat- och balansräkningarna.
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B A L A N S R Ä K N I N G 
          Not  2009-12-31       2008-12-31
Njurförbundet   
   

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier            4        38 021,60               19 029,56 
Summa inventarier             38 021,60               19 029,56 
      
Summa anläggningstillgångar       38 021,60          19 029,56 
  
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar            106 834,00              118 692,50 
Övriga fordringar              14 384,00    3 961,00 
Förutbet kostnader o uppl intäkter          5       385 936,03              361 164,02 
Summa kortfristiga fordringar      507 154,03         483 817,52 
   
Kortfristiga placeringar   
Kortfristiga placeringar           6    5 138 671,37           4 009 018,52 
Summa kortfristiga placeringar              5 138 671,37      4 009 018,52 
   
Kassa och bank        259 723,52         155 300,96 
   
Summa omsättningstillgångar              5 905 548,92      4 648 137,00 
   
SUMMA TILLGÅNGAR               5 943 570,52      4 667 166,56 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Balanserat resultat          -583 517,27            -309 208,68 
Årets resultat             141 694,43               -274 308,59 
Rekreationsfonden             96 281,00               99 744,00 
Alwallfonden             156 908,00             162 384,00 
Njurfonden            8   5 435 917,00          3 973 794,00 
Amelie Ersmarkers fond             64 934,00               53 616,00 
Övrigt             172 769,50             319 082,50 
Summa eget kapital                5 484 986,66      4 025 103,23 
   
Skulder   
Leverantörsskulder            176 558,63              185 325,35 
Förutbetalda projektmedel                6 000,00                62 500,00 
Övriga kortfristiga skulder            128 888,50              130 377,73 
Upplupna kostnader och förutbet intäkter         7       147 136,73              263 860,25 
Summa kortfristiga skulder       458 583,86         642 063,33 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     5 943 570,52  4 667 166,56 
   
Ställda säkerheter       Inga       Inga
   
Ansvarsförbindelser       Inga                 Inga
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R E S U L T A T R Ä K N I N G  
          2009-01-01-  2008-01-01-
Njurförbundet      Not  2009-12-31  2008-12-31
   
Verksamhetens intäkter   
Medlemsavgifter             491 780,00       422 300,00 
Försäljning, reklam, annonser                                                                 392 075,00       332 636,64 
Bidrag och gåvor              1   5 634 459,50    4 350 187,33 
Övriga verksamhetsintäkter           154 382,00       106 063,00 
Summa                  6 672 696,50    5 211 186,97 
   
   
Verksamhetens kostnader   
Produktionskostnader Njurfunk, broschyrer, hemsida m m     1 289 204,00    1 328 323,40 
Lokaler, post, telefon, konsulter, medlemsavg, övriga tjänster m m     1 361 399,06    1 302 667,13 
Personalkostnader      2   2 043 809,88    2 350 977,99 
Avskrivningar               42 063,46         20 599,67 
Summa                 4 736 476,40    5 002 568,19 
   
Verksamhetsresultat                           1 936 220,10    208 618,78 
   
Finansiella investeringar   
Finansiella intäkter      3      506 363,13      -332 072,67 
Finansiella kostnader              25 699,80           2 468,70 
Resultat från fi nansiella investeringar                480 663,33  -334 541,37 
   
Resultat efter fi nansiella poster              2 416 883,43  -125 922,59 
   
Extraordinära intäkter/kostnader   
Avsättning ändamålsbestämda medel                   -2 275 189,00      -148 386,00 
   
   
Årets resultat         141 694,43  -274 308,59 
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R     
Njurförbundet     
     

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     
     
Redovisningsprinciper     
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i tillämpliga delar med Årsredovisningslagen och    
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan.    
Principerna har inte förändrats i jämförelse med föregående år.      
     
Värderingsprinciper m m     
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget anges nedan.    
Kapitalplaceringar är dock upptagna till marknadsvärde bokslutsdagen resp år     
     
Fordringar     
Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas infl yta.     
     

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER     
     
Not 1 Bidrag och gåvor     2009  2008
 Insamlade medel från allmänheten      1 809 044,29        614 652,00 
 Statliga bidrag        2 067 377,00     2 036 465,00 
 Övriga bidrag, gåvor och arv      1 758 038,21     1 699 070,33 
          5 634 459,50     4 350 187,33 
     
Not 2 Medelantal anställda     2009  2008
 Medeltal anställda har varit           3                      5 
 Varav kvinnor             2        4 
     
 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har uppgått till följande belopp:   
 
 Styrelsen       2009   2008
  Löner och ersättningar          77 040,00             73 800,00 
  Pensionskostnader      0,00                  0,00  
     
 Anställda       2009   2008
  Löner och ersättningar     1 100 934,00     1 193 612,00 
  Pensionskostnader        100 217,00        151 317,00 
     
         2009   2008
 Sociala kostnader           370 119,43       410 894,97 
     
 Summa styrelse och anställda      1 648 310,43    1 829 623,97 
     
Not 3 Resultat från fi nansiella investeringar  2009  2008
 Ränteintäkter                  174,97          10 909,78 
 Utdelning           120 577,61        279 989,80 
 Uppvärdering till marknadsvärde m m        385 610,55      -622 972,25 
                          506 363,13      -332 072,67 
     
Not 4 Inventarier      2009  2008
 Ingående ack anskaffningsvärde         622 237,10        620 666,10 
 Inköp              61 055,50            1 571,00 
 Utgående ack anskaffningsvärde         683 292,60        622 237,10 
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 Ingående avskrivningar            603 207,54          582 607,87 
 Årets avskrivningar              42 063,46            20 599,67 
 Utgående ack avskrivningar           645 271,00          603 207,54 
     
 Utgående planenligt restvärde        38 021,60        19 029,56 
     
     
Not 5 Förutbet kostnader och upplupna intäkter    2009-12-31     2008-12-31
 Utdelning från Banco:s Humanfond            219 797,03           155 275,02 
 Övriga förutbet kostnder                          166 139,00           205 889,00 
                385 936,03           361 164,02  
     
Not 6 Kortfristiga placeringar       2009-12-31     2008-12-31
 Banco fonder              865 980,07           619 379,75 
 Cicero fonder            0,00             97 923,84 
 Robur fonder           4 272 691,30        3 291 714,93 
             5 138 671,37        4 009 018,52 
     
     
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009-12-31     2008-12-31
 Upplupna semesterlöner             137 986,73           228 108,25 
 Pensionsskuld till KP                        0,00             16 502,00  
 Övriga interimsskulder                 9 150,00             19 250,00 
                             

REVISIONSBERÄTTELSE  
Till förbundsstämman i Njurförbundet , Organisationsnummer 802006-1332.
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Njurförbundet  för år 2009. Det är styrel-
sen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision.  Räkenskaperna har detaljgranskats av BDO Stockholm AB samt i enlighet med 
Stiftelsen för Insamlingskontrolls anvisningar.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för 
att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redo-
visningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi 
har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har 
handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar, varför vi tillstyrker att ledamö-
terna beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

Stockholm i mars 2009

BDO Stockholm AB

Jan Nyström                                                                          Christer Olsson
Auktoriserad revisor                                                             Förtroendevald revisor
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Slutord
Under 2009 minskade förbundet med 151 medlemmar vilket styrelsen fi nner beklagligt. Trots att medlemsvärvning har 
satts i fokus under fl era år har ännu inte trenden kunnat vändas. Styrelsen anser att åtgärder som vänder den negativa med-
lemsutvecklingen måste komma till stånd. En väg att nå dit anser styrelsen är att förbundets verksamhet bör inriktas på att 
möta de behov som den stora gruppen personer med tidig njursvikt har. Förbundet har ännu inte nått dit enligt styrelsens 
uppfattning.
Under juni månad gick Britt Marie Färm i pension från sin tjänst som kanslichef och förbundssekreterare efter nästan 10 år. 
Den ekonomiska utvecklingen inom förbundet har inte möjliggjort att en efterträdare har kunnat anställas. Tyvärr har den 
lägre personalbemanningen inneburit att vissa delar av verksamheten inte har kunnat fortskrida i enlighet med styrelsens 
ambitioner.
Under den hittillsvarande mandatperioden har regeringen i besparingssyfte infört reformer inom socialförsäkringsområdet. 
Försäkringskassan har fått nya direktiv som innebär att man är tuffare mot försäkringstagarna, det fi nns en bortre gräns för 
sjukpenningen och många har blivit utförsäkrade. Styrelsen ser med stor oro på den här utvecklingen eftersom kroniskt 
sjuka känner otrygghet och många har fått eller kommer att få svårigheter att kunna klara sin försörjning. Det är styrel-
sens uppfattning att den här frågan bör få stort utrymme i förbundets och den övriga handikapprörelsens opinionsbildande 
arbete.
Förbundet har många viktiga frågor att arbeta med under det kommande verksamhetsåret. Bland annat är bristen på vård-
platser inom sjukvården ett allvarligt problem som hotar både kvalitet och patientsäkerhet för njursjuka och andra grupper 
med kroniska sjukdomar. Likaså är det synnerligen otillfredsställande att levande givar utredningar tar lång tid, i vissa fall 
upp till ett år. Styrelsen anser att sjukvården inte visar respekt för de människor som vill donera njurar eller tar hänsyn till 
njursjukas behov att snabbt få genomgå en transplantation. Det bör dessutom utarbetas nationella riktlinjer för hur levande 
givare ska kunna få regelbundna hälsoundersökningar samt ersättas för förlorad inkomst och andra kostnader i samband 
med utredning och ingrepp. Detta är en fråga som förbundet har påtalat för regeringen för två år sedan och som ännu inte 
har fått en lösning.
Njurvården ska vara likvärdig oavsett var man bor i landet anser förbundet. Det bör därför utarbetas ett komplett kvalitets-
register som inte enbart utgår från medicinska parametrar, utan även innehåller parametrar som utgår från patientperspekti-
vet anser styrelsen.
Under det kommande verksamhetsåret hoppas styrelsen att det ges möjligheter till en fördjupning i de intressepolitiska 
frågorna och att projektet om tidig upptäckt och behandling av njursvikt kan inledas.
 Slutligen vill styrelsen tacka alla som bidragit till förbundets verksamhet under 2009. Ett speciellt tack till kanslipersonalen 
som gjort det möjligt att genomföra verksamheten. Styrelsen vill även tacka Britt Marie Färm och Monica Norrman vilka 
båda lämnade sina tjänster under 2009.
Sundbyberg i mars 2010

Håkan Hedman      Åsa Torstensson 

Lars Åke Pellborn     Anders Billström 

Erik Herland      Mikael Johansson 

Rolf Mattisson      Lars Nordstedt 

Tina Pajunen
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Bilaga 1.

Arbetsgrupper utsedda av Njurförbundets förbundsstyrelse
�. Ungdomsgruppen     Malin Bergman s.k fr o m april 2009
       Anders Billström s.k, t o m mars 2009
       Frej Jacobsson 
       Annie Rinaldo 
       Lisa Westman

2.         Barn – och föräldragruppen                 Ann-Katrin Bergström s.k. t o m november 2009
       Anna Holsteinsson s.k. fr o m november 2009
       Kristina Johansson
       Peter Pernäng
       Guye Rydell fr o m November 2009
       Lars Rönnqvist    
       Michael Westher  t o m November 2009
       Seija Vierula t o m november 2009

3. Njurfunk               Oddvar Aalmo fr o m april 2009
       CJ Ahl, fr o m april 2009 
       Rune Engelbrektsson t o m mars 2009
       Harriet Hjelmqvist fr o m april 2009
       Lars Nordstedt – ansvarig utgivare
        Anna-Lisa Lampinen – redaktör
                     Lars Åke Pellborn 

4. Forskningsutskott       Håkan Hedman
       Åsa Torstensson 
       Representant för Svensk Njurmedicinsk Förening
       Representant för Svensk Transplantationsförening

5. Alwallsfonden     Tina Pajunen
       Åsa Torstensson
       Pia Lundström, sjuksköterska    

6. Rekreationsfonden    Åsa Torstensson
       Tina Pajunen
    
7.  Planeringsgrupp för 40-årsjubiléet  Lars Nordstedt
       Britta Strandberg
       Tina Pajunen
       Britt Marie Färm

8.  Organisationsutredningen   Rolf Mattisson, sammankallande
       Håkan Hedman
       Anders Billström
       Ann-Katrin Bergström
       Christian Farman
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Njurförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress:Sturegatan 4 A, 5tr
Telefon: 08-546 405 00
Fax:08-546 405 04

Hemsida: www.njurforbundet.se
E-post: info@njurforbundet.se
Plusgiro allmänt:25 30 67 - 3
Bankgiro:690-1334
Plusgiro Njurfonden: 90 10 30 - 7
Bankgiro: Njurfonden:901-0307

Styrelseledamöter:  
@ Ordf. Håkan Hedman  031-26 00 58
@ V. ordf. Åsa Torstensson 013-17 48 49
@ Anders Billström  035-12 88 84
@ Erik Herland   08-650 06 31 
@ Rolf Mattisson   043-45 16 55
@ Lars Nordstedt   040-16 28 88
@ Tina Pajunen   031-20 61 91
@ Lars Åke Pellborn  08-738 07 44 
@ Mikael Johansson  054-53 53 22 
  

Barn- och Föräldragruppens 
styrgrupp:
@ Ann-Katrin Bergström  0550-107 38
@ Anna Holsteinson  08-626 94 23
@ Kristina Johansson  0920-26 94 81
@ Peter Pernäng   08-522 740 98
@ Guye Rydell   016-42 34 43
@ Lars Rönnqvist  0910-313-03
@ Michael Westher  031-87 56 41 
@ Seija Vierula   011-18 66 48

Ungdomsgruppens styrelse:
@ Malin Bergman  070-295 82 86
@ Anders Billström  035-12 88 84
@ Frej Jacobsson   0500-45 10 45
@ Annie Rinaldo   031-29 32 16
@ Lisa Westman   0611-229 25

NjurFunks redaktion:
@ Oddvar Aalmo   08-84 86 53 
@ CJ Ahl   03-713 69 69
     Rune Engelbrektsson
@ Harriet Hjelmqvist  08-580 380 48
@ Lars Nordstedt   040-16 28 88
@ Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
@ Lars Åke Pellborn  08-738 07 44

Kansliet:
@ Britt-Marie Färm  08-546 40 502
@ Kerstin Engdahl  08-546 40 500
@ Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
@ Monica Norrman  08-546 40 503
@ Anders Wikner  08-546 40 503

Personer markerade med @ går att nå 
via e-post med adressen 

förnamn.efternamn@njurforbundet.se

Njurförbundets förtroendevalda och anställda 2009


