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

Njurfonden är Njurförbundets forskningsfond. Fonden 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 stipendier för studier och resor 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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Förvaltningsberättelse 2010
Ändamål och syfte
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 hålls vartan-
nat år. 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av ordföranden 
samt åtta ledamöter. Till styrelsen har förbundskassör, kans-
lichef och ombudsman varit adjungerade.
Medlem i förbundet blir man genom att ansluta sig till en 
regionförening. Av medlemsavgiften till dessa har under 
året förbundet erhållit 120 kronor per medlem samt för barn 
under 18 år 20 kronor.  

Ordförandekonferens
Ett ordförandemöte med en representant - ordförande eller 
ersättare inom styrelsen - från varje regionförening skall 
hållas minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Vid 
ordförandemötena deltar även förbundsstyrelsens och kans-
lipersonal.
Den 16 – 17 oktober 2010 genomfördes en regionordförande-
konferens. Vid konferensen medverkade kommunikationskon-
sulten Anders Selin med en kurs hur förbundet kan bli bättre 
med opinionsbildning och uppmärksammas i medierna. Aktu-
ella frågor inom förbundet och regionföreningarna behandlades 
vid konferensen,
Fyllnadsval förrättades för Mikael Johansson som begärt att 
få avgå ur förbundsstyrelsen. Som ersättare invaldes Sven 
Erik Hammarlund.
Deltagare vid konferensen var förutom regionföreningsord-
föranden eller ersättare för dessa, förbundsstyreslsen och 
kanslipersonalen.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda 
styrelsemöten, 5  februari, 12 mars, 23 april, 28 maj, 10-11 
september, 15 oktober samt 10 december. Utöver dessa 

möten har ett beslut fattats per capsulam 2010-06-14 avse-
ende utdelning ur Njurfonden respektive Tommy och Gösta 
Anderssons Minnesfond.

Styrelsens sammansättning 2010:
Håkan Hedman, ordförande
Åsa Torstensson, vice ordförande
Tina Pajunen
Lars Nordstedt
Lars Åke Pellborn
Erik Herland
Anders Billström
Mikael Johansson (t o m 2010-10-16)
Sven-Erik Hammarlund fr o m 2010-10-16
Rolf Mattisson 
Adjungerade:
Lisbeth Dingvall, kanslichef fr o m 2010-05-03
Sven-Erik Hammarlund, styrelsemötet 2010-10-15
Bertil Joneken, förbundskassör
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman

Revisorer och revisorssuppleant
BDO, Stockholm AB, Jan Nyström, auktoriserad revisor
Christer Olsson, ordinarie förtroendevald revisor 
Björn Severinsson, suppleant 

Valberedning  
Ann-Katrin Bergström, sammankallande
Christian Farman
Bill Svanborg

Arbetsgrupper: 
Förbundet har under året haft följande arbetsgrupper.

Ungdomsarbetsgrupp- 
Styrgrupp för Barn – och föräldragruppen- 
Redaktionskommitté för Njurfunk- 
Forskningsutskott- 
Arbetsgrupp för Alwallsfonden- 
Arbetsgrupp för Rekreationsfonden- 
Arbetsgrupp för Organisationsutredningen- 
Arbetsgrupp för Kvalitetsindex- 
Arbetsgrupp för Gruppresa för dialyserande till utlan-- 
det

Arbetsgruppernas sammansättning framgåtr av bilaga 1.

Kansliet
Förbundskansliet är beläget i Sundbyberg och har under 
året bestått av:
Kerstin Engdahl, ekonomi/administration, Ungdomsgrup-
pen samt Barn- och föräldragruppen 
t o m 2010-05-30,
Lisbeth Diangvall, kanslichef, ekonomi/adminsitration, 
Ungdomsarbetsgruppen samt Barn – och föräldragruppen 
fr o m 2010-05-03,
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Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör, adjungerad 
sekreterare i styrelsen,
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 2010/2011 till 
4268. Det är en minskning med 46 medlemmar sedan före-
gående årsskifte.
Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal fi nns i 
bilaga 2.

Information
NjurFunk
Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 37) 
utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca 5 300 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 
2010 av Grafi ska Punkten i Växjö.
Lars Nordstedt har varit ansvarig utgivare, Håkan Hedman 
utsågs under året till ställföreträdande ansvarig utgivare och 
Anna-Lisa Lampinen har varit redaktör under året och sva-
rat för tidningens layout. I redaktionen har dessutom ingått 
Oddvar Aalmo, Stockholm, Carl Johan Ahl, Göteborg  
(t o m mars 2010), Harriet Hjelmqvist, Järfälla, Rolf Mattis-
son (fr o m april 2010) och  Lars-Åke Pellborn, Stockholm 
(t o m mars 2010) samt som medicinskt sakkunniga med 
ideellt uppdrag Nils Grefberg, Växjö och Håkan Gäbel, 
Göteborg, (båda fr o m april 2010).

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
En ny informationsskrift är under utveckling som ska 
ersätta förbundets behandlingsskrifter. Den nya skriften ska 
ge helhetsinformation om vården av njursjuka, inklusive 
njursvikt och aktiv uremivård. Frilansjournalisten Tonie An-
dersson fi ck uppdraget att i samråd med styrelsen utveckla 
den nya broschyren. 
Övriga skrifter om behandlingsformer kommer fortsätt-
ningsvis att fi nnas som pdf-fi ler på hemsidan.

Studiehandledning till Riktlinjer för god njur-
sjukvård.
Under året har förbundet i samarbete med Arbetarnas 
Bildningsförbund- ABF tagit fram en studiehandledning 
till skriften Riktlinjer för god njursjukvård. Materialet skall 
användas i cirkelverksamhet i regionföreningarna.

Njurförbundets  hemsida www.njurforbundet.se
Hemsidan har utvecklats till förbundets viktigaste informa-
tionskanal. Ansvarig utgivare är Håkan Hedman. Under året 
har hemsidan utvecklats och reviderats så att den till stor 
del kan administreras på förbundskansliet.

Förbundets fonder
Njurfonden
Njurförbundets forskningsfond instiftades 1981 med hjälp 
av medel från en radiohjälpsinsamling 1980. Första utdel-
ningen av forskningsstöd var 1982. Styrelsen beslutade i 
oktober 1991 att ändra namnet  till Njurfonden.
Forskningsutskottet bestått av Håkan Hedman, Tina 
Pajunen och Åsa Torstensson 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 revi-
sorer utsedda av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI.
Under 2010 har 700 000 kronor tilldelats 16 projekt. De-
taljerad beskrivning av de sökande och projekten fi nns på 
hemsidan.

Tommy och Gösta Anderssons minnesfond 
Minnesfonden bildades efter arv från Tommy Anderssons 
föräldrar och syftet med fonden är att gagna forskning 
som rör njurtransplantationer med levande givare. Tommy 
Andersson var den första patienten som genomgick en njur-
transplantation i Sverige 1964.
Ur Tommy och Gösta Anderssons Minnesfond tilldelades 
2010 ett projekt 100 000 kronor.

Alwallsfonden
Njursjukas Stipendiefond till Pofessor Nils Alwalls Minne 
bildades vid förbundsstämman den 19 april 1986. Nils 
Alwall avled i februari samma år och stipendiefonden in-
stiftades av förbundet för att hedra hans minne och banbry-
tande insatser inom dialysområdet. Professor Nils Alwall är 
förbundets hittills enda hedersmedlem.
Stipendiefondens utskott har bestått av Tina Pajunen, Åsa 
Torstensson samt Pia  Lundström. 
Nio sökande har tilldelats medel från Alwallfonden. Mer 
detaljerade uppgifter om sökande och ändamål fi nns på 
hemsidan.

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.
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Under 2010 har totalt 37 500 kronor beviljats i bidrag  till 
sammanlagt 21 medlemmar.

Intressepolitik
Bland förbundets främsta uppgifter ingår att verka för att 
njursjuka i Sverige får vård och behandling av högsta kvalitet 
samt får möjlighet att leva med en god social trygghet
Förbundet har på olika sätt under det gångna året verkat för 
att påverka opinionen i frågor som rör förändringarna i sjuk-
försäkringssystemet, brister i sjukvårdens tillvaratagande av 
organ, avgifter för måltider i samband med dialysbehandling 
och andra viktiga frågor som berör njursjuka.

Världsnjurdagen 2010
Den 11 mars arrangerades Världsnjurdagen för fjärde året i 
rad. Styrelsen anser att arrangemanget är ett utmärkt ini-
tiativ som är taget av International Federation of Kidney 
Foundations (IFKF) och ett unikt tillfälle att öka kunskapen 
hos allmänheten om njurarnas betydelse och att göra Njur-
förbundet känt hos presumtiva medlemmar. Pressmedde-
lande gemensamt med  Svensk Njurmedicinsk Förening och 
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening har sänts ut. 
Regionföreningarna har haft huvudansvaret för informations-
aktiviteter ute i landet.

Ersättning för merkostnader vid hemdialys efter 
65-årsåldern
Personer som får en funktionsnedsättning efter att de har fyllt 
65 år är inte berättigade till handikappersättning. Merkost-
naden i samband med hemdialys har beräknats till mellan 
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.
Arbetet med frågan har pågått under året i regionföreningarnas 
regi. Endast ett fåtal sjukvårdshuvudmän har åtagit sig att be-
kosta den enskildes merkostnader för hembehandlingen.

Avgifter för måltider i samband med dialysbe-
handling
Majoriteten av sjukvårdshuvudmännen erbjuder kostnads-
fritt en välanpassad kost av både smörgåsmat och lagade 
måltider. Under året beslutades att göra en uppföljande enkät 
för att se om det skett förändringar till det sämre. Enkäten 
sändes ut i början av 2011.

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. 
På den Europeiska donationsdagen 24 oktober arrangerades 
informationsaktiviteter i regionföreningarna med stöd från 
Livet som Gåva och förbundet.
Under året har frågan om ny transplantationsutredning aktua-
liserats av förbundet genom skrivelse till Socialminstern. I 
skrivelsen begär förbundet att lagar och föreskrifter ses över 

så att den som under sin livstid uttryckt att han eller hon 
vill donera organ och vävnader efter sin död ges möjlighe-
ter att få göra det.
Förbundets ordförande Håkan Hedman har under 2010 
ingått i en arbetsgrupp vid Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), som utarbetar ett handlingsprogram för 
det donationsbefrämjande arbetet inom vårdorganisationen 
för perioden 2011 - 2013. Arbetsgruppen kommer att av-
sluta sitt arbetet under våren 2011. Ett särskilt råd inrättas 
vid SKL, som kommer att arbeta för donation av organ, 
vävnader, blod och könsceller.

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 
skrivelse har inte erhållits, trots att påminnelse skickats till 
Socialdepartementet under 2010.

Kvalitetsindex
Under året har förbundsstyrelsen utsett en arbetsgrupp 
som arbetat med frågan om möjligheter att utarbeta ett 
kvalitetsindex med parametrar som utgår från förbundets 
egna riktlinjer för god njursjukvård. Innehållet i ett sådant 
index har diskuterats och kontakter med njursjukvårdens 
organisationer ledde till att en workshop för att diskutera 
frågan med dem har planerats och skall genomföras i aril 
2011.

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, be-
slutsfattarna och sjukvårdspersonal inom den medicinska 
öppenvården om njurarnas livsviktiga funktioner samt 
betydelsen av tidigt upptäckt av njursvikt och behand-
lingsmöjligheter. Ansökan behandlades av Allmänna 
Arvsfonden 2010 och ledde till avslag. 

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 
har förbundsstyrelsen diskuterat förutsättningar att genom-
föra en ny liknade undersökning. Vissa efterforskningar 
har skett om undersökningar som genomförts i njursjuk-
vården de senaste åren och styrelsen har med Töres Theo-
rell diskuterat frågan om hur man kunde fi nansiera och 
initiera undersökningen. På grund av hög arbetsbelastning 
för förbundsstyrelsen och kansliet har man fattat beslut om 
att avvakta med frågan tills vidare.
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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 intressepo-
litiska arbete under 2010. Förbundet har under året uppnått 
framgångar i sitt påverkansarbete och lyckats få till stånd att 
alla som har dialysbehandling ska inräknas i gruppen allvar-
ligt sjuka oavsett om de är anmälda för transplantation eller 
inte. Detta innebär att dialyserande får förlängd sjukpen-
ning baserat på 80 procent av den sjukpenningsgrundande 
inkomsten även efter den 364:e dagen.
Förbundet har  även under 2010 i en skrivelse till Försäk-
ringskassan begärt att dialyserande med tidsbegränsad 
sjukersättning ska bedömas på samma sätt som de som har 
sjukpenning och därmed få sjukersättningen förlängd och 
inte behöva gå igenom tre månaders arbetslivsintroduktion.
Förbundet har i övrigt bland annat engagerat sig i samhälls-
debatten och på olika sätt fokuserat på frågan. Det pågår ett 
arbete med att ta fram ett faktamaterial tillsammans med 
kuratorer från njursjukvården.

Övrig intressepolitik
Förbundet har under året engagerat sig i många olika intres-
sepolitiska frågor som behandlats i det gemensamma arbe-tet 
inom handikapprörelsen. Det har skett i form av stöd till ge-
mensamma yttranden på remisser, genom aktivt deltagande 
i olika nätverksgrupper, ordförandemöten och på förbunds-
konferenser som arrangerats av Handikappförbunden.

Ungdomsverksamheten
Ungdomsgruppen är en grupp inom förbundet och hade 
under året ca 35 medlemmar. 
I ungdomsarbetsgruppen har ingått Lisa Westman, Malin 
Haglund, Annie Rinaldo samt Frej Jacobsson. Under året 
har de haft 2 arbetsgruppsmöten 15  oktober och 11-12 
december. Övrig kontakt har skett genom telefonmöten och 
mailkorrespondens. 
16 – 18 april arrangerades en kryssningskonferens till Riga 
för ungdomar. Temat för den var friskvård för njursjuka och 
att resa som njursjuk. Anders Billström, förbundsstyrelsen,  
medverkade och 14 ungdomar deltog.
Den 16-17 oktober arrangerades konferens om sex och sam-
levnad i Solna. 14 ungdomar deltog. I programmet medver-
kade njurläkare, androlog och barnmorska. 
Ungdomsgruppen var representerad på NNS-möte i Oslo av 
två deltagare och på CEAPIRmöte i London av en delta-
gare.
Mer detaljerad information om ungdomsverksamheten 2010 
fi nns på hemsidan.

Barn – och föräldraverksamheten
Barn- och föräldragruppen är en grupp inom förbundet. Un-
der 2010 hade de ca 90 familjer som medlemmar. Den leds 
av en styrgrupp som under året har bestått av Anna Hol-
steinson, Lars Rönnqvist, Peter Pernäng, Kristina Johansson 
och Guye Rydell. 
Gruppen har träffats tre gånger och haft ett antal telefon-

möten.
Under året har Barn- och föräldraguppen arrangerat Famil-
jevecka i Stockholm den 29-31 januari. 23 familjer deltog.
Familjevecka arrangerades i Tällberg i Dalarna 25-30 juli. 
22 familjer deltog. 
Gemensam tonårs- och juniorhelg arrangerades i Göteborg 
1-3 oktober. 13 juniorer och tonåringar med medföljande 
förälder deltog.
Mer detaljerad information om barn- och föräldraverksam-
heten fi nns på hemsidan.

Rehabilitering och rekreation
Gruppresa utomlands
Den 19 september – 3 oktober deltog 26 personer varav 12 
hemodialsyerande i förbundets gruppresa till Rhodos. Från 
förbundet medverkade Tina Pajunen och Åsa Torstensson, 
som arrangerat gruppresan.

Samarbete med andra organisa-
tioner
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 transplantations-
väntelistan. En bidragande orsak är, förutom medicinska 
kontraindikationer, bristen på donerade njurar från avlidna. 
Tillsammans 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 informationsin-
satser få fl er människor att ta ställning för organdonation. 
Njurförbundets ordförande Håkan Hedman är ordförande i 
Livet som Gåva och Njurförbundet är medelsförvaltare och 
administrativt ansvarig.
I samband med Europeiska Donationsdagen den 24 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.
Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2010 tilldelades forska-
ren Margareta Sanner, Uppsala, för sitt personliga engage-
mang och arbete under mer än 20 år på forskningsinsatser 
för att undersöka svenska folkets inställning i donationsfrå-
gor. 

CEAPIR – European Kidney Patients’ Federation 
CEAPIR –European Kidney  Patients´Federation är njursju-
kas europeiska samarbetsorgan. Njurförbundet var med och 
bildade det 1981. 
Det omfattar idag 23 nationella förbund. Samtliga nordiska 
länder är medlemmar,
Schweiz var  värd för CEAPIRs årliga möte som ägde rum 
i Zurich den 4-6 juni. I mötet deltog Håkan Hedman, tillika 
Ceapirs revisor och Lars Åke Pellborn. 
Sverige hade vid CEAPIRs möte i Rom 2007 väckt försla-
get om en allmän översyn av CEAPIR, organisation och 
arbetsformer. En kommitté fi ck detta uppdrag vid mötet i 
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Talinn 2009 och kunde i Zurich lämna sin rapport. I rap-
porten betonades bl a vikten av bättre informationsutbyte 
mellan CEAPIR och medlemsorganisationerna liksom en 
satsning på hemsidan.
Ungdomsarbetsgruppen hade under mötet fl era workshops. 
Tyvärr saknades ungdomsrepresentanter från Sverige.
 Lars Nordstedt, som i många år varit generalsekreterare 
hade av hälsoskäl avböjt omval. Nya i executivekommittén 
blev Lars Engberg, Danmark och Ray Mackey, Storbritan-
nien, den senare som generalsekreterare. Mark Murphy från 
Irland omvaldes till styrelsen, men ersattes som skattmäs-
tare av Christian Frenzel från Tyskland. Håkan Hedman 
omvaldes som revisor,
En workshop arrangerades i London 27-28 november 2010. 
Ett  av ämnena för workshop var ”Användning av nya me-
dia, sociala nätverk och Face book. I mötet  deltog Håkan 
Hedman samt ungdomsrepresentanten Annie Rinaldo.

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 den 25 – 26 september i Oslo. Mötet 
innehöll  årsmötesförhandlingar, presentationer av de olika 
förbundens verksamheter samt föreläsningar. Parallellt med 
NNS-mötet träffade de nordiska ländernas ungdomssektio-
ner. Från förbundsstyrelsen deltog Håkan Hedman och Rolf 
Mattisson, samt Frej Jakobsson och Jonatan Lindqvist från 
ungdomsgruppen.

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 (TLV) brukarråd samt Läkemedelsverkets brukarråd. 
Under 2010 avvecklades TLV:s brukarråd vilket har kritise-
rats av organisationerna inom HSO.
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 
Under 2010 tog förbundet i samarbete med Arbetarnas 
Bildningsförbund- ABF fram ett studiematerial till skriften 
Riktlinjer för god njursjukvård. 11-12 september utbildades 
8 deltagare från regionföreningarna till cirkelledare i Solna. 
Målet är att skapa cirkelverksamhet i ämnet för medlem-
marna för att utveckla kunskaperna om sjukdom och 
behandling också få synpunkter på materialet från medlem-

marna inför framtida revidering av materialet.

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 Internatio-
nella Biståndsförening SHIA
När SHIA bildades 1981 var Njurförbundet ett av de tolv 
ingående 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 egenin-
sats utgör tio procent. 
Sedan 2009  kommer Njuförbundet att tills vidare på grund 
av resursskäl enbart ha ett passivt medlemskap i SHIA.

Övrigt
Inför Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllop 
den 19 juni uppvaktade förbundet kronprinsessparet vid 
deras lysning den 1 juni med en gåva till bröllopsfonden. 
Håkan Hedman och Åsa Torstensson representerade förbun-
det.

Ekonomi
Njuförbundets resultat för räkenskapsåret 2010 uppgår till 
171 286,60 kr.
Årets överskott föreslås balanseras i ny räkning och mins-
kar därmed det ackumulerade underskottet vad gäller det 
fria egna kapitalet med ca 170 000 kr till -270 536,24 kr.
Riskexponeringen mot aktiemarknaden har varit oförändrad 
under året. 
Styrelsens policy har i likhet med tidigare år varit att en 
rimlig nivå borde vara  att högst  25 % av förbundets pla-
ceringar bör vara i aktier eller aktiefonder. Enligt tidigare 
förbundstämmobeslut får styrelsen placera upp till 50 % i 
aktier eller aktiefonder. Vid ingången av året var ca 25 %  
placerat i aktiefonder. De fonder som avses är Humanfon-
den och Kapitalinvest vilka båda nu förvaltas av Robur.
Inga ytterligare medel har placerats i aktiefonder under året. 
Andelen som är placerad i aktiefonder uppgår vid årets slut 
till 27%, en följd av att aktiefonderna utvecklats bättre än 
övriga fonder under året. 
Målet får ändå sägas vara i huvudsak uppfyllt. 
Marknadsvärdet av förbundets placeringar i olika värdepap-
per uppgår till ca 5,4 Milj kr per 2010-12-31�en ökning med 
ca 230 000  kr under året.
Se i övrigt de särskilda noter som fi nns under resp. poster i 
resultat- och balansräkningarna.
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Flerårsjämförelse
                                                      2010                            2009                               2008 2007
                  
Verksamhetsintäkter                         5 162 710                    6 672 697                       5 211 187                       4 625 307
Res. Efter fi nansiella post.               1 104 560                    2 416 883                        -125 923                           -67 623
Balansomslutning                            6 355 897                    5 943 571                       4 667 167                       5 469 612
Soliditet                                                    91%                            92%                                86%  89%

Medlemsutveckling                                2010                            2009                                2008 2007
Antal regionföreningar                                14                                14                                    14     13
Totalt                                                         4268                            4324                               4475 4379

R E S U L T A T R Ä K N I N G 2010-01-01- 2009-01-01-
Njurförbundet Not 2010-12-31 2009-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 491 590,00 491 780,00
Försäljning, reklam, annonser 272 595,00 392 075,00
Bidrag och gåvor 1 3 861 543,83 5 634 459,50
Övriga verksamhetsintäkter 536 980,71 154 382,00
Summa 5 162 709,54 6 672 696,50

Verksamhetens kostnader
Produktionskostnader Njurfunk, broschyrer, hemsida m m 965 872,12 1 289 204,00
Lokaler, post, telefon, konsulter, medlemsavg, övriga tjänster m m 1 281 634,14 1 361 399,06
Personalkostnader 2 2 072 875,29 2 043 809,88
Avskrivningar 19 010,80 42 063,46
Summa 4 339 392,35 4 736 476,40

Verksamhetsresultat 823 317,19 1 936 220,10

Finansiella investeringar
Finansiella intäkter 3 281 359,48 506 363,13
Finansiella kostnader 77,07 25 699,80
Resultat från finansiella investeringar 281 282,41 480 663,33

Resultat efter finansiella poster 1 104 599,60 2 416 883,43

Extraordinära intäkter/kostnader
Avsättning ändamålsbestämda medel -933 313,00 -2 275 189,00 

Årets resultat 171 286,60 141 694,43

Resultaträkning
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B A L A N S R Ä K N I N G Not 2010-12-31 2009-12-31
Njurförbundet

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 19 010,80 38 021,60
Summa inventarier 19 010,80 38 021,60

Summa anläggningstillgångar 19 010,80 38 021,60

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 393 153,31 106 834,00
Övriga fordringar 1 262,50 14 384,00
Förutbet kostnader o uppl intäkter 5 408 971,38 385 936,03
Summa kortfristiga fordringar 803 387,19 507 154,03

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 6 5 370 078,46 5 138 671,37
Summa kortfristiga placeringar 5 370 078,46 5 138 671,37

Kassa och bank 163 420,38 259 723,52

Summa omsättningstillgångar 6 336 886,03 5 905 548,92

SUMMA TILLGÅNGAR 6 355 896,83 5 943 570,52

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -441 822,84 -583 517,27 
Årets resultat 171 286,60 141 694,43
Rekreationsfonden 95 935,50 96 281,00
Alwallfonden 135 748,50 156 908,00
Njurfonden 8 5 568 030,00 5 435 917,00
Amelie Ersmarkers fond 77 639,00 64 934,00
Övrigt 9 159 082,50 172 769,50
Summa eget kapital 5 765 899,26 5 484 986,66

Skulder
Leverantörsskulder 135 525,63 176 558,63
Förutbetalda projektmedel 0,00 6 000,00
Övriga kortfristiga skulder 125 969,75 128 888,50
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 7 328 502,19 147 136,73
Summa kortfristiga skulder 589 997,57 458 583,86

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 355 896,83 5 943 570,52

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga

Balansräkning
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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 inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Bidrag och gåvor 2010 2009
Insamlade medel från allmänheten 808 076,00 1 809 044,29
Statliga bidrag 2 026 554,00 2 067 377,00
Övriga bidrag, gåvor och arv 1 026 913,83 1 758 038,21

3 861 543,83 5 634 459,50

Not 2 Medelantal anställda 2010 2009
Medeltal anställda har varit 3 3
Varav kvinnor 2 2

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har uppgått till följande belopp:

Styrelsen 2010 2009
Löner och ersättningar 76 320,00 77 040,00
Pensionskostnader 0,00 0,00

Anställda 2010 2009
Löner och ersättningar 1 119 453,00 1 100 934,00
Pensionskostnader 85 304,00 100 217,00

2010 2009
Sociala kostnader 375 711,88 370 119,43

Summa styrelse och anställda 1 656 788,88 1 648 310,43

Not 3 Resultat från finansiella investeringar 2010 2009
Ränteintäkter 0 174,97
Utdelning 100 156,11 120 577,61
Uppvärdering till marknadsvärde m m 181 203,37 385 610,55

281 359,48 506 363,13

Not 4 Inventarier 2010 2009
Ingående ack anskaffningsvärde 683 292,60 622 237,10
Inköp 0,00 61 055,50
Utgående ack anskaffningsvärde 683 292,60 683 292,60

Ingående avskrivningar 645 271,00 603 207,54
Årets avskrivningar 19 010,80 42 063,46
Utgående ack avskrivningar 664 281,80 645 271,00

Utgående planenligt restvärde 19 010,80 38 021,60

Tilläggsupplysningar
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Not 5 Förutbet kostnader och upplupna intäkter 2010-12-31 2009-12-31
Utdelning från Banco:s Humanfond 242 074,38 219 797,03
Övriga förutbet kostnder o upplupna intäkter 166 897,00 166 139,00

408 971,38 385 936,03

Not 6 Kortfristiga placeringar 2010-12-31 2009-12-31
f d Banco fonder, numera Robur 990 847,92 865 980,07
Roburs övriga fonder 4 379 230,54 4 272 691,30

5 370 078,46 5 138 671,37

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31
Upplupna semesterlöner 132 701,19 137 986,73
Pensionsskuld till KP 0,00 0,00
Avräkning WTG (2010) 195 801,00 9 150,00

328 502,19 147 136,73

Not 8 Varav 575 000 kr avser Tommy och Gösta Anderssons minnesfond per 2010-12-31
och 675 000 kr per 2009-12-31

Not 9 Övrigt 2010-12-31 2009-12-31
Donationskampanj, övrigt (Tidaholmsarvet) 22 582,50 22 582,50
Beviljade men ej utbetalda bidrag 136 500,00 150 187,00

159 082,50 172 769,50

Sundbyberg i mars 2011

Håkan Hedman� � � � Åsa Torstensson� � � Lars Åke Pellborn

Anders Billström�� � � Erik Herland� � � Mikael Johansson ( t o m 16/10-10)

Rolf Mattisson� � � � Lars Nordstedt� � � Tina Pajunen

Sven-Erik Hammarlund (fr o m 16/10-10)

Vår revisionsberättelse har lämnats den   2011.

Jan Nyström      Jane Andersson
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse

Till förbundsstämman i Njurförbundet
Org.nr 802006-1332

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Njurförbundet för år 2010-01-01 – 2010-12-
31.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för 
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsre-
dovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i föreningen för att kunna bedöm om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om 
någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår 
revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyreker att förbundsstäm-
man beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den   april 2011

Jan Nyström    Christer Olsson
Auktoriserad revisor   Förtroendevald revisor
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Slutord 
Styrelsen konstaterar att förbundet under 2010 har minskat med ytterligare 46 medlemmar. Detta är en del i en trend som 
pågått under hela 2000-talet. Ett högt medlemsantal i förhållande till det potentiella antalet medlemmar skapar trovärdighet 
och bidrar även till en stabil ekonomi. Styrelsen ser farhågor att ytterligare minskning av medlemsantalet kan komma att 
innebära att förbundets verksamhet måste förändras i en negativ riktning. För att den negativa medlemsutvecklingen ska 
kunna vändas bör både befi ntliga medlemmar och potentiella medlemmars behov och önskemål utredas. 10 000 medlem-
mar inom några år är ingen utopi enligt styrelsens uppfattning.
Styrelsen ser med oro på den utveckling som sker inom fl era samhällssektorer och som bland annat innebär att sjukvårdens 
resurser minskar och att tryggheten försämras för dem som drabbas av en allvarlig sjukdom genom att socialförsäkrings-
systemet förändras. Sverige har idag det lägsta antalet vårdplatser i jämförelse med övriga länder i Europa. Även om vården 
har förändrats under senare år står utvecklingen inte i proportion till det verkliga behovet av vårdplatser. Styrelsen anser 
att den här frågan bör få betydligt mycket större utrymme i den offentliga debatten än hittills eftersom patientsäkerheten 
påverkas och patienternas behov av personlig integritet nonchaleras av samhället. Det är heller inte värdigt ett välfärdsland 
som Sverige att svårt sjuka människor ska behöva känna oro för sin ekonomi och tvingas till meningslösa arbetsmarknads-
politiska åtgärder enbart i syfte att uppfylla ett byråkratiskt regelverk.
Styrelsen anser att det är mycket positivt att det numera fi nns en bred acceptans inom den medicinska professionen för 
öppna jämförelser på kliniknivå inom njursjukvåden. De årliga rapporterna skapar förutsättningar för en kontinuerlig för-
bättring av vården, Det påbörjade projektet inom förbundet om ett framtida njursjukvårdsindex som mäter såväl medicin-
ska som andra kvalitetsvariabler än rent medicinska kan komma att innebära njursjukvården ytterligare förbättras med en 
tydligare utgångspunkt från patienternas behov och önskemål. Styrelsen anser att detta är ett prioriterat projekt som bör få 
stort utrymme i verksamheten under den kommande perioden.
Antalet organdonationer minskade något även under 2010 trots att de fl esta inom befolkningen uttryckt att de vill donera 
organ efter sin död. Styrelsen anser att det krävs en översyn av de lagar och föreskrifter som reglerar organdonationer samt 
tydligare direktiv till sjukvårdens organisation att organdonation är ett viktigt ansvar. Enligt styrelsens uppfattning är det 
beklagligt att den person inom regeringen som har det högsta ansvaret för sjukvården har intagit en passiv och avvaktande 
inställning till detta allvarliga problem.
Under den gångna verksamhetsperioden har styrelsen, enskilt och tillsammans med företrädare för regionföreningarna, 
diskuterat hur förbundets organisation kan utvecklas och på ett mer effektivt sätt tillvarata behoven som olika grupper av 
njursjukas har. Förbundet saknar fortfarande en handlingsplan och resurser att möta behoven hos den stora grupp av män-
niskor som behandlas för nedsatt njurfunktion och befi nner sig i stadiet före ev.dialys eller transplantation. Styrelsen ser 
detta som en viktig utmaning inför den kommande verksamhetsperioden och en fråga som har stor betydelse för förbundets 
utveckling och framtid.
Slutligen vill styrelsen tacka kanslipersonalen och andra som med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag gjort det möjligt 
att genomföra verksamheten under 2010. 

Sundbyberg i mars 2011

Håkan Hedman� � � � Åsa Torstensson� � � Lars Åke Pellborn

Anders Billström�� � � Erik Herland� � � Mikael Johansson ( t o m 16/10-10)

Rolf Mattisson� � � � Lars Nordstedt� � � Tina Pajunen

Sven-Erik Hammarlund (fr o m 16/10-10)
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Bilaga 1.
Arbetsgrupper utsedda av Njurförbundets styrelse
1. Ungdomsgruppen     Malin Haglund        
      Frej Jacobsson 
       Annie Rinaldo 
       Lisa Westman
    
2. Barn – och föräldragruppen   Anna Holsteinsson 
       Kristina Johansson
       Peter Pernäng
       Guye Rydell 
       Lars Rönnqvist  

3. Njurfunk     Oddvar Aalmo 
       CJ Ahl, t o m mars 2010 
       Harriet Hjelmqvist 
       Lars Nordstedt – ansvarig utgivare
       Anna-Lisa Lampinen – redaktör
       Rolf Mattisson, fr o m april 2010
       Lars-Åke Pellborn t o m Mars 2010
       Nils Grefberg, medicinskt sakkunnig, 
       fr o m april 2010 
       Håkan Gäbel, medicinskt sakkunnig, 
       fr o m april 2010
       Håkan Hedman –ställföreträdande ansvarig utgivare

4. Forskningsutskott     Håkan Hedman
       Åsa Torstensson
       Tina Pajunen 
       Ola Samuelsson, Svensk Njurmedicinsk Förening
       Gunnar Tufveson, Svensk  Transplantationsförening

5. Alwallsfonden     Tina Pajunen
       Åsa Torstensson
       Pia Lundström, sjuksköterska    
6. Rekreationsfonden    Åsa Torstensson
       Tina Pajunen

7.  Organisationsutredningen    Rolf Mattisson, sammankallande
       Håkan H edman
       Anders Billström
       Ann-Katrin Bergström
       Christian Farman

8. Kvalitetsindex     Erik Herland, sammankallande
       Anders Billström
       Håkan Hedman
       Anna-Lisa Lampinen
       Mårten Landahl
       Rolf Mattisson

9.            Gruppresan utomlands för dialyserande  Åsa Torstensson
       Tina Pajunen
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Bilaga 2.    
Antal medlemmar i regionföreningarna per 31.12

� ������������ � ����������� ������ ��������������� ������������ �����	�
Njurföreningen
i Sydsverige                               408  380                406            301               468            433 

Njurföreningen    
 i Västsverige                     955  956            1002               990       1121       1034                   
         
Njurföreningen
Småland                           277      282                 282             276         250             266               
    
Njurföreningen
 Sydöstra Sverige              204             233                 236              302         285    270                          
     
Njurföreningen
i Sörmland         116  114               117            117         117     115    
              
Njurföreningen 
i Örebro län         201  205               215               221         216             202                  

Njurföreningen
i Värmland        137        136                      145              143         149    141        

Njurföreningen
Stockholm Gotland      760  769                 845             814               993         975                  
   
Njurföreningen 
Gävle-Dala       274        277                       263              503*             505*   505*       

            *) avser tid. Njurföreningen i CUWX-  
             länen

Njurföreningen 
Norra Mälardalen      281  269                245 
    
Njurföreningen
i Norrbotten      186  209                  215              206          191       181    
                           
Njurföreningen   
i Jämtland / Härjedalen   66    71                         69                70           60     70          

Njurföreningen
 i Västerbotten    189  174                171              163         170             171                 
       
Njurföreningen
i Västernorrland    214  239                 256              273         269   258                  
       
  
Totalt;                              4268           4314                     4475            4379       4794          4619
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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   0431-45 16 55
@ Lars Nordstedt   0410-100 25
@ Tina Pajunen   031-20 61 91
@ Lars Åke Pellborn  08-738 07 44 
@ Sven-Erik Hammarlund  070-408 51 25 

Barn- och Föräldragruppens 
styrgrupp:
@ Anna Holsteinson  08-626 94 23
@ Peter Pernäng   08-522 740 98
@ Guye Rydell   016-42 34 43
@ Lars Rönnqvist  0910-313-03

Ungdomsgruppens styrelse:
@ Malin Hagman  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 
@ Harriet Hjelmqvist  08-580 380 48
@ Lars Nordstedt   040-16 28 88
@ Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
@ Rolf Mattisson   0431-45 16 55
Med sakkunniga:
Nils Grefberg - Njurmedicin
Håkan Gäbel - Donation och transplantation

Kansliet:
@ Lisbeth Dingvall  08-546 40 500
@ Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
@ Anders Wikner  08-546 40 503

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

förnamn.efternamn@njurforbundet.se
Observera att å och ä skrivs a och ö skrivs o.

Njurförbundets förtroendevalda och anställda ( i december) 2010


