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Insamlingsstiftelsen
Njurfonden
Pg. 90 03 67-4
Bg. 900-3674

  Tel: 020-900 100
  www.njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden är stiftad av Njurförbundet, 
Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk 
Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening. 
Fonden har till ändamål att lämna bidrag till forskning om 
njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att 
befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.

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 produktionsbidrag 
till personer och objekt. Rekreationsfonden lämnar resebidrag till 
Njurförbundets medlemmar.
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 och
 tillsammans med dessa verka för personer som är i behov av njurvård,
* att genom opinionsbildning och påverkansarbete tillvarata njursjukas, levande njurdonatorers 
 och närståendes intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet, möjlighet till arbete, 
 studier, rehabilitering och rekreation,
* att företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och institutioner,
* att verka för medlemmarnas intressen i samverkan med andra organisationer
* att stödja forskning som utvecklar njurvården och förbättrar livssituationen för njursjuka. 
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Verksamhetsberättelse 2014

Inledning

Förbundets organisation

Njurförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden intres-
seorganisation för personer med kronisk njursjukdom, levande 
njurdonatorer och deras närstående.
Njurförbundet bildades 1969 och består av 14 regionförenin-
gar, som tillsammans täcker in hela landet.
Njurförbundet har som målsättning att tillsammans med 
regionföreningarna verka för personer som är i behov av 
njurvård. Genom opinionsbildning och påverkansarbete vill 

Njurförbundet tillvarata njursjukas, levande njurdonatorers 
och närståendes intressen avseende tillgänglighet, vård, social 
trygghet samt möjlighet till arbete, utbildning, rehabilitering 
och rekreation. Vidare att företräda medlemmarnas intressen 
gentemot myndigheter och institutioner, verka för medlem-
marnas intressen i samverkan med andra organisationer samt 
stödja forskning som utvecklar njurvården och förbättrar 
livssituationen för dem med njursjukdom.

Njurförbundet är uppbyggt av 14 regionföreningar. Inom förbundet finns 
en barn- och föräldragrupp samt en ungdomsgrupp.
Högsta beslutande organ är förbundsstämman, som äger rum 
vartannat år. 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av ordföranden samt 
åtta ledamöter. Till styrelsen har förbundskassör, kanslichef 
och ombudsman varit adjungerade.
Medlem i förbundet blir man genom att ansluta sig till en 
regionförening. Av medlemsavgiften till regionföreningen 
som varierar mellan 200 – 280 kronor har förbundet erhållit 
140 kronor per vuxen medlem samt för barn under 18 år har 
förbundet erhållit 20 kronor per medlem.  

Ordförandemöten
Ordförandemöte med en representant - ordförande eller ersät-
tare inom styrelsen - från varje regionförening skall hållas 
minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Vid ordföran-
demötena deltar även förbundsstyrelsen och kanslipersonal. 
Under 2014 arrangerades regionordförandekonferenser den 
22-23 februari och 25-26 oktober.
På vårens konferens presenterade inbjudna medverkande  
Svenskt Njurregister - aktuella registerdata och registrets 
utveckling, patentstödjares roll i vården, presentation av or-
ganisationen MOD – Mer organdonation, och deras verksam-
het och möjligheter. Samverkan och hur Njurförbundet kan 
tillvarata erfarenheter från den och andra nybildade organisa-
tioner diskuterades.
På höstens konferens presenterades av inbjuden medver-
kande Hemdialysbehandling och hur man kan verka för bät-
tre valmöjligheter i hela landet. Hur valberedningen arbetar, 
sjukresor i landet fungerar för dialyserande, personcentrerad 
vård och utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten 
inom förbundet presenterades och diskuterades. 
Aktuell verksamhet inom förbundet och regionföreningarna 
presenterades och diskuterades på båda konferenserna.
Björn Nilsson valdes genom fyllnadsval på ordförandemötet 
den 26 oktober att under resten av mandatperioden i förbunds-

styrelsen ersätta Anki Asking, som av personliga skäl valt att 
lämna förbundsstyrelseuppdraget 16 september 2014.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 7 protokollförda styrel-
semöten, 29 januari, 21 februari, 25april, 2 juni, 2 september 
och 24 oktober, 2 december samt protokollfört fyllnadsval vid 
regionordförandekonferensen 26 oktober.
Den 4-5 april deltog styrelsen i Nionde Nationella Njurkon-
ferensen i Göteborg, som arrangerats av Njurförbundet 
Västsverige i samrådmed professionen på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.

Styrelsens sammansättning 2014:   
Håkan Hedman, ordförande 
Tina Pajunen, vice ordförande 
Lars Åke Pellborn, vice ordförande 
Åsa Torstensson, förbundssekreterare 
Anki Asking, t o m 2014-09-16
Anders Billström 
Sven-Erik Hammarlund
Reine Johansson 
Rolf Mattisson 
Björn Nilsson, fr o m 2014-10-26
 
Adjungerade till förbundsstyrelsen:
Lisbeth Dingvall, kanslichef
Lars- Åke Karlsson, ekonomisk konsult, LÅK Företagsser-
vice, fr o m 2014-04-01
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman
Kristina Andersson Holgersson, Barn- och föräldragruppen
Anna Cagner, Ungdomsgruppen

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

Valberedning  
Jan Lidström, sammankallande  
Ann-Katrin Bergström, 
Christian Farman

Arbetsgrupper: 
Förbundet har under året haft följande arbetsgrupper.
Ungdomsarbetsgrupp
Arbetsgrupp för Barn- och föräldragruppen
Redaktionskommitté för Njurfunk
Arbetsgrupp för Alwallsfonden
Arbetsgrupp för Rekreationsfonden
Arbetsgrupp för Gruppresa för dialyserande till utlandet
Arbetsgrupp för Amelie Ersmarkers fond
Arbetsgrupp för Almedalsveckan 2014
(Se bilaga 1)

Styrelse och forskningsutskott, 
Insamlingsstiftelsen Njurfonden:
Njurförbundet har huvudansvar för stiftelsen och har under 
året varit representerade i styrelsen och forskningsutskottet av
Håkan Hedman, ordförande
Anders Billström
Lars-Åke Pellborn
Åsa Torstensson

Kansliet och arvoderade uppdrag:
Förbundskansliet är beläget i Sundbyberg. Anställd personal 
har under året varit:
Lisbeth Dingvall, kanslichef, ekonomi/administration, delti-
dssjukriven fr om 1 april 2014)
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör för Njurfunk, 
adjungerad sekreterare i styrelsen,
Anders Wikner, administration, (sjukledig under 2014),
Kerstin Engdahl , deltid under hela året 2014 som ersättare för 

Anders Wikner och Lisbeth Dingvall, administration,
Inger Rosenström, deltid fr o m 1 april 2014 som ersättare för 
Anders Wikner, administration, 
Utanför kansliet:
Håkan Hedman, förbundsordförande har varit arvoderad 
ordförande två dagar i veckan under hela året,
Lars-Åke Karlsson, ekonomisk konsult, LÅK Företagsser-
vice, bokföring m fl ekonomiska uppgifter som ersättare för 
Lisbeth Dingvall

Främmande tjänster
Förbundet har under året använt sig av LÅK Företagsservice, 
Enköping, för ekonomifunktionen, löneadministration och 
skatteredovisning, Kampanjproduktion AB, Farsta,  samt 
DPN, Göteborg, för lagerhållning och distribution av tryck-
saker samt HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) för 
posthantering, framställning av trycksaker,  del i telefonväxel 
samt konferenslokal för möten.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2014/2015 till 4165. 
Det är en minskning med 44 medlemmar sedan föregående 
årsskifte.
Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal finns i 
bilaga 2.

Central medlemsuppbörd
10 av 14 regionföreningar har sedan 2013 varit med i förbun-
dets system med central medlemsuppbörd. Föreningar som 
önskar det kan senare ansluta sig. 

You&Me – Njurförbundets webshop
Njurförbundet har under 2014 bedrivit försäljníng via webshop 
under varumärket You&Me.

NjurFunk
Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 41) 
utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca 5000 ex 
samt 25 ex som taltidning per nummer. Tidningen ingår i 
medlemsavgiften. Den ger information och nyheter om vård 
och behandling av njursjukdomar, opinionsbildning, erfarenheter 
från kroniskt njursjuka medlemmar samt om förbundets och förenin-
garnas verksamhet. Den sänds kostnadsfritt ut till vissa grupper bl 
a medicinjournalister.

Tidningen trycktes under 2014 av Edita-Bobergs i Falun.
Håkan Hedman, förbundsordförande, har varit ansvarig 
utgivare och Rolf Mattisson, ställföreträdande ansvarig ut-
givare under 2014. Anna-Lisa Lampinen har varit redaktör 
och svarat för tidningens layout. I redaktionen har ingått 
Rolf Mattisson, Anki Asking t o m 2014-09-16,och Isabel 
Brattkull samt som medicinskt sakkunniga Nils Grefberg 
och Håkan Gäbel.



     Årsredovisning 2014

Njurförbundet   5

Njurnytt
Njurnytt, som är ett internt nyhetsbrev för förbundets och re-
gionföreningarnas förtroendevalda, har under året utkommit 
med fem nummer.
I Njurnytt ges kortfattad information om aktuella frågor inom 
förbundet, sammandrag av beslut från förbundsstyrelsen samt 
aktuella gruppresor, konferenser och andra aktiviteter.
Njurnytt produceras på förbundskansliet.

Förbundets skiftliga informa-
tionsmaterial
Informationsskriften ”Njursvikt – den 
tysta sjukdomen” ger en helhetsinfor-
mation om vården av njursjuka, inklu-
sive njursvikt och aktiv uremivård och 
används förutom i vår egen verksamhet 
även i njursjukvården för att informera 
nya kroniskt njursjuka. 
Foldern ”En av tio” om njursvikt, 
Njurförbundets medlemsvärvningsfold-
er ”Kom med” och broschyren ”Sam-
levnad och sexualitet vid njursjukdom” 
finns i tryckt upplaga.
Förbundets stadgar och handlingspro-
gram, Barn- och föräldragruppens 
foldrar och folder om ungdomsgruppen 
finns i begränsad tryckt upplaga. 
Övriga broschyrer och foldrar om 
njursjukdom och dess finns som pdf-filer 
på hemsidan.

Njurförbundets hemsida www.
njurforbundet.se
Hemsidan är förbundets viktigaste 
informationskanal. Ansvarig utgivare 
är Håkan Hedman. Under våren 2014 
har förbundets hemsida uppdaterats. 
Information om regionföreningarnas 
verksamheter för medlemmarna har 
lyfts fram tydligare även på förbundets 
hemsida.

Facebookgrupp
Förbundets facebookgrupp har under året varit mycket aktiv 
där många olika ämnen som berör kroniskt njursjuka dis-
kuterats. Ca 1 000 medlemmar ingick i gruppen vid årsskiftet.
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Förbundets fonder

Njurfonden har ersatts av 
Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Njurförbundets forskningsfond instiftades 1981 med hjälp 
av medel från en radiohjälpsinsamling 1980. Första utdel-
ningen av forskningsstöd var 1982 och sin sista utdelning 
2013. Styrelsen beslutade i oktober 1991 att ändra namnet 
till Njurfonden. Njurförbundet hade ett 90-konto för bidrag 
till forskningsfonden fram t o m juni 2014. Förbundet kunde 
behålla kontot ett halvår efter att den nya fonden startat sin 
insamlingsverksamhet. Under 2013 beslutade förbundet 
att ersätta den gamla Njurfonden med Insamlingsstiftelsen 
Njurfonden och i december 2013 var det arbetet genomfört. 

2014 startade Njurförbundet den från förbundet fristående 
Insamlingsstiftelsen Njurfonden, en nationell forskningsstif-
telse för njurforskning där Svensk Njurmedicinsk Förening, 
Svensk Transplantationsförening och Svensk Njurmedicinsk 
Sjuksköterskeförening tillsammans med Njurförbundet är 
huvudmän. Njurförbundet har majoritet i styrelserepresenta-
tion för denna. Fonderat kapital från Njurförbundet har överförts 
till stiftelsen, som erhållit 90-konto med bankgironummer 

900-3674 och plusgironummer 900367-4. Ett särskilt telefon-
nummer 020-900100 finns till fonden. Njurförbundets kansli 
sköter administrationen för fonden.
Forskningsmedlens förvaltning granskas av särskilda revisorer 
utsedda Svensk Insamlingskontroll.
Fonden har under året fått bra tillskott av medel för forskning-
sändamål genom gåvor.
I styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden har under 2014 
ingått Håkan Hedman, som ordförande och som ledamöter 
Anders Billström, Lars-Åke Pellborn  och Åsa Torstensson, 
Njurförbundet, samt Gunnar Tufvesson, Svensk Transplanta-
tionsförening Bengt Rippe, Svensk Njurmedicinsk förening 
och Agneta Pagels, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske-
förening.
Fondens första utdelning skedde 2014 och 1 000 000 kronor 
har tilldelats 11 projekt. Detaljerad beskrivning av de sökande 
och projekten finns på fondens hemsida www.njurfonden.se

Utdelning 2014:
Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 100 000 kronor: 

Annette Bruchfeld, Karolinska Universitetssjukhuset. Studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektor-
vägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom.

David Berglund, Uppsala universitet. Förbättrad behandling av njurtransplanterade patienter - cellterapi med 
kroppsegna regulatoriska T celler.

Max Bell, Karolinska Universitetssjukhuset. Kronisk njurskada efter intensivvård i Sverige. En nationell mul-
ticenterstudie.

Kerstin Ebefors, Sahlgrenska Akademin. Nytt mål för terapi vid IgA nefrit.

Olof Hellberg, Universitetssjukhuset i Örebro. Effekter av aldosteoronblockad på hjärtrytmrubbningar hos 
dialysbehandlade.

Martin Eugén Johansson, Lunds universitet. Spridda tubulära celler (SC) driver regeneration vid den humana 
njurens svar på akut och kronisk skada.

Mei Ling Lim, Karolinska Institutet. Biokonstruerade njurar.

Tomas Lorant, Uppsala universitet. Reparation och skyddande av organ för transplantation.

Eva Nordström, Skånes universitetssjukhus i Lund. Mekanismer bakom blödningar och trombos vid njursvikt-
identifiering av biomarkörer.

Följande forskare och projekt har vardera tilldelats 50 000 kronor:

Zivile Bèkàssy, Barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Ny njurspecifik mekanism för komplementaktivering 
och relevans vid njursjukdom.

Maria Pereira, Uppsala universitet. Diabetes efter transplantation – hur orsakas det av immunsuppressiva 
medel?
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Tommy och Gösta Anderssons 
minnesfond 
Forskningsbidrag till minne av Tommy och Gösta Anders-
son är specialdestinerade för projekt som berör ämnet 
levande givare.
Tommy Andersson var den första patienten som transplan-
terades i Sverige 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm. 
Tommys pappa Gösta donerade sin ena njure till sonen som 

då var 14 år. Föräldrarna till Tommy testamenterade en mil-
jon kronor till Njurförbundet. Efter deras bortgång besluta-
de  förbundsstyrelsen att gåvan ska användas för forskning 
om njurtransplantationer med levande givare. 
Forskningsmedel utdelas i samarbete med Insamlingsstif-
telsen Njurfonden i samband med ordinarie utdelning från 
Njurfonden. Utdelning från minnesfonden skedde ej 2014 
därför att projekt med den inriktningen saknades.

Njursjukas Stipendiefond till Professor 
Nils Alwalls Minne 
Njursjukas Stipendiefond till Professor 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 under 2013 bestått av Tina 
Pajunen, Åsa Torstensson samt Pia Lundström, redaktör för 
tidningen Dialäsen.
Under 2014 har av 16 ansökningar beviljats 3 sökande med 
totalt  11 400 kr.

Utdelning 2014:
Eyre Sintra, dietist 1 400kr.Medverkan med DRF:s referensgruppsmöte i Njurmedicin 2014

Björn Peters, läkare, 5 000kr Deltagaravgift till WCN 2015 Cape Town

Fredrik Uhlin, dialyssjuksköterska, 5 000kr. Konferensavgift Seoul Korea 2015.

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 2014 har totalt delats ut 17 500 kr. Under 2014 
fattade styrelsen beslut om att dela ut större belopp av de 
kvarvarande medlen för att på sikt avveckla fonden.

Amelie Ersmarkers fond
Amelie Ersmarkers minnesfond bildades hösten 2005 till 
minne av Amelie som avled i augusti 2002. Amelie var 
njursjuk sedan födseln och var transplanterad 2 gånger. 
Amelie blev 18 år. Amelie älskade att resa och sökte själv 
flera gånger ur olika fonder för att finansiera och uppfylla 

sina drömmar. Syftet med fonden är att erbjuda barn och 
ungdomar som vill ha rekreation tillsammans med sin 
familj eller om man som ungdom vill resa. 
Under 2014 utdelades inga bidrag. Ingen ansökan som föll 
inom fondens stadgar inkom.

Plusgiro 900367-4
Bankgiro 900-3674
Tel. 020-900 100
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Intressepolitik

Vid förbundsstämman 2013 beslutades om en verksamhets-
plan för perioden 2013 till 2015, Handlingsprogrammet 
och Njurförbundets riktlinjer för god njursjukvård ska vara 
utgångspunkt för den intressepolitiska inriktningen. Frågor 
som är relaterade till njursjukdom ska vara prioriterade i 
förbundets verksamhet med speciell tyngdpunkt på:

•    Dialyskvalitet
•   Egenvård - patientmedverkan
•   Tidig upptäckt av njursjukdom
•   Organdonation
•   Socialförsäkring
•   Forskning

Övergripande intressepolitiska frågor bör handläggas i 
samverkan med Handikappförbunden eller andra organisa-
tioner. Förbundet ska även stödja regionföreningarna i deras 
intressepolitiska arbete. 

Nationella riktlinjer för njursjukdom
Beslutades av förbundsstämman 2013. Det finns idag 
nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, diabetes och rörel-
seorganens sjukdomar.  Erfarenheterna av dessa är mycket 
positiva. 
Nationella riktlinjer är en förutsättning för jämlik njurvård 
och mindre regionala skillnader. 
Under 2013 uppmärksammades Socialstyrelsen på frågan 
som svarade att det för tillfället inte finns några förutsätt-
ningar att skapa nationella riktlinjer för njursjukdom. 
Förbundet kommer att fortsätta att driva frågan. Förut-
sättningarna har förändrats i positiv riktning i och med att 
regeringen har gjort en ny satsning på kroniska sjukdomar. 
Förbundsstyrelsen har under 2014 följt utvecklingen beträf-
fande regeringens satsning på kroniska sjukdomar och avser 
att driva frågan om nationella riktlinjer för kronisk njursjuk-
dom.

Världsnjurdagen 2014
Den 13 mars 2014 arrangerades Världsnjurdagen för sjunde 
året i rad. Informationsinsatser för att upptäcka och be-
handla njursvikt i tidigt skede och riskfaktorer för detta, har 
varje år varit i centrum för förbundets och regionföreningar-
nas informationsinsatser. 2014 års tema handlade om njur-
sjukdom och åldrande. Styrelsen anser att arrangemanget är 
ett utmärkt initiativ 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 Njurförbundet känt hos presumtiva medlemmar. 
Pressmeddelande gemensamt med Svensk Njurmedicinsk 
Förening och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening 
sändes ut där man bland belyste den positiva utvecklingen 
inom njursjukvården som lett till att alla njursjuka kan få 
vård oavsett ålder. Regionföreningarna har haft huvudan-
svaret för informationsaktiviteter ute i landet.

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. 
Merkostnaden i samband med hemdialys har beräknats till 
mellan 10 000 – 40 000 kronor per år. Efter att förbundet 
utan framgång uppvaktat Sveriges Kommuner och lands-
ting arbetar nu regionföreningarna för att få landstingen att 
betala dessa merkostnader. Hittills har en handfull regioner 
varit framgångsrika.
Under 2014 har förbundet uppmärksammat frågan vid ett 
flertal tillfällen och ett särskilt seminarium med bland annat 
politiker som medverkande arrangerades i Visby i samband 
med Almedalsveckan.

Organdonation - transplantation
Bristen på organ för transplantationsändamål är ett allvar-
ligt problem i Sverige och en viktig fråga för förbundets 
medlemmar.
Under 2013 tillsattes en statlig utredning som leds av 
Anders Milton som ska se över lagstiftning och regelverk 
i syfte att undanröja de hinder som föreligger för donation 
av organ och vävnader. Utredningen har tillkommit som 
ett resultat av Njurförbundets, i samverkan med Livet som 
Gåva, opinionsbildande arbete under flera år.
Antalet organdonationer uppnådde under 2014 all time 
high. 166 organdonationer i jämförelse med 151 året innan. 
Stockholmsregionen står för den största ökningen och 
hade 15 fler donatorer under 2014, en ökning med nära 60 
procent. 19 fler njurtransplantationer utfördes i landet under 
2014 och det totala antalet hamnade på 440, vilket också är 
all time high. 151 transplantationer utfördes med en levande 
givare vilket motsvarar 34 procent av det totala antalet 
njurtransplantationer. 
Det föreligger dock en stor skillnad beträffande organdona-
tioner mellan landets sex olika sjukvårdsregioner vilket vi-
sar att sjukvårdshuvudmännen har ett stort ansvar i frågan.
Förbundet har varit representerade av Håkan Hedman som 
ledamot i Donationsrådets styrelse, och som ordförande i 
Livet som Gåvas styrelse och på så vis kunnat påverka in-
satser inom informationsverksamheten och påverkansarbe-
tet för förbättringar direkt till beslutsfattare och via media.

Ojämlika väntelistor för njurtransplantationer
Under 2014 gjorde Njurförbundet en sammanställning av 
väntetiderna för njurtransplantationer vid de fyra olika 
transplantationsenheterna i landet. Resultatet visade att det 
råder stora skillnader i väntetider mellan enheterna, i vissa 
fall upp till mer än ett år. Orsaken till de stora skillnaderna 
beror på regionala variationer beträffande tillvaratagande 
av organ från avlidna. Ett lågt antal organdonationer i 
berörda upptagningsområden påverkar direkt väntetiderna 
för transplantationer. I syfte att uppnå mer jämlik väntetid 
vill Njurförbundet att frågan om en nationell väntelista för 
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njurtransplantationer utreds. Den pågående donationsut-
redningen har tagit till sig frågan och ett förslag förväntas 
komma i sambandet med att utredningen presenterar sitt 
betänkande den 1 oktober. 
Frågan fick ny aktualitet innan årsskiftet då Njurförbundets 
utredning uppmärksammades i medierna, bland av SR-Ekot
Under januari 2015 hade företrädare för landets transplan-
tationsenheter ett möte och diskuterade väntelistorna för 
njurtransplantationer efter att Njurförbundet uppmärksam-
mat problemet. Det finns nu vissa förslag till förändringar 
som kan komma att införas som ur patientsynpunkt skapar 
en mer jämlik väntetid för dem som väntar på en njurtransp-
lantation.

Ersättning till levande njurdonatorer
Tack vare en hög andel levande donatorer har Sverige en 
i internationell jämförelse hög aktivitet beträffande njur-
transplantationer
Fortfarande är reglerna för kostnadsersättningen till le-
vande donatorer inte enhetliga och förbundet verkar för en 
förbättring och att ersättningsfrågan skall fungera smidigare 
för donatorerna. Njurförbundet har drivit frågan under 
många år och har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen 
och framfört förbundets krav. Under 2014 gav regeringen 
den pågående donationsutredningen som tilläggsdirektiv att 
inkludera frågeställningar i utredningen som berör trans-
plantationer med levande givare. 

Sjukförsäkring och arbetsförmåga
Förändringarna av sjukförsäkringen har påverkat flera grup-
per som har en kronisk sjukdom.
Njurförbundet har genom sitt påverkansarbete lyckats få 
dialyspatienter ska inräknas i gruppen allvarligt sjukdom 
vilket innebär att dessa får behålla sin sjukpenning även 
efter 365:e dagen.
Under 2012 inledde förbundet ett arbete i syfte att identi-
fiera de faktorer som sätter ned arbetsförmågan i samband 
med njursvikt. Genom att dessa faktorer är identifierade och 
verifierade av medicinsk profession ska kontakterna mellan 
Försäkringskassan och arbetsgivare underlättas för både 
behandlande läkare och patienter.

Utredningen om högspecialiserad vård (S 
2014:11)
Njurförbundets ordförande Håkan Hedman ingår som en 
av de externa experterna på mandat från Handikappförbun-
den i utredningen om högspecialiserad vård. Måns Rosén, 
professor och f.d. chef på SBU har fått regeringens uppdrag 
att leda utredningen. En viktig målsättning för utredningen 
är att skapa förutsättningar för en så kvalitativt god specia-
listvård som möjligt. Bland annat så finns det många studier 
som visar att hög volym ger större erfarenhet, bättre resultat 
och mindre komplikationer. Resultatet av utredningen 
kommer sannolikt att innebära förändringar i sjukvårdens 
organisation och att etablerade strukturer försvinner. Utred-
ningen ska vara klar den 25 november.

Sjukresor
Resor mellan bostad och dialysmottagning anser Njurför-

bundet ska betraktas som en del i behandlingen. Sjukvårds-
huvudmännen upphandlar tjänsten av taxibolagen och det 
är oftast att priset för tjänsten får en överordnad betydelse i 
förhållande till kvaliteten.
Njurförbundet har tagit emot många klagomål från medlem-
mar som grundar sig på långa restider på grund av samåk-
ning, väntetider vid resor till och från dialysmottagningen 
samt dåligt bemötande. 
Njurförbundet och regionföreningarna har den gett den här 
frågan hög prioritet i arbetet och förbundets riktlinjer ska 
vara en vägledning i detta arbete. Enligt riktlinjerna får 
restiden vid samåkning inte fördröjas med mer än högst 15 
minuter.

Skolhälsovården
Under 2014 uppmärksammade Njurförbundet att det i Soci-
alstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården från 2004 saknas 
blodtryckskontroll och urinprov bland de undersökningar 
som ska utföras vid de återkommande hälsoundersökning-
arna. Ungdomar som avslutat sin utbildning uppger att de 
aldrig lämnat ett urinprov eller kontrollerat blodtrycket under 
sin skoltid. Det förekommer att barn och ungdomar kommer 
akut till sjukvården med allvarlig njursvikt som hade kunnat 
i diagnostiserats betydligt tidigare om skolhälsovården hade 
utfört urinprovsanalyser och blodtryckskontroll. 
Njurförbundet begärde under 2014 i en skrivelse att Soci-
alstyrelsen skulle revidera riktlinjerna för skolhälsovården. 
Vidare publicerades en debattartikel med samma begäran på 
DN Debatt som författats av förbundets ordförande Håkan 
Hedman samt professorerna i njurmedicin Bengt Rippe, 
Börje Haraldsson, Mårten Segelmark och Peter Stenvinkel.
Socialstyrelsen besvarade skrivelsen att screening inte ingår 
i Vägledning för elevhälsan som utarbetades 2014 samt att 
frågan kan aktualiseras vid ett senare tillfälle. 
Frågan kommer att aktualiseras av Njurförbundet under 
2015 i samverkan med berörd profession inom njurmedicin.

Almedalsveckan 2014 
I samband med politikerveckan i Visby 29 juni till 5 juli, 
den s k Almedalsveckan, deltog Njurförbundet med ett in-
formationstält där besökarna bland annat kunde få informa-
tion om njurarnas funktioner och njursvikt. Förbundet hade 
valt att fokusera på tidig upptäckt av njursjukdom. Besökar-
na kunde även få sitt blodtryck kontrollerat samt möjlighet 
att lämna ett urinprov för analys. Tältet var välbesökt och 
närmare 500 urinprovanalyser utfördes.
I samband med Almedalsveckan arrangerade förbundet ett 
seminarium under en timma som behandlande egenvård och 
självbehandling. Vid seminariet deltog företrädare för Njur-
förbundet, medicinsk profession, politiker och ansvariga för 
frågan inom regeringskansliet.
Företrädare för Njurförbundet deltog i olika diskussions-
paneler och rundabordssamtal under veckan. Vidare fick 
Njurförbundets arrangemang stort utrymme i olika medier, 
bland annat i Sveriges Radio.
Njurförbundet representerades av Tina Pajunen, Åsa Tor-
stensson, Sven-Erik Hammarlund, Lars Åke Pellborn och 
Håkan Hedman. Vidare hade förbundet engagerat läkare 
och sjuksköterskor inom njurmedicin som medverkande i 
informationstältet.
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Ungdomsverksamheten

Övrig intressepolitik
Njurförbundet är engagerat i alla de samhällsfrågor som 
har betydelse för förbundets medlemmar. Förtroendevalda, 
företrädare för Barn- och Föräldragruppen samt kansliper-
sonal deltar i sammanträden, seminarier och nätverk som 
berör arbetsmarknad, socialförsäkring, skola och utbild-

ning.
Förbundet är remissorgan och avger yttranden på utred-
ningar som berör barn, ungdomar och vuxna med kroniska 
sjukdomar.
Förbundet engagerar sig i den samhällspolitiska debatten 
genom debattartiklar, insändare och sociala medier.

Under politerikerveckan 
i Almedalen 2015 
medverkade Njurförbundet 
med ett seminarium med 
paneldebatt samt tält med 
information och provtagning. 
Styrelseledamöter var 
närvarande hela veckan 
och vårdpersonal från 
njursjukvården skötte 
provtagningar och bidrog 
med information till 
allmänheten.

Ungdomsgruppen är en sektion inom förbundet.
Arbetsgruppen har under året bestått av Frej Jacobsson och 
Anna Cagner. Ungdomsgruppen har under året haft ca 65 

medlemmar.
Under 2014 kunde ingen verksamhet genomföras p g av 
sjukdom och andra förhinder i arbetsgruppen. 
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Barn – och föräldraverksamheten

Barn- och föräldragruppen är en sektion inom förbun-
det. Under 2014 hade de ca 50 familjer som medlemmar. 
Arbetsgruppen har haft planeringsmöte i Göteborg 6 april 
samt några telefonmöten under året.
Under 2014 har Barn- och föräldraguppen arrangerat Famil-

jevecka i Tanum Strand för familjer med njursjuka barn 23 
- 28 juni 2014. 21 njursjuka barn med föräldrar och syskon, 
totalt ca 80 personer, deltog.  Ett program med informa-
tion, diskussion, samtalsgrupper och rekreationsaktiviteter 
erbjöds för alla åldrar. 

Rehabilitering och rekreation

Samverkan

Gruppresa utomlands
En gruppresa arrangerades till Spanien 21 september – 5 
oktober. Åsa Torstensson och Tina Pajunen arrangerade och 
medverkade under resan. 51 personer deltog. 21 av dem 
fick
Hemodialys på Diaverum Torremolinos Clinic 6 patienter 

körde PD själva på hotellet.
Vi reste från Köpenhamn, Göteborg, och Stockholm och 
samverkade med reseföretaget 
Virtus Vitas. Virtus Vitas är en internationell resebyrå som 
specialiserat sig på resor för de som behöver dialys.  Resan 
var som vanligt uppskattad.

Livet som Gåva - samverkan för donation av 
organ och vävnader
Tillgången på organ för transplantationsändamål är en 
viktig fråga för landets njursjuka. Idag står mindre än 
20 procent av landets dialyserande på väntelistan för 
transplantation. En bidragande orsak är bland annat att 
många njursjuka bedöms ha medicinska kontraindikationer. 
Tillsammans med 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 fler människor att ta ställning för 
organdonation. Njurförbundets ordförande Håkan Hedman 
är ordförande i Livet som Gåva och Njurförbundet är med-
elsförvaltare och administrativt ansvarig.
I samband med Europeiska Donationsveckan den 6 – 12 
oktober anordnades, i samverkan med Donationsrådet, akti-
viteter på flera platser i landet för att informera allmänheten 

om betydelsen av att man tar ställning till organdonation.
Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2014 tilldelades inten-
sivvårdsläkaren Bengt-Åke Henriksson, Göteborg, för att 
han under många år framgångsrikt verkat för att svensk 
intensivvård ska ta ansvar för organdonation, som en viktig 
och naturlig del av vården i livets slutskede. Hans insatser 
för att främja donation av organ och vävnader sträcker 
sig långt utöver vad som ingått i den ordinarie yrkesutöv-
ningen.
Förbundet har varit representerat på Livet som Gåvas års-
möte den 19 mars 2014.

Donationsrådet
Håkan Hedman har ingått som ledamot i Donationsrådet 
sedan 2011 och varit utsedd för uppdraget av regeringen 
fram till juni 2014. Under 2014 fick Håkan Hedman ett nytt 
förordnande som sträcker sig fram till juni 2017. Uppdraget 
kan skapa bättre förutsättningar för förbundet att mer aktivt 
kunna driva frågor som rör donation av organ och vävnader.

Barn, föräldrar och 
ledare samlade 
för fotografering. 
Veckan 
uppskattade 
av alla de över 
80 deltagarna 
på Barn- och 
föräldragruppens 
sommarvecka i 
Tanum Strand.
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Ekonomi 

Njurförbundets resultat för räkenskapsåret 2014 uppgår till 
54.351:71 kronor. Detta föreslås balanseras i ny räkning. 
Under året har de finansiella placeringarna ändrats för att 
möjliggöra en överföring till Insamlingsstiftelsen Njurfon-
den. Det innebär att merparten av de finansiella tillgång-

arna finns på bankkonton.  I årsredovisningen har också 
principen för värderingen av värdepapper förändrats så att 
anskaffningsvärdet är lika med det bokförda värdet och 
marknadsvärdet framgår av notanteckning i bokslutet. Se i 
övrigt de särskilda noterna i resultat- och balansräkningen.

Svenskt Njurregister (SNR)
Under 2014 har Håkan Hedman ingått som ledamot i styr-
gruppen för Svenskt Njurregister (SNR). Njurförbundet har 
en fast plats i styrgruppen. Utöver förbundet är även Svensk 
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening representerade i 
SNR:s styrgrupp.
För tredje året kunde representanter för Njurförbundet delta 
på SNRs kontaktmannamöte på Arlanda den 27 november 
2014.

Centrum för personcentrerad vård (GPCC)
Håkan Hedman har under 2014 ingått i ledningsgruppen 
för Centrum för personcentrerad vård vid Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs universitet. Han informerade på 
regionordförandekonferensen i oktober 2014 om personcen-
trerad vård och vad det kan innebära för kroniskt njursjuka.

CEAPIR – European Kidney Patients Federation 
CEAPIR – European Kidney Patients Federation är njursju-
kas europeiska samarbets-
Organ. Njurförbundet var med och bildade CEAPIR 1981. 
Samarbetsorganisationen omfattar idag 23 nationella för-
bund. Samtliga nordiska länder, utom Danmark, är medlem-
mar. Det danska förbundet beslutade att lämna CEAPIR 
under 2014.
Förbundet har varit representerat på CEAPIRs årliga 
generalförsamling den 13 – 15 juni 2014 i Dublin, Irland. 
Förbundet representerades av Håkan Hedman. Lars Åke 
Pellborn skulle deltagit men fick förhinder på grund av 
sjukdom.
Vid generalförsamlingen valdes Mark Murphy, Irland, till 
ny president. Övriga i styrelsen för CEAPIR är bland annat 
Lars Skar, Norge och Sari Högström från Finland.
Information om CEAPIR finns på www.ceapir.org.

Njursjukas Nordiska Samarbetsorgan – NNS.
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 organisationerna. Konferenserna har hittills 
kunnat finansieras bl.a. genom bidrag från Nordiska Nämn-
den för Handikappfrågor – NNH.
NNS-mötet 2014 arrangerades 24 september i Köpenhamn 
av det danska förbundet. På grund av att arrangören av mö

Det danska Njurförbundet har utarbetat ett förslag till ny 
organisation och mål för NNS verksamhet. Njurförbundet 
kommer att ta ställning till detta förslag när frågan om Cea-
pirs framtid är avgjord,

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 ordföran-
degrupp är Håkan Hedman och ersättare har varit Åsa 
Torstensson och Lars Åke Pellborn.
Tina Pajunen är ersättare i Socialstyrelsens nämnd för funk-
tionshinderfrågor.
Under verksamhetsåret har Njurförbundet deltagit med 
personal från kansliet och förtroendevalda på konferenser, 
möten och i olika nätverksgrupper.

Patientrådet för Vårdanalys
Vårdanalys är en myndighet som har till uppgift att följa 
upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och 
gränssnittet mellan vård och omsorg ur ett patient-, brukar- 
och medborgarperspektiv. Inom myndighetens organisation 
finns Patientrådet som hjälper Vårdanalys att fånga upp 
relevanta områden för analys och granskning. Rådet utses 
av myndighetens styrelse och består bland annat av repre-
sentanter för patientnämnder, patientföreningar och brukar-
organisationer. Sedan 2014 är Njurförbundets ordförande 
Håkan Hedman ledamot i Patientrådet.

Socialstyrelsens råd 
för funktionsnedsättningsfrågor
Tina Pajunen ingår i rådet och har deltagit på möten som 
representerat för HSO.

Svensk nefrologisjuksköterskeförening
Svensk njurmedicinsk förening och Svensk nefrologi-
sjuksköterskeförening arrangerar årligen ett Vårmöte där 
representanter för förbundsstyrelsen deltar. Denna gång 
hölls mötet i Trollhättan.

Samverkan med ABF- utbildningsverksamhet 
Förbundet är medlem i studieförbundet Arbetarnas Bild-
ningsförbund – ABF. Förbundet har deltagit i samverksan-
möte med ABF under året.tet ändrade tidpunkter i sista stund hade ingen representant 

för Njurförbundet möjlighet att delta.
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Resultaträkning

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Resultaträkning Not År 2014 År 2013

Verksamhetsintäkter 2

Medlemsavgifter 501 922 534 289

Gåvor 940 149 3 069 000

Bidrag 2 322 752 1 961 000

Nettoomsättning 393 758 235 146

Övriga intäkter 156 684 137 000

Summa verksamhetsintäkter 4 315 265 5 936 435

Verksamhetskostnader 3,4

Ändamålskostnader -4 298 540 -4 056 843

Insamlingskostnader -81 146 -314 000

Administrationskostnader -172 092 -351 000

Summa verksamhetskostnader -4 551 778 -4 721 843

Resultat från finansiella investeringar 5

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 362 372 274

Räntekostnader och liknande resultatposter -245 0

Förvaltningskostnader -14 252 0

Summa reesultat från finansiella -9 135 372 274

investeringar

Resultat efter finansiella poster -245 648 1 586 866

Bokslutsdispositioner 6

Avsättning ändamålsbestämda medel -1 401 246

I anspråkstagande av informationsfond 300 000 0

Årets resultat 54 352 185 620
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Balansräkning
Not År 2014 År 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 0 5 141

Summa anläggningstillgångar 0 5 141

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 154 693 311 595

Övriga fordringar 21 715 52 978

Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 8 468 105 360 300

644 513 724 873

Kortfristiga placeringar 9 3 026 787 7 122 373

Kassa och bank 3 825 896 1 299 274

Summa kortfristiga placeringar 6 852 682 8 421 647

Summa omsättningstillgångar 7 497 195 9 146 520

Summa tillgångar 7 497 195 9 151 661

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Balanserat resultat 2 566 534 8 363 696

Årets resultat 54 352 185 620

Summa eget kapital 2 620 886 8 549 316

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 134 381 102 594

Övriga skulder 11 4 012 111 163 540

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 12 729 818 336 211

Summa kortfristiga skulder 4 876 309 602 345

Summa eget kapital och skulder 7 497 195 9 151 661

Ställda säkerheter och 
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning
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Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen 

och BFN 2012:1 (K3) och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning.

Värderingsprinciper

Resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter är förbundets del av den medlemsavgift som medlemmarna betalar till

sina föreningar.

Gåvor

Gåvor från allmänheten insamlade via 90-konto och begravningsbyråer

Bidrag

Utgörs av statsbidrag till verksamheten, landstingsbidrag till speciella kurser samt

bidrag till barnverksamhet och bidrag från Humanfonden.

Nettoomsättning

I nettoomsättningen ingår försäljning av profilprodukter, deltagaravgifter mm.

Övriga intäkter

I övriga intäkter ingår administrationsintäkter från Insamlingsstiftelsen Njurfonden

samt övriga intäktskorrigeringar.

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
Kostnader som behövs för att uppfylla Njurförbundets ändamål som personalkostnader,

kostnader för kurser, konferenser och påverkansarbete som information mm.

Insamlingskostnader
Informationskostnader för att kunna samla in pengar från allmänhet och begravningsbyråer.

Administrationskostnader

Kostnader för att kunna administrera insamlingsverksamheten.

Balansräkning

Fordringar

Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tilläggsupplysningar
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan och

nedskrivning. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande

avskrivningstider: 

Datorer 3 år

Inventarier 5 år

Kortfristiga placeringar

Värdepapper värderas till anskaffningsvärdet.

Not 2 Verksamhetsintäkter

År 2014 År 2013

Medlemsavgifter

Förbundets del av medlemmarnas

betalda medlemsavgifter 501 922 534 289

Gåvor

Insamlade medel från allmänheten 940 149 3 069 000

Bidrag 1 961 000

Statsbidrag 1 803 568

Bidrag till barnverksamhet 115 488

Landstingsbidrag 177 019

Humanfonden 226 677

Övriga gåvor och arv 0

Summa bidrag 2 322 752 1 961 000

Nettoomsättning

Prenumerat. och annonsintäkter Njurfunk 258 357

Försäljning och frakt 72 695

Deltagaravgifter 51 060

Övrigt 11 646

Summa 393 758 235 146

Övriga intäkter

Administration Insaml.stift. Njurfonden 151 032

Övrigt 5 652

Summa 156 684 137 000

Summa Verksamhetsintäkter 4 315 265 5 936 435
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Not 3 Medeltalet anställda och personalkostnader och arvode till styrelsen

Medeltal anställda har varit 3

Varav kvinnor 2

Löner, ersättningar mm

Styrelsen Löner och ersättningar 120 419
Pensionskostna-
der 0

Anställda Löner och ersättningar 1 112 894
Pensionskostna-
der 32 028

Sociala kostnader 340 542

Summa styrelse och anställda 1 605 883

Not 4 Leasing År 2014 År 2013

Njurförbundets leasingavgifter avser främst hyra av kontorslokal 

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 234 010 230 881

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 

Inom ett år 234 010

1-5år 1 170 050

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 5 362 372 274

Räntekostnader -245 0

Förvaltningskostnader -14 252 0

Summa res. fr finans. Investeringar -9 135 372 274

Not 6 Bokslutsdispositioner

Informationsfonden från tidigare år 

används för täckande av informationskostnader

Not 7 Inventarier År 2014 År 2013

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 698 718 698 718

Årets inköp 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 698 718 698 718

Ingående ackumulerade avskrivningar 693 577 688 435

Årets avskrivningar 5 141 5 142

Utgående ackumulerade avskrivningar 698 718 693 577
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Utgående planenligt restvärde 0 5 141

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 

Förutbetald hyra 58 035

Läkartidningen 2015 2 719

De lage landen 12 920

Siemens 3 331

Meltwater 39 743

Njurförb. Västsverige felbet. 19 640

Njurförb. Västsverige 105 040

Humanfonden 226 677

Summa 468 105 360 300

Not 9 Kortfristiga placeringar

Marknads-

Bokfört värde värde

Humanfonden 1 105 474 1 418 675

Robur fonder 1 921 312 2 158 198

Summa 3 026 786 3 576 873

Not 10 Förändring av Eget kapital
Balanserat 

kapital 
Totalt ka-

pital 

Ingående balans 8 549 316 8 549 316

Uttag ändamålsbestämda medel -5 982 782

Årets resultat 54 352

Utgående balans 2 620 886 2 620 886

Uttag från ändamålsbestämda medel under år 2014

Medel för information 300 000

Rekreationsfonden 17 500

Alwallsfonden 6 400

Njurfonden 5 458 882

Beviljade ej utbetalda bidrag 200 000

Summa 5 982 782

Under året har 90-kontot för Njurförbundet avslutats per 30 juni.  5.458.882 kronor

har under året överförts till den av Njurförbundet startade

Insamlingsstiftelsen Njurfonden.



     Årsredovisning 2014

Njurförbundet   19

År 2014 År 2013

Not 11 Övriga skulder

Skattekonto 2 450 0

Personalskatt 39 360 49 761

Avräkning Sociala avgifter 31 583 23 783

Övriga kortfristiga skulder 3 938 718 100 000

Summa övriga skulder 4 012 111 173 544

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader

Upplupna semesterlöner 134 361 142 274

Övriga upplupna kostnader 595 457 193 937

Summa 729 818 336 211

Bilaga 1. till årsredovisningen 2014

Förklaring till uppdelning av verksamhetskostnader.

Ändamålskostnader

Styrelse och personal enligt ovan 1 605 883
Medlemsavgifter 332 143
Förtroendemannaorganisation 515 876
Kansliorganisation 569 966
Informationskostnader 738 108
Barn och familjeverksamhet 457 686
Utlandsverksamhet 51 559
Internationell verksamhet 21 484
Övrigt 5 835
Summa ändamålskostnader 4 298 540

Insamlingskostnader
37,1 % av reklamkostnaderna 81 146
Summa insamlingskostnader 81 146

Administrationskostnader
Del av kostnad för 1 st personal 147 490
Kostnad res.enhet 500 Njurfonden 90-kto 24 602
Summa administrationskostnader 172 092
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Revisionsberättelse

Till förbundsstämman i Njurförbundet
Org.nr 802006-1332

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Njurförbundet för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen 
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revi-
sionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföra, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre-
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalan-
de om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom den utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande vild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport och andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Njurförbundet för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till försummelse som grund för vårt uttalande.

Uttalande 
Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 30 mars 2014

Jan Nyström
Auktoriserad revisor

Christer Olsson
Förtroendevald revisor
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Slutord
En av Njurförbundets viktigaste uppgifter är att bedriva opinion och fokusera på frågor som har betydelse för förbundets 
medlemmar. Att nedsatt njurfunktion är vanligt samt att utvecklingen av en njursjukdom kan bromsas om upptäckten sker i 
tid är ett av flera budskap som förbundet nått ut med till allmänheten och beslutsfattare under 2014. 
Under 2014 skedde en utökad satsning på utåtriktad information om njursvikt och om Njurförbundets roll som företrädare 
för njursjuka. Arrangemanget under Almedalsveckan i Visby i juli 2014 var en del av denna satsning. Almedalsveckan 
krävde ett långt förberedelsearbete och var en stor ekonomisk investering för förbundet. Styrelsen är nöjd med den satsning 
som gjordes i Visby och som innebar att både förbundet och förbundets viktiga frågor syntes i det stora mediebrus som 
råder under Almedalsveckan.
Styrelsen anser att det är positivt att förbundet under 2014 fått ökat fokus i olika medier genom debattartiklar, intervjuer 
och reportage som bland annat behandlat skolhälsovård, tidig upptäckt av njursvikt, väntetider för njurtransplantationer och 
hälso- och sjukvårdsfrågor. 
Förbundet drabbades under 2014 av långtidssjukskrivningar vid kansliet som har påverkat utvecklingen av verksamheten 
inom förbundet och den administrativa servicen till regionföreningarna. Mycket energi har ägnats inom styrelsen för att 
lösa olika problem som uppstått på grund av situationen. Styrelsen beklagar omständigheterna och beslutade insatser kom-
mer under 2015 att skapa en helt ny organisation inom förbundskansliet.
Under 2014 presenterades Insamlingsstiftelsen Njurfonden för allmänheten. Stiftelsen har grundats efter beslut vid den 
senaste förbundsstämman. Det första verksamhetsåret har varit framgångsrikt och en miljon kronor har utdelats till viktig 
njurforskning. Styrelsen anser att den information som sprids på ett nationellt plan om njursjukdomar och pågående njur-
forskning genom Njurfonden är ett viktigt komplement som kommer Njurförbundet och dess medlemmar till del.
Medlemsutvecklingen stagnerade åter under 2014 och förbundet tappade 83 medlemmar i förhållande till året innan. Detta 
är mycket olyckligt eftersom antalet medlemmar i förbundet kraftigt fjärmar sig antalet av möjliga medlemmar i aktiv 
uremivård eller som behandlas för njursvikt. Det behövs åtgärder inom förbundet som anpassar verksamheten och organi-
sationen till de behov som njursjuka i dagens Sverige har av en modern intresseorganisation. Fler medlemmar skapar hög 
trovärdighet och skulle ge bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet för dem med njursjukdom.
2014 har ur flera avseenden varit ett positivt år för personer i aktiv uremivård i Sverige. Både antalet njurtransplantationer 
och organdonationer uppnådde all time high. Svenskt Njurregister redovisar i sin årsrapport förbättrade överlevnadssiffror 
för njursjuka i aktiv uremivård samt att ökningen av njursjuka som behöver dialys har stagnerat, vilket kan tyda på bättre 
prevention och högre kvalitet på dialysbehandlingen. 
Det finns många frågor och problem som återstår för Njurförbundet att arbeta med under kommande verksamhetsår. Sty-
relsen anser att förbundet har en betydelsefull funktion att fylla som företrädare för njursjuka inför beslutsfattare, i utred-
ningar och kommittéer samt i den offentliga debatten. I de flesta avseenden har Njurförbundet nått ut med sitt budskap och 
lyckats med att ha en hög trovärdighet och samarbetsförmåga inom hela det nätverk där förbundet verkar enligt styrelsens 
uppfattning.
Styrelsen har noterat att förbundets kompetens tars tillvara i ökad utsträckning i olika samhällsorgan samt att det råder ett 
gott samarbete med professionen i njursjukvården.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som medverkat till att utveckla och genomföra förbundets verksamhet. Ett speciellt tack 
till kanslipersonalen som under det gångna året med hög lojalitet lagt ned betydelsefulla arbetsinsatser under förutsättning-
ar som inte alltid har varit optimala.
Styrelsen vill rikta ett stort, varmt tack till alla Er som på olika sätt stöttat Njurförbundet genom gåvor eller gett av Er tid. 
Oavsett hur Ni har bidragit till förbundets arbete är Era insatser ovärderliga.

Sundbyberg i mars 2015

Håkan Hedman         Lars Åke Pellborn                 Tina Pajunen 
 

Sven-Erik Hammarlund        Åsa Torstensson                  Anki Asking
                         (t o m 2014-09-16)

Rolf Mattisson     Reine Johansson                  Anders Billström

Björn Nilsson 
(from 2014-10-26)
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Bilaga 1

Arbetsgrupper utsedda av Njurförbundets styrelse

1. Ungdomsgruppen   Anna Cagner
       Frej Jacobsson 
    
2. Barn – och föräldragruppen  Kristina Andersson- Holgersson
      Anna Holsteinsson 
      Peter Pernäng       
      Guye Rydell 
      Lars Rönnqvist  

  
3. Redaktionskommitté - Njurfunk  Håkan Hedman –ansvarig utgivare
      Rolf Mattisson –ställföretr.ansv. utg. 
      Anki Asking t om 2014-09-16
      Isabel Brattkull      
      Anna-Lisa Lampinen 
      Nils Grefberg, medicinskt sakkunnig 
      Håkan Gäbel, medicinskt sakkunnig

4. Arbetsgrupp för Stipendiefonden till 
 Professor Nils Alwalls minne  Tina Pajunen
      Åsa Torstensson
      Pia Lundström, sjuksköterska    

5. Rekreationsfonden   Åsa Torstensson
      Tina Pajunen

6.           Gruppresan utomlands för dialyserande Åsa Torstensson
      Tina Pajunen

7.  Aretsgruppen för Amelie Ersmarkers fond Tina Pajunen
      Maud Qvarnström
      Göran Ersmarker
      Sverkers Hansson, barnnefrolog

8.  Arbetsgruppen för Almedalsveckan 2014 Lars-Åke Pellborn, sammankallande
      Håkan Hedman
      Reine Johansson
      Tina Pajunen
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Bilaga 2

Antal medlemmar i regionföreningarna per 31.12
             
 2014        2013        2012        2011        2010        2009  
Njurförbundet 
Sydsverige                455              461  423    390 408 380                     

 
Njurförbundet
Västsverige                   874 925 880    954              955               956                             
  
Njurförbundet 
Småland 243              251 252   257              277               282                     
                 
Njurförbundet
Sydöstra Sverige             229 241 238  222               204              233            
                               
Njurföreningen 
i Sörmland 107             114 109            114                116              114             

Njurföreningen
Örebro län 189 202 197            207               201               205                     
            
Njurförbundet
i Värmland  126     127   124        125              137               136                
               
Njurförbundet
Stockholm Gotland  737    719 719    745               760              769          
                                
Njurförbundet
Gävle-Dala   238    245  250         258                274              277           

Njurföreningen 
Norra Mälardalen 280    290 285            288                281             269              
   
Njurförbundet
Norrbotten  177  158 176        188                186             209                    
                     
Njurföreningen
Jämtland / Härjedalen    60    61   59                    68                  66               71                   
                  
Njurföreningen
 i Västerbotten  187    191 184    163                 189             174                  
                    
Njurföreningen
i Västernorrland  263   224  222    214                214             239                    
                  
  
Totalt; 4165             4209 4117              4192              4268           4314                            
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Njurförbundet
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4 A, 5tr
Telefon: 08-546 405 00
E-post: info@njurforbundet.se

Hemsida: www.njurforbundet.se
Plusgiro allmänt: 25 30 67 - 3
Bankgiro: 690-1334

Styrelseledamöter:  
Ordf. Håkan Hedman  070-718 16 70
V.ordf. Tina Pajunen  070-631 40 63
V.ordf. Lars Åke Pellborn  070-528 53 45 
Kassör Sven-Erik Hammarlund 070-408 51 25 
Förb.sekr. Åsa Torstensson 073-440 37 57
Anders Billström   070-312 88 85 
Reine Johansson   072-246 10 80  
Rolf Mattisson   073-052 86 01
Björn Nilsson   070-771 53 02

Barn- och Föräldragruppens 
arbetsgrupp:
Kristina Andersson-Holsteinson 070-395 00 89 
Anna Holsteinson  073-656 01 00
Peter Pernäng   070-690 49 08     
Guye Rydell   073-984 67 76 
Lars Rönnqvist   0910-313-03

Ungdomsarbetsgruppen:
Frej Jacobsson   073-586 59 17
Anna Cagner   076-242 59 51

NjurFunks redaktion:
Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
Rolf Mattisson   073-052 86 01
Isabel Brattkull   076-321 00 82 
 
Med sakkunniga:
Nils Grefberg - Njurmedicin
Håkan Gäbel - Donation och transplantation
Ansvarig utgivare: Håkan Hedman 070-718 16 70

Kansliet:
Lisbeth Dingvall   08-546 40 500
Anna-Lisa Lampinen  08-546 40 501
Anders Wikner   08-546 40 503
Kerstin Engdahl   08-546 40 500
Inger Rosenström   08-546 40 501

Njurförbundets förtroendevalda och anställda ( i december) 2014


