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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Njurförbundet Västsverige får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2021.
Medlemsantalet var vid årets slut 787 (föregående år 811)
Huvuddelen av föreningens medlemmar består av personer med njursjukdom, närstående samt andra personer
som vill stödja föreningens arbete.

Styrelse
Anders Olsson, ordförande
Henrik Eriksson, 1:e vice ordförande
Håkan Hedman, 2:e vice ordförande
Jonas Österberg, sekreterare
Börje Johansson, vice sekreterare
Bertil Jonsson, ledamot
Chun Ting Shek (David Check), ledamot
Christina Bjurström, ledamot
Hans Norén, ledamot (avled 211126)

Styrelsens suppleanter
Pernilla Oscarsson
Björn Severinsson
Åke Nilsson
Marie‐Noelle Carlsson Ferrier
Kristina Holgersson

Valberedning
Tina Pajunen, sammankallande
Raymond Andersson

Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Evelina Nilsson,
auktoriserad revisor,
Per‐Olof Örwall, ordinarie
Rita Mäkele, suppleant

Föreningens kansli
Föreningens kansli har varit på Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.
Föreningens kanslist, Ann‐Marie Fogelberg, är anställd på en 75 % tjänst. I kanslistens arbete har även uppgifter för
GelinStiftelsen ingått.

Arbetsgrupper
Infogrupp: Henrik Eriksson, David Check
Medlemsaktivitetsgrupp: Anders Olsson, Börje Johansson och Åke Nilsson.
Sjukvårdspolitiska frågor: Håkan Hedman, Anders Olsson, Hans Norén och David Check.
Fonder: Henrik Eriksson, Hans Norén och Tina Pajunen
Kansliet: Anders Olsson, Henrik Eriksson och Björn Severinsson.
Regionala Grupper: Finns i Skaraborg och Norra Älvsborg
Nationella Njurkonferensen
Programkommittén för 12e Nationella Njurkonferensen 2021 har bestått av: Håkan Hedman, Tina Pajunen, Jennie
Lönnbro, Marianne Carlberg, Ellinor Broms, Marie Felldin, Marie Sverkersdotter och Gregor Guron. Ekonomi‐ och
arrangemangsgruppen bestod av Anders Olsson, Gunilla Torstensson‐Gelin.
Barn‐ och Ungdomsfrågor
Kristina Andersson‐Holgersson barn och föräldrafrågor.
Skaraborg
I arbetsgruppen i Skaraborg har ingått Tina Kjellgren, Pernilla Oscarsson, Karin Green, Ingeborg Steckmets och Dan
Nylund.
Norra Älvsborg
Henrik Eriksson har drivit en lokal grupp som startade 2014.Pga bland annat Covid19 har det inte varit någon
aktivitet i denna grupp under året
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GelinStiftelsen
Håkan Hedman ordförande, Tina Pajunen sekreterare, Anders Olsson kassör, Bertil Jonsson, Henrik Eriksson och
Hans Noren har representerat föreningen och ingått i stiftelsens styrelse.

Föreningens representation
Njurförbundet, förbundsstyrelsen
Håkan Hedman förbundsordförande och Tina Pajunen vice ordförande samt Henrik Eriksson, ledamot. Kristina
Andersson‐Holgersson har varit adjungerad för Barn‐ och Föräldragruppen
Njurförbundets Barn‐ och föräldragrupp
Kristina Andersson Holgersson är sammankallande i arbetsgruppen
Funktionsrätt Göteborg Västra Götaland Södra Älvsborg
Anders Olsson, Börje Johansson

Kontaktombud
Henrik Eriksson, (Håkan Hedman) Norra Älvsborgs länssjukhus
Christina Bjurström och Pernilla Oscarsson, Skövde
Christina Bjurström och Pernilla Oscarsson Mössebergs dialysen Falköping
Börje Johansson (Henrik Eriksson), Capio Lundby dialysen
Bertil Jonsson, David Check och Marie‐Noëlle Carlsson Ferrier, Dialysen Skene
Bertil Jonsson, David Check och Marie‐Noëlle Carlsson Ferrier, Södra Älvsborgs sjukhus
Anders Olsson (Håkan Hedman), Varbergs Sjukhus
Åke Nilsson och David Check, Dialysen SU/Östra
Hans Norén och Jonas Österberg, Dialysen SU/Sahlgrenska, SU/Mölndals sjukhus
Åke Nilsson och David Check, PD‐mottagningen med flera SU/Sahlgrenska
Åke Nilsson och David Check, Transplantationsmottagningen, Avd. 143 SU/Sahlgrenska
Kristina Andersson Holgersson (Jonas) Avd. 324, 332 och Urinvägsmottagningen för barn SU/Östra

Hedersmedlemmar
Kerstin Bärdne, Håkan Hedman, Ann‐Charlotte Wijnveen, Mattias Aurell, Jarl Ahlmén, och Barbro Olausson.

Ekonomi
Föreningens verksamhet uppvisar ett underskott för verksamhetsåret 2021 på 76 983 kr.
Driftsbidrag från Västra Götaland och Göteborgs Stad uppgår under året tillsammans till 156 930 kr.
Arv och gåvor
Föreningen har under 2021 fått gåvor och arv på 56 208 kr.
Njurförbundet Västsveriges Stipendiefond
Föreningen delar varje år ut ekonomiskt bidrag till sjukvårdspersonal inom regionen för kongresser, resor, studier,
mm. Föreningen lämnar enbart bidrag i de fall den sökandes arbetsgivare eller annan institution inte täcker
finansieringen. Under 2021 har inga medel utlysts. Kvar att utnyttja vid årsskiftet är 16 587 kr.
Guldkanten
Föreningen har avsatt särskilda medel i Guldkanten, ett rekreationskonto vars uppgift är att stödja vuxna, barn och
ungdomar med njursjukdom. Ändamålet är att lämna ekonomiskt stöd i samband med olika former av rekreation
eller medverkan i av föreningen arrangerande aktiviteter. Under 2021 har inte några medel utbetalats. Kvar att
nyttja vid årsskiftet är 2000 kr.
Medlemsfonden
Föreningen har valt att binda medel i särskild fond som inkommit där bidragsgivaren angivit att medlen skall
användas till medlemsaktiviteter. Under året har inga pengar behövt används för aktiviteter. Kvar att nyttja vid
årsskiftet är 61 576 kr.
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GelinStiftelsen
Stiftelsen Professor Lars‐Erik Gelins Minnesfond, som namnändrades till GelinStiftelsen under 2019, är en fri
stående stiftelse som administreras av föreningen. Stiftelsen bildades den 5 april 1981. Föreningen överförde
initialt 300 000 kr. Under 2020 beviljades stiftelsen 90‐konto.
I stiftelsens styrelse ingår förutom föreningsstyrelsens ordinarie ledamöter, även anhöriga till professor Gelin samt
sakkunniga inom transplantation och njurmedicin.
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till forsknings och utvecklingsprojekt inom njursjukvården, företrädesvis
inom transplantationsområdet, vilka i första hand bedrivs inom den västsvenska regionen. Stiftelsens kapital
uppgick vid årsskiftet till ca 10,5 miljoner kronor.
Under 2021 utdelade stiftelse 600 000 kronor till fyra forskningsprojekt.

Allmänt
Föreningen är en av 14 regionföreningar anslutna till Njurförbundet. Föreningen är medlem i Funktionsrätt Västra
Götaland, Göteborg samt i Hallands län. Föreningen är även ansluten till Arbetarnas bildningsförbund, ABF.
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden. Vidare har styrelsen kallat medlemmarna till årsmöte.
Skaraborgsgruppen har haft samtal med njurmedicin på KKS.
Årsmöte genomfördes digitalt den 27 mars (på Zoom) pga. pandemin.
Föreningen har en barn‐ och föräldragrupp och verksamheten är intimt kopplad till Njurförbundets föräldragrupp.
Föreningen är även inriktad på ungdomar med njursjukdom och deras speciella situation.
12:e Nationella Njurkonferensen
På grund av pandemin kunde inte den 12:e Nationella Njurkonferensen genomföras under hösten 2020. Det var
nära att den fick ställas in även i år, men genom att begränsa antalet besökare kunde den genomföras den 23
oktober 2021 på ett corona‐säkert sätt. Som komplement för de som inte kunde vara på plats sändes även
konferensen via konferensens Youtube‐kanal. Nästa konferens är planerad till den 20 ‐ 21 oktober 2023.

Representation, övrigt
Styrelsens ledamöter och kontaktombud har representerat föreningen vid olika uppvaktningar hos beslutsfattare
samt i övrigt företrätt föreningen i olika sammanhang.
Lotteriföreståndare under året har varit Björn Severinsson.
Representant vid Njurförbundets ordförandemöten har varit Anders Olsson.
Representant för föreningen har deltagit i möten med Funktionssrätt, både regionalt och lokalt.
Representant för föreningen har deltagit i brukarrådsmöte på Drottning Silvias barn‐ och ungdomssjukhus.
Representanter för styrelsen har deltagit i möte med ledningen för Njurmedicin på Norra Älvsborgs sjukhus
Representanter från styrelsen har deltagit i möten med ledningen för Njurmedicin på SU/Sahlgrenska och
Transplantationscentrum på SU/Sahlgrenska.

Information
Föreningen har haft informationstavlor på njursjukvårdande avdelningar och mottagningar inom regionen.
Kontaktombuden har ansvarat för att all medlemsinformation från föreningen och förbundet har hållits
aktuell. Föreningens medlemsblad, ”Nyhetsbrev”, innehåller numera i huvudsak lokal information.
Nyhetsbrevet distribueras via mejl till de som uppgivit e‐postadress och med vanlig post till övriga. Allmänna
artiklar finns i Förbundets tidning ”Njurfunk”. Mapp med broschyrer och informationsskrift, vilken handlar
om föreningens verksamhet har distribuerats till njurskolor, vårdavdelningar, till nyinsjuknade och
presumtiva medlemmar. Styrelse eller förenings‐ representanter deltar vanligtvis i njurskolor, patient och
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närstående utbildningar i hela verksamhetsområdet men under 2021 har denna verksamhet legat nere pga.
av pandemin.
Under året har projektet för att öka antalet medlemmar tyvärr inte kunnat försätta och utvecklas. Projektet
går ut på att rekrytera minst 1 ur personalen på avdelningar med njursjukvård runt om i regionen. De ska få
information om vår verksamhet och med den kunskapen kunna informera om vår verksamhet.
Förhoppningen är att detta ska leda till att fler får information om att vi finns och det ska i förlängningen leda
till fler medlemmar. Projektet startades på dialysavdelningen på Norra Älvsborgs Lasarett och kommer
återstartas så fort det är möjligt.
På varje vårdenhet eller mottagning så har vi en informatör som se till och det finns tillräckligt med
informationsmaterial och hänvisar till de olika broschyrer som passar patienten. Som tack för hjälpen så får
vår informatör en heldag på nationella njurkonferensen eller inbjudan till julbord.

Världsnjurdagen
Den 11 mars var det Världsnjurdagen. Vanligtvis brukar aktiviteter ske i samverkan mellan föreningen och
Njurmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ingen aktivitet har skett under året på grund av
pandemin.

Möten och tematräffar
Under hösten genomfördes ett digitalt medlemsmöte per Zoom med ca 40 deltagare.

Medlemsaktiviteter
Traditionell julfest ställdes in.

Intressepolitik
Föreningens viktigaste uppgift är att verka för att njursjuka inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland får
en så god vård som möjligt och att hinder för att njursjuka ska kunna leva ett så gott liv som möjligt undanröjs. Det
är föreningens uppgift att hålla sig informerad om den verkliga situationen genom kontakter med medlemmar och
regelbundna möten med ansvariga för verksamheterna inom njurvården.
Under 2021 har föreningen haft samtal med företrädare njurvården inom regionen. Personalsituationen är fort
farande ett svårt problem vid vissa enheter. Trots stora svårigheter med vårdplatser på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset har Transplantationscentrum utfört många njurtransplantationer med njurar från både
levande och avlidna donatorer.
Dialysverksamheten behöver utvecklas med fler enheter för att korta reseavstånden. Vidare behövs en satsning på
ökade möjligheter till egenvård vid dialysenheterna.
Föreningen har tillskrivit rektor för Göteborgs universitet att professuren i njurmedicin vid Sahlgrenska Akademin
ska återinrättas. Professuren är en förutsättning för att den kliniska forskningen inom njurmedicin ska kunna ut
vecklas inom hela Västra Götalandsregionen. Föreningen kommer driva den frågan under 2022.

Övrigt
Under året har dialysmottagningarna i regionen besökts i begränsad omfattning pga. pandemin. I samband med
detta har styrelse‐ och/eller föreningsrepresentanter samtalat om vårdsituationen med personal och patienter.

Slutord av Ordföranden
Bästa medlemmar i Njurförbundet Västsverige. Håller vi på att skaka av oss covid nu? Jag tror dock att vi fortsatt
skall vara omtänksamma och försiktiga. Speciellt då många av oss, trots tre eller fyra vaccinationer, har fortsatt låg
mängd antikroppar.
Vi i förbundet fortsätter vår dialog med sjukvården och under 2021 har vi haft extra fokus på dialyssituationen,
speciellt i Västra Götaland. Brister i personalplanering och många i personalen som slutar har försämrat
situationen för många av våra medlemmar.
Var rädda om er och håll utkik efter information från vår förening. Vi använder alltid vår hemsida:
www.njurforbundet.se/vastsverige när vi har aktuell information. Likaså mailar vi alltid till de av er vi har mail till.
Viktig information skickar vi fortfarande ut i form av vårt NYHETSBREV.
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Anders Olsson, Ordförande.
anders.olsson@njurforbundet.se
0702‐980 556

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Njurförbundet Västsverige, 857203‐2848, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
Njurförbundet Västsverige har sitt säte i Göteborg.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningens viktigaste uppgift är att verka för att njursjuka inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland får
en så god vård som möjligt och att hinder för att njursjuka ska kunna leva ett så gott liv som möjligt undanröjs.
Det är föreningens uppgift att hålla sig informerad om den verkliga situationen genom kontakter med medlemmar
och regelbundna möten med ansvariga för verksamheterna inom njurvården.
Föreningen är en av 15 regionföreningar anslutna till Njurförbundet.
Föreningen har under verksamhetsåret genomfört olika intressepolitiska åtaganden och andra aktiviteter som
gagnat njursjuka och närstående, bl.a. har ett antal medlemsaktiviteter anordnats.
Föreningen är medlem i Funktionsrätt i Västra Götaland, Göteborg samt i region Halland.
Föreningen är även ansluten till Arbetarnas bildningsförbund, ABF.
Styrelsen har under året haft 11 ordinarie sammanträden.

Medlemsinformation
Antal

2021
787

2020
811

2019
864

2018
889

2021 är medlemmarna fördelade på 404 kvinnor och 372 män (11 har inte uppgett sitt kön).

Fler års översikt
Omsättning
Resultat
Soliditet

2021
589 736
‐76 983
93,2%

2020
461 496
327
93,9%

2019
493 445
15 219
95,4%

2018
1 167 344
127 401
93,9%

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets underskott
Disponeras så att
i ny räkning överförs

1 126 439
‐76 983
1 049 456
1 049 456
1 049 456

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat‐ och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Not

2021‐01‐01
2021‐12‐31

2020‐01‐01
2020‐12‐31

193 349
56 208
183 250
156 930
589 737

246 501
2 865
40 200
171 930
461 496

‐503 025
‐208 247
‐4 330
‐715 602

‐370 311
‐120 323
‐4 330
‐494 964

‐125 865

‐33 468

48 882
0
0
48 882

30 691
3 104
0
33 795

Resultat efter finansiella poster

‐76 983

327

Årets resultat

‐76 983

327

Rörelsens intäkter m.m.
Medlemsavgifter
Arv och gåvor
Nettoomsättning
Bidrag

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

1

2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2021‐12‐31

2020‐12‐31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

4 330
4 330

8 660
8 660

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

1 088 298
1 088 298

1 094 416
1 094 416

1 092 628

1 103 076

0
5 079
19 682
24 761

0
3 115
54 008
57 123

8 591

39 390

33 352

96 513

1 125 979

1 199 589

2021‐12‐31

2020‐12‐31

1 126 439
0
‐76 983
1 049 457

1 126 112
0
327
1 126 439

21 201
4 582
14 226
36 514
76 523

5 243
4 582
9 213
54 112
73 150

1 125 979

1 199 589

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Insättningar eller uttag under året
Årets resultat
Summa eget kapital vid årets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsuppgifter
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) och årsredovisning i mindre föreningar.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn
till väsentligt restvärde. Följande avskrivningar tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Not 1.
Intäktsslag
Medlemsaktiviteter
Debiterade administrativa tjänster
Nationella njurkonferensen
Medlemsaktiviteter

2021
20%

2021
0
40 000
143 250
183 250

Not 2.
Anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
Kvinnor
Män

2020
200
40 000
0
40 200

1
0

1
0

267 403
10 211
85 797
0
‐155 165
208 247

184 250
13 016
51 182
0
‐128 125
120 323

2021
36 485
12 397
48 882

2020
30 691
0
30 691

Not 4.
Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 710
0
0
36 710

23 720
12 990
0
36 710

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

‐28 050
0
‐4 330
‐32 380

‐ 23 720
0
‐4 330
‐28 050

4 330

8 660

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till övr. anst.
Pensionskostnader till övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Övriga personalkostnader
Lönebidrag

Not 3.
Resultat från värdepapper
Utdelning
Realisationsresultat vid försäljning

Utgående redovisat värde
Not 5.
Aktier och andelar
Marknadsnoterade aktier och andelar
Marknadsvärde 31 december
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Förändring av eget kapital
Ing. belopp
1 126 112
327
1 126 439

Föreningskapital
Årets resultat

Insättn/uttag
‐327
‐327

Årets resultat
327
0
327

Utg. belopp
1 126 439
‐76 982
1 049 456

Göteborg den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Anders Olsson
Ordförande

Håkan Hedman

Henrik Eriksson

Bertil Jonsson

Chun Ting Shek

Christina Bjurström

Börje Johansson

Jonas Österberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Per‐Olof Örwall
Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Evelina Nilsson
Auktoriserad revisor
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Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 09:45:45 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS OLSSON

Datum

Anders Olsson
Ordförande
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 12:07:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HÅKAN HEDMAN

Datum

Håkan Hedman
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 08:46:10 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Clas Henrik Nicklas Eriksson

Datum

Henrik Eriksson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 13:32:07 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BERTIL JONSSON

Datum

Bertil Jonsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 07:43:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHUN TING SHEK

Datum

Chun Ting Shek (David Check)
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 12:06:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTINA BJURSTRÖM

Datum

Christina Bjurström
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:09:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BÖRJE JOHANSSON

Datum

Börje Johansson
Leveranskanal: E-post
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Signerat med Svenskt BankID

2022-04-22 14:47:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tor Jonas Österberg

Datum

Jonas Östberg
Leveranskanal: E-post

ÖRHLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:11:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sandra Evelina Nilsson

Datum

Evelina Nilsson
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

PER-OLOF ÖRWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:27:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF ÖRVALL

Datum

Per-Olof Örwall
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Njurförbundet Västsverige, org.nr 857203-2848

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Njurförundet Västsverige för år 2021. Föreningens
årsredovisning ingår på sidorna 7–10 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade
revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-6.
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder Vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:


identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.



skaffar oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.



utvärderar lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
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uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.


utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som Vi identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Njurförbundet Västsverige för år 2021.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort Vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
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Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Halmstad den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Evelina Nilsson
Auktoriserad revisor
Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Per-Olof Örwall
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Deltagare
ÖRHLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:19:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sandra Evelina Nilsson

Datum

Evelina Nilsson
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

PER-OLOF ÖRWALL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-04-23 11:29:18 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-OLOF ÖRVALL

Datum

Per-Olof Örwall
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-04-23 11:29:18 UTC

Oneflow ID 2954345

Sida 5 / 5

