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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 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 livs-
             situationen för njursjuka. 
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Årsredovisning  2011
Inledning
Njurförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation för njursjuka, levande njurdonatorer 
och deras anhöriga.
Njurförbundet bildades 1969 och består av 14 regionfören-
ingar, som tillsammans täcker in hela landet.
Njurförbundet har som målsättning att tillsammans med 
regionföreningarna verka för personer som är i behov av 
njurvård och genom opinionsbildning och påverkansarbete 
tillvarata njursjukas, levande njurdonatorers och närståen-
des intressen avseende tillgänglighet, vård, social trygghet, 
möjlighet till arbete, studier, rehabilitering och rekreation, 
företräda medlemmarnas intressen gentemot myndighe-
ter och institutioner, verka för medlemmarnas intressen i 
samverkan med andra organisationer samt stödja forskning 
som utvecklar njurvården och förbättrar livssituationen för 
njursjuka.

Förbundets organisation
Njurförbundet är uppbyggt av 14 regionföreningar. Inom 
förbundet fi nns en barn- och föräldragrupp samt en ung-
domsgrupp.
Högsta beslutande organ är förbundsstämman, som äger 
rum vartannat år. 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av 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 dessa har under 
året förbundet erhållit 120 kronor per medlem samt för barn 
under 18 år 20 kronor.  

Ordförandemöte
Ett ordförandemöte med en representant - ordförande 
eller ersättare inom styrelsen - från varje regionförening 
skall hållas minst två gånger mellan två förbundsstämmor. 
Vid ordförandemötena deltar även förbundsstyrelsen och 
kanslipersonal. Under 2011 arrangerades inte något ordfö-
randemöte.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under året haft 7�protokollförda sty-
relsemöten, 22-23 januari, 11 mars, 24 mars, 8 maj, 13 juni, 
2-3 september och 11 november. Utöver dessa möten har ett 
per capsulammöte hållits den 31 december.

Styrelsens sammansättning 2011 
till förbundsstämman 8 maj: 
Håkan Hedman, ordförande    
Åsa Torstensson, vice ordförande
Tina Pajunen    
Lars Nordstedt   
Lars Åke Pellborn     
Erik Herland
Anders Billström   
Rolf Mattisson       
Sven-Erik Hammarlund

 
Styrelsens sammansättning 2011 
från förbundsstämman 8 maj: 
Håkan Hedman, ordförande    
Åsa Torstensson, vice ordförande
Tina Pajunen    
Malin Haglund  
Lars Åke Pellborn     
Erik Herland
Anders Billström   
Rolf Mattisson       
Sven-Erik Hammarlund

Adjungerade till förbundsstyrelse:
Lisbeth Dingvall, kanslichef 
Bertil Joneken, förbundskassör
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman

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

Valberedning  
Ann-Katrin Bergström, sammankallande
Christian Farman
Jan Lidström

Arbetsgrupper
Förbundet har under året haft följande arbetsgrupper.

Ungdomsarbetsgrupp- 
Arbetsgrupp för Barn – och föräldragruppen- 
Redaktionskommitté för Njurfunk- 
Forskningsutskott- 
Arbetsgrupp för Stipendiefonden till Professor Nils - 
Alwalls minne
Arbetsgrupp för Rekreationsfonden- 
Arbetsgrupp för Organisationsutredningen- 
Arbetsgrupp för Kvalitetsindex- 
Arbetsgrupp för Gruppresa för dialyserande till utlandet- 
Arbetsgrupp för Amelie Ersmarkers fond- 
Arbetsgrupp för sjukförsäkringsfrågor- 

Kansliet
Förbundskansliet är beläget i Sundbyberg och har under 
året bestått av:
Lisbeth Dingvall, kanslichef, ekonomi/adminsitration, Ung-
domsarbetsgruppen samt Barn- och föräldragruppen 
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör för NjurFunk, 
adjungerad sekreterare i styrelsen
Anders Wikner, administration, medlemsregister, hemsidan 
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 
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HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) för posthan-
tering, framställning av trycksaker och del i telefonväxel.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2011/2012 till 
4192. Det är en minskning med 76 medlemmar sedan före-
gående årsskifte.
Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal fi nns i 
bilaga 2.

Information
NjurFunk
Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 38) 
utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca 5 100 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 
2011 av Edita i Västerås.
Lars Nordstedt, Trelleborg, har varit ansvarig utgivare. Hå-
kan Hedman, Sävedalen, ställföreträdande ansvarig utgivare 
har under 2011 ersatt Lars Nordstedt. Anna-Lisa Lampi-
nen har varit redaktör under året och svarat för tidningens 
layout. I redaktionen har dessutom ingått Oddvar Aalmo, 
Stockholm, Harriet Hjelmqvist, Järfälla, Rolf Mattisson, 
Förslöv, samt som medicinskt sakkunniga med idellt upp-
drag Nils Grefberg, Växjö och Håkan Gäbel, Göteborg.

Njur-Nytt
Njur-nytt, som är ett internt nyhetsbrev för förbundets och 
regionföreningarnas förtroendevalda, har under året utkom-
mit med fyra 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 ”Njursvikt – den tysta sjukdomen” 
har framställts under 2011 som ska ersätta förbundets behand-
lingsskrifter. Den nya skriften ska ge en helhetsinformation om 
vården av njursjuka, inklusive njursvikt och aktiv uremivård. 
Frilansjournalisten Tonie Andersson 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.

Njurförbundets  hemsida 
www.njurforbundet.se
Hemsidan är förbundets viktigaste informationskanal. 
Ansvarig utgivare är Håkan Hedman. Under året har hemsi-
dan utvecklats och reviderats.

Njursjukas Stipendiefond till Professor 
Nils Alwalls Minne 
Njursjukas Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne 
bildades vid förbundsstämman den 19 april 1986. 

Förbundets fonder

Nils Alwall avled i februari samma år och stipendiefon-
den instiftades av förbundet för att hedra hans minne och 
banbrytande insatser inom dialysområdet. Professor Nils 
Alwall är förbundets hittills enda hedersmedlem.
Stipendiefondens utskott har under 2011 bestått av Tina 
Pajunen, Åsa Torstensson och Pia Lundström, redaktör för 
tidningen Dialäsen, Danderyd. 
16 sökande har tilldelats totalt 25 000 kr 2011 från fonden. 
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.
Under 2011 har totalt 27.500 kronor beviljats i bidrag  till 
sammanlagt 14 medlemmar.

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 
fl era gånger ur olika fonder för att fi nansiera 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. 

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.
Under 2011 inkom inga ansökningar till Tommy och Gösta 
Anderssons Minnesfond.

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 under 2011 har bestått av Håkan Hed-
man, Tina Pajunen och Åsa Torstensson utsedda av Njurför-
bundets förbundsstyrelse samt professor Gunnar Tufvesson, 
Svensk Transplantationsförening och docent Ola Samuels-
son, 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.
I samband med förbundsstämman beslutades att ge styrel-
sen i uppdrag att medverka till att en nationell forsknings-
stiftelse för njurforskning grundas där bland annat Svensk 
Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening 
och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening inbjuds 
att ingå som huvudmän. I beslutet ingår att fonderat kapital 
från Njurförbundet överförs till den nybildade stiftelsen.
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Alireza Biglarnia 
Läkare, Uppsala

Akut ABO-inkompatibel transplantation med njure från avlidna donatorer 
hos immuniserade patienter med lång väntetid.

80 000 kr

Magnus Braide
Med. Dr, Göteborg

Utveckling av citrabaserade peritonealvätskor. Effektivitet och verknings-
mekanismer.

60 000 kr

Anette Bruchfeld 
Docent, Stockholm

Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinfl ammatoriska 
vägen vid njursjukdom och infl ammatorisk sjukdom.

80 000 kr

Kerstin Ebefors 
Med. dr, Göteborg

Mekanismer bakom lgA-nefrit, studier av lgA1s effekter på mesangiala 
celler.

60 000 kr

Dag Eckersten 
Läkare, Malmö

Befruktningsförmåga vid njursjukdom. 40 000 kr

Johan Fenhammar
Läkare, Stockholm

Toll Like receptor-4 medierar akut septisk njursvikt. 60 000 kr

Heidi Hedman
Fil. mag.,Göteborg

Peritonealdialys i njursjuka råttor och optimering av dialysvätskans sam-
mansättning.

50 000 kr

Lisa Nguy
Farmacie magister, Göteborg

Exprimentella studier av kärlfunktion vid kronisk njursvikt. 60 000 kr

Mårten Segelmark
Professor, Linköping

miRNA profi ler för diagnostik vid vaskulit. 60 000 kr

Peter Stenvinkel
Professor, Stockholm

Hypogonadism hos män i dialys- ett vanligt och behandlingsbart men idag 
negligerat kliniskt tillstånd.

50 000 kr

Mårten Wendt 
Läkare, Stockholm

Clinical and molecular studies associated vasculitis. 50 000 kr

Annika Wernersson
Docent, Stockholm

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

50 000 kr

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 
sjukförsäkringssystemet, brister i sjukvårdens tillvaratagande 
av organ, tidig upptäckt av njursvikt, kvalitetsindex i vården 
baserad på förbundets egna riktlinjer och andra viktiga frågor 
som berör njursjuka.

Håkan Hedman - hedersdoktor vid 
Sahlgrenska Akademin
Den 21 oktober 2011 promoverades förbundets ordförande 
Håkan Hedman till medicine hedersdoktor vid Sahlgren-
ska Akademin vid Göteborgs universitet. Motiveringen till 
utnämnandet var hans insatser för patientföreningen för njur-
sjuka och utvecklingen inom Njurförbundet till en mogen 
och bra organisation, som arbeta i nivå med forskningen och 
sjukvården vid såväl Sahlgrenska Akademin som Sahlgren-
ska Universitetssjukhuset.

Världsnjurdagen 2011
Den 10 mars 2011 arrangerades Världsnjurdagen för 
sjätte året i rad. Årets tema var skydda dina njurar – spara 
ditt hjärta. Styrelsen anser att arrangemanget är ett ut-
märkt 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 Sjuksköterskefören-
ing har sänts ut. Regionföreningarna har haft huvudansva-
ret för informationsaktiviteter 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. 
Merkostnaden i samband med hemdialys har beräknats 
till mellan 10 000 – 40 000 kronor per år. Företrädare för 
förbundet uppvaktade Sveriges Kommuner och Lands-
ting, SKL, under januari 2009 med en begäran om att ett 

Under 2011 har 700 000 kronor tilldelats 12 projekt. Detaljerad beskrivning av de sökande och 
projekten fi nns på hemsidan. Forskningsmedel utdelades till följande projekt:
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regelverk utarbetas, som innebär att sjukvårdshuvudmän-
nen ersätter patienter som fyllt 65 för de merkostnader som 
uppstår i samband med hemdialys.
Arbetet med frågan har pågått under 2011 i regionförening-
arnas regi. Endast ett fårtal sjukvårdshuvudmän har åtagit 
sig att bekosta den enskildes merkostnader för hembehand-
lingen.

Avgifter för måltider i samband med 
dialysbehandling
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. Svarsfrekvensen på en-
käten var låg så det var svårt att bedöma om det skett stora 
förändringar.

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. 
Förbundet har under 2011 fortsatt att driva kravet att en 
statlig utredning tillsätts som får i uppdrag att utarbeta 
förslag på åtgärder som ökar antalet organdonationer. Den 5 
december deltog Håkan Hedman som representant för Livet 
som Gåva i ett möte på Socialdepartementet, då dessa krav 
framfördes till bland annat statsekreteraren Karin Johans-
son (KD). Mötet hade tillkommit på begäran från Livet som 
Gåva.
Förbundet och Livet som Gåva har lämnat yttrande över 
remissen DS 2011:32 från regeringen angående implemen-
tering av EU-direktivet ”om mänskliga organ avsedda för 
transplantation”. 
I samband med Europeiska donationsdagen den 22 oktober 
arrangerades informationsaktiviteter i regionföreningarna 
med stöd från Livet som Gåva och förbundet.

Vävnadsprojektet vid SKL
Håkan Hedman och Annika Tibell har som representanter 
för Livet som Gåva respektive Svensk Transplantations-
förening, ingått i en arbetsgrupp vid SKL under 2011 som 
utarbetat en handlingsplan för donationsfrämjande arbete 
inom vårdgivarorganisationen 2011–2013. Handlingsplanen 
omfattar insatser för donation av organ, vävnader, könscel-
ler och somatiska celler samt blod, och gäller såväl levande 
och avlidna donatorer. 

Ersättning till levande njurdonatorer
Frågan om ersättning till levande njurdonatorer är ständigt 
aktuell. Förbundets ställningstagande i frågan är entydigt. 
Donatorn skall erhålla full kostnadstäckning för förlorad 
arbetsinkomst och utgifter som är relaterade till den medi-
cinska utredningen och ingreppet. Utöver detta skall dona-
torn kostnadsfritt få regelbundna hälsokontroller samt ett 
försäkringsskydd som täcker kostnader som inte innefattas 
i Patientförsäkringen. En gemensam skrivelse från Svensk 
Transplantationsförening, Svensk Njurmedicinsk förening 
och Njurförbundet med ovan nämnda förslag överlämnades 
till Socialdepartementet i samband med ett möte i sep-

tember 2007. Påminnelser har skickats till departementet 
regelbundet sedan 2008. Frågan togs upp till diskussion i 
samband med mötet den 5 december på Socialdepartemen-
tet. Donationsrådet arbetar numera med frågan, eftersom 
den är betydelsefull i det donationsfrämjande arbetet.

Njursjukvårdsindex
Under 2010 utsåg förbundsstyrelsen på initiativ av Erik 
Herland en arbetsgrupp, som arbetat med frågan om möj-
ligheter 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 work-
shop gemfördes i april 2011 där frågan diskuterade med 
deltagare, som utifrån olika erfarenheter och bakgrund 
tillförde värdefulla synpunkter för det fortsatta arbetet. 
Förbundsstyrelsen ser nu över vilka möjligheter det fi nns 
att fi nansiera genomförandet av projektet.

Projekt om njursvikt i tidigt skede
Under 2009 beslutade förbundsstyrelsen i enlighet med för-
bundsstämmobeslut att utarbeta en projektplan och en an-
sökan till Allmänna Arvsfonden för ett projekt, som har till 
syfte att höja kunskapsnivån hos allmänheten, beslutsfat-
tarna och sjukvårdspersonal inom den medicinska öppen-
vården om njurarnas livsviktiga funktioner samt betydelsen 
av tidigt upptäckt av njursvikt och behandlingsmöjligheter. 
Ansökan avslogs och förbundsstyrelsen har under 2011 dis-
kuterat möjligheterna att utarbeta en omarbetad projektplan.

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 inom njursjuk-
vården de senaste åren. I samband med förbundsstämman 
beslutades att frågan kvarstår i verksamhetsplanen fram till 
2013. Förbundsstyrelsen har kommit fram till att fråge-
ställningarna kan innefattas i projektet som ska ta fram ett 
njursjukvårdsindex. 

Sjukförsäkring och arbetsförmåga
Det förändrade regelverket inom sjukförsäkringen har 
inneburit en ökad risk för många njursjuka att utförsäkras, 
varför dessa frågor är prioriterade i förbundets intressepo-
litiska arbete. Förbundet uppnådde under 2010 framgångar 
i sitt påverkansarbete och lyckats få till stånd att alla som 
har dialysbehandling ska inräknas i gruppen allvarligt 
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.
Under 2011 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp som 
fi ck i uppdrag att ställa samman olika faktorer som sätter 
ned arbetsförmågan vid kronisk njursvikt, dialys och efter 
en njurtransplantation. Syftet med uppdraget är att få fram 
en s k lathund som underlättar kontakterna med Försäk-
ringskassan och arbetsgivarna. Ett samarbete har inletts 
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med Stockholms läns landsting som i ett pilotprojekt har 
utarbetat ett hjälpmedel för läkare vid sjukskrivning av can-
cerpatienter. Motsvarande hjälpmedel bör kunna appliceras 
på njursjuka patienter.
Förbundet har i övrigt engagerat sig i opinionen i frågor 
som rör socialförsäkringarna.

Utbytbara läkemedel (generika)
Förbundet har lämnat yttrande över Tandvårds- och läkeme-
delsförmånsverkets (TLV) förslag föreskrifter och allmänna 
råd (2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och 
utbyte av läkemedel m.m. I yttrandet skriver förbundet 
bland annat att det fi nns vetenskapliga studier som visar att 
verkningsgraden kan skilja sig +/- 20 procent mellan ett ori-
ginalläkemedel och generika. Vidare framhåller förbundet 
att för patienter, som är organtransplanterade, kan utbyte av 
ett immunsuppressivt läkemedel få förödande konsekvenser 
för transplantatet, eftersom koncentrationen i blodet av den 
verksamma substansen måste vara konstant och får inte 
variera över tid. Njurförbundet kan därför inte acceptera ett 
utbytessystem, som innebär att organtransplanterade patien-
ter tvingas att använda generisk immunosuppression från 
olika tillverkare. Förbundet framhåller vidare i yttrandet att 
ett striktare regelverk måste utformas beträffande produkt-
namn och förpackningar för de generiska produkterna. 

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

Ungdomsverksamheten
Ungdomsgruppen är en sektion inom förbundet.
Under verksamhetsåret 2011 har arbetsgruppen två plane-
ringsmöten 7 oktober och 16-17 december samt 3 telefon-
möten under året. 
Ungdomskonferens arrangerades 7-9 oktober 2011 i Göte-
borg med tema ”gourmetmat”. Dietisten Malin Söderholm 
medverkade. 10 ungdomar deltog varav 3 från arbetsgrup-
pen. 
På grund av sjukdom inom arbetsgruppen genomfördes 
enbart en konferens. Ungdomsverksamheten har fått bidrag 
från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond till aktiviteterna 
i verksamheten. 
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Haglund, 
Frej Jacobsson, Annie Rinaldo och Anders Larsson. Malin 
Haglund har som ledamot deltagit i förbundsstyreslens sam-
manträden under året. Ungdomsgruppen har under året haft 
ca 50 medlemmar.

Barn – och föräldraverksamheten
Barn- och föräldragruppen är en sektion inom förbundet. 
Under 2011 hade de ca 100 familjer som medlemmar. 
Arbetsgruppen har haft tre planeringsmöten samt några 
telefonmöten under året.
Under 2011 har Barn- och föräldraguppen arrangerat Junior 
och tonårshelg den 15-17 april i Stockholm. Aktivitetsdag 

med Cirkus Cirkör var del av programmet. 12 njursjuka 
barn och ungdomar i åldern 10-20 år deltog med medföl-
jande förälder.
Familjevecka arrangerades i Tällberg för familjer med njur-
sjuka barn under vecka 23- 2011. 23 familjer med njursjuka 
barn samt syskon och föräldrar till dem deltog. Ett program 
med information diskussion, samtalsgrupper och rekrea-
tionsaktiviteter erbjöds för alla åldrar. 
En bushelg arrangerades för njursjuka barn i åldrarna 5-10 
år med medföljande förälder den 23-25 september i Göte-
borg. Liseberg var huvudattraktionen under den helgen.

Rehabilitering och rekreation
Gruppresa utomlands
En gruppresa arrangerades till Kreta 15 september – 2 
oktober. Åsa Torstensson och Tina Pajunen arrangerade och 
medverkade under resan. 38 personer deltog. 17 av dem fi ck 
hemodialys på Mesogeios Mediterranean Holiday Dialysis 
Center. De som reste från Malmö och Köpenhamn var där 
15/9-29/9 och de som reste från Stockholm och Göteborg 
var där 18/9-2/10. Alla reste med Apollo och bokningar 
skedde via Resia. Resan var mycket uppskattad.

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 mindre än 20 
procent av landets dialyserande på transplantationsväntelis-
tan. En bidragande orsak är, förutom medicinska kontrain-
dikationer, bristen på donerade njurar från avlidna. Tillsam-
mans med övriga berörda handikapporganisationer och 
företrädare för den medicinska professionen ingår förbundet 
i samverkansorganisationen Livet som Gåva - samverkan 
för donation av organ och vävnader. Syftet med Livet som 
Gåva är att med olika former av informationsinsatser få fl er 
människor att ta ställning för organdonation. Njurförbun-
dets ordförande Håkan Hedman är ordförande i Livet som 
Gåva och Njurförbundet är medelsförvaltare och adminis-
trativt ansvarig.
I samband med Europeiska Donationsdagen den 22 oktober 
anordnades, i samverkan med Donationsrådet, aktiviteter på 
fl era platser i landet för att informera allmänheten om bety-
delsen av att man tar ställning till organdonation. Vecka 42 
utlystes till Donationsvecka och på fl era håll ilandet pågick 
aktiviteter under veckan.
Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2011 tilldelades trans-
plantationskoordinatorerna Ann-Christin Croon, Stockholm, 
och Annika Wolfbrandt, Göteborg, för starkt engagemang 
för både patienter och transplantationsverksamheten samt 
att de på olika sätt verkat för att fl er människor skall göra 
sin vilja till organdonation känd.

Donationsrådet
Håkan Hedman har blivit förordnad av regeringen att ingå 
som ledamot i Donationsrådet fram till juni 2014. Uppdra-
get kommer att skapa bättre förutsättningar för förbundet 
att mer aktivt kunna driva frågor som rör donation av organ 
och vävnader.
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Svenskt Njurregister (SNR)
Under 2011 inbjöds Håkan Hedman av styrelsen för 
Svenskt Njurregister (SNR) att ingå som ledamot av 
styrgruppen för registret. Njurförbundet har hädanefter en 
fast plats i styrgruppen. Utöver förbundet är numera även 
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening represente-
rade i SNR:s styrgrupp.

CEAPIR – 
European Kidney Patients Federation 
CEAPIR –European Kidney  Patients´ Federation är njur-
sjukas europeiska samarbetsorgan. Njurförbundet var med 
och bildade det 1981. 
Det omfattar idag 23 nationella förbund. Samtliga nordiska 
länder är medlemmar,
På CEAPIRs årliga möte 13- 15 maj i Oslo deltog Lars Åke 
Pellborn och Anders Billström. Ambitionen har varit hög att 
förbättra  informationsutbytet mellan Ceapir och medlems-
organisationerna bl a genom en mer utvecklad hemsida men 
mycket återstår att göra.
Den 11-13 november stod det danska njurförbundet värd 
för en workshop i Köpenhamn i vilken Lars Åke Pellborn 
deltog.

NNS – Njursjukas Nordiska Samarbets-
utskott
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 skulle 2011 ha hållits i Sverige, men arrangeras 
i april 2012 istället. 

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, Lars Åke Pellborn och Erik Herland.
Lars Åke Pellborn är utsedd av Handikappförbunden att till 
ledamot  i Läkemedelsverkets brukarråd. 
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 nätverkssgrupper.

Samverkan med ABF- utbildningsverk-
samhet 
Förbundet är medlem i studieförbundet Arbetarnas Bild-
ningsförbund – ABF. Under 2011 har ingen aktiv samver-
kan på förbundsnivå skett med ABF. 

Forum - Kvinnor och Funktionshinder
Njurförbundet är medlem i föreningen Forum – Kvinnor 

och Funktionshinder (FQ) sedan föreningen startade i sep-
tember 1997. FQ har idag ca 20 medlemsorganisationer 
Föreningens syfte är att aktivt stärka funktionshindrade 
kvinnors inneboende kraft och förbättra situationen för 
kvinnor med funktionsnedsättningar inom alla samhälls-
områden såsom arbetsliv, familjeliv, fritid, kultur, rehabi-
litering och utbildning. FQ har representant i regeringens 
jämställdhetsråd. 

Svenska Handikapporganisationers 
Internationella Biståndsförening SHIA
När SHIA bildades 1981 var Njurförbundet ett av de tolv 
stiftande handikappförbunden. Idag har SHIA 25 medlems-
organisationer och verkar med utvecklingssamarbete i fyra 
världsdelar. SHIA fungerar som en s.k. ramorganisation 
med ett ramavtal med Sida. Avtalet reglerar villkoren för 
de biståndsmedel som beviljas årligen. SHIA erhåller nittio 
procent av projektmedlen från Sida och förbundens egenin-
sats utgör tio procent. 
Under 2011 har förbundet på grund av resursskäl enbart 
haft ett passivt medlemskap i SHIA.

Ekonomi 
Njurförbundets resultat för räkenskapsåret 2011 uppgår till 
8997  kr.
Årets överskott föreslås balanseras i ny räkning. 
Riskexponeringen mot aktiemarknaden har varit oförändrad 
under året. Styrelsens policy har i likhet med tidigare år va-
rit att en rimlig nivå borde vara att högst 25% av förbundets 
placeringar bör vara i aktier eller aktiefonder.
Enligt tidigare förbundsstämmobeslut får styrelsen placera 
upp till 50% i aktier eller aktiefonder. Vid ingången av året 
var drygt 25% placerat i aktiefonder. De fonder som avses 
är Humanfonden och Kapitalinvest vilka båda nu förvaltas 
av Robur. Dessa placeringar har varit oförändrade under 
året.
På grund av nedgången på aktiemarknaden under år 2011 
har marknadsvärdet på aktiefonderna minskat under året. 
Eftersom obligationsportföljen samtidigt ökat i värde har 
nettoförändringen ändå blivit positiv för 2011. Andelen 
aktiefonder vid slutet av 2011 uppgår nu till 23%.  Målet får 
därför sägas vara i huvudsak uppfyllt. 
Marknadsvärdet av förbundets placeringar i olika värdepap-
per uppgår till ca 5,4 Milj. kr per 2011-12-31, en värdeök-
ning med ca 38 000 kr under året. 
Se i övrigt de särskilda noter som fi nns under resp. poster i 
resultat- och balansräkningarna.
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R E S U L T A T R Ä K N I N G 2011-01-01- 2010-01-01-
Njurförbundet Not 2011-12-31 2010-12-31

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter 502 905,00 491 590,00
Försäljning, reklam, annonser 1 1 934 269,00 272 595,00
Bidrag och gåvor 2 4 515 032,00 3 861 543,83
Övriga verksamhetsintäkter 134 920,00 536 980,71
Summa 7 087 126,00 5 162 709,54

Verksamhetens kostnader
Produktionskostnader Njurfunk, broschyrer, hemsida m m 896 202,00 965 872,12
Lokaler, post, telefon, konsulter, medlemsavg, övriga tjänster m m 1 916 158,00 1 281 634,14
Personalkostnader 2 3 029 673,00 2 072 875,29
Avskrivningar 19 011,00 19 010,80
Summa 5 861 044,00 4 339 392,35

Verksamhetsresultat 1 226 082,00 823 317,19

Finansiella investeringar
Finansiella intäkter 3 48 723,00 281 359,48
Finansiella kostnader 0,00 77,07
Resultat från finansiella investeringar 48 723,00 281 282,41

Resultat efter finansiella poster 1 274 805,00 1 104 599,60

Extraordinära intäkter/kostnader
Avsättning ändamålsbestämda medel -1 265 808,00 -933 313,00 

Årets resultat 8 997,00 171 286,60

Resultaträkning
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B A L A N S R Ä K N I N G Not 2011-12-31 2010-12-31
Njurförbundet

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0,00 19 011,00
Summa inventarier 0,00 19 011,00

Summa anläggningstillgångar 0,00 19 011,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 154 683,00 393 153,31
Övriga fordringar 1 263,00 1 262,50
Förutbet kostnader o uppl intäkter 5 273 116,00 408 971,38
Summa kortfristiga fordringar 429 062,00 803 387,19

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 6 5 362 582,00 5 370 078,46
Summa kortfristiga placeringar 5 362 582,00 5 370 078,46

Kassa och bank 996 626,00 163 420,38

Summa omsättningstillgångar 6 788 270,00 6 336 886,03

SUMMA TILLGÅNGAR 6 788 270,00 6 355 897,03

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat -270 536,00 -441 822,84 
Årets resultat 8 997,00 171 286,60
Rekreationsfonden 73 267,00 95 935,50
Alwallfonden 116 496,00 135 748,50
Njurfonden 8 6 157 720,00 5 568 030,00
Amelie Ersmarkers fond 84 720,00 77 639,00
Övrigt 9 245 082,00 159 082,50
Summa eget kapital 6 415 746,00 5 765 899,26

Skulder
Leverantörsskulder 149 181,00 135 525,63
Förutbetalda projektmedel 0,00 0,00
Övriga kortfristiga skulder 75 348,00 125 969,75
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 7 147 995,00 328 502,19
Summa kortfristiga skulder 372 524,00 589 997,57

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER6 788 270,00 6 355 896,83

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga 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 2011 2010

Not 1 Annonsintäkter 262700,00 253523,00
Löneadministration WTG 1561999,00 0,00
Övrigt 109570,00 19072,00

1934269,00 272595,00

Not 2 Bidrag och gåvor 2011 2010
Insamlade medel från allmänheten 803 978,00 808 076,00
Statliga bidrag 2 022 875,00 2 026 554,00
Övriga bidrag, gåvor och arv 1 688 178,00 1 026 913,83

4 515 031,00 3 861 543,83

Not3 Medelantal anställda 2011 2010
Medeltal anställda har varit 3 3
Varav kvinnor 2 2

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

Styrelsen 2011 2010
Löner och ersättningar 77 040,00 76 320,00
Pensionskostnader 0,00 0,00

Anställda 2011 2010
Löner och ersättningar * 2 072 618,00 1 119 453,00
Pensionskostnader 83 234,00 85 304,00

*= Varav WTG 2011  1 116 003 kr

2011 2010
Sociala kostnader 675 423,00 375 711,88

Summa styrelse och anställda 2 908 315,00 1 656 788,88

Not 3 Resultat från finansiella investeringar 2011 2010
Ränteintäkter 0
Utdelning 245 813,00 100 156,11
Upp/nedvärdering till marknadsvärde m m -197 090,00 181 203,37

48 723,00 281 359,48

Not 4 Inventarier 2011 2010
Ingående ack anskaffningsvärde 683 293,00 683 292,60

Tilläggsupplysningar
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Utgående ack anskaffningsvärde 683 293,00 683 292,60

Ingående avskrivningar 664 282,00 645 271,00
Årets avskrivningar 19 011,00 19 010,80
Utgående ack avskrivningar 683 293,00 664 281,80

Utgående planenligt restvärde 0,00 19 010,80

Not 5 Förutbet kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31
Utdelning från Banco:s Humanfond 190 346,00 242 074,38
Övriga förutbet kostnder o upplupna intäkter 82 770,00 166 897,00

273 116,00 408 971,38

Not 6 Kortfristiga placeringar 2011-12-31 2010-12-31
f d Banco fonder, numera Robur 793 758,00 990 847,92
Roburs övriga fonder 4 568 824,00 4 379 230,54

5 362 582,00 5 370 078,46

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31
Upplupna semesterlöner 147 995,00 132 701,19
Avräkning WTG (2010) 0,00 195 801,00

147 995,00 328 502,19

Not 8 Varav 575 000 kr avser Tommy och Gösta Anderssons minnesfond per 2010-12-31.
Ingen utdelning har skett 2011.

Not 9 Övrigt 2011-12-31 2010-12-31
Donationskampanj, övrigt (Tidaholmsarvet)** 22 583,00 22 582,50
Beviljade men ej utbetalda bidrag 222 500,00 136 500,00

245 083,00 159 082,50

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till förbundsstämman i Njurförbundet 

Org.nr. 802006-1332 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen för Njurförbundet för år 2011.

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. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
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En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 uttalande 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 en utvärdering 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 avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 
31 december 2011 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 om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för 
Njurförbundet för år 2011. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas 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 
kan föranleda ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande. 

Uttalande

Vi tillstyrker att förbundsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Stockholm den                 

Jan Nyström 
Auktoriserad revisor

Christer Olsson 
Förtroendevald revisor
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Slutord 
Styrelsen beklagar att medlemsantalet minskade med ytterligare 76 personer under 2011. Sedan 2005 har det skett en stadig 
nedgång med totalt 526 medlemmar vilket motsvarar 12,6 procent, trots att medlemsvärvning har varit prioriterat inom 
förbundet under många år. Under samma period har antalet njursjuka i aktiv uremivård ökat med mer än 1100 personer. 
Styrelsen anser att ett förnyelsearbete bör inledas där vi bättre tydliggör vilken nytta de olika grupperna av njursjuka har 
av förbundet och regionföreningarnas verksamhet. Ett ökat fokus bör därvid läggas på den stora grupp  personer med tidig 
njursvikt som idag är dåligt representerad bland förbundets medlemmar.  Som vägledning för vårt arbete för att få fl er med-
lemmar bör vi särskilt analysera motiven till att bli medlem respektive att avstå.
 Förbundets ekonomi är till allra största delen beroende av medlemsantalet. Förutom medlemsavgifterna, så är även 
det statliga organisationsstödet baserat på antalet medlemmar och antal föreningar som ingår i organisationen. Styrelsen 
anser att den modell som Socialstyrelsen tillämpar för fördelning av organisationsstödet inte har hängt med i utvecklingen 
och därför behöver anpassas till den struktur som numera råder inom folkrörelseorganisationer. Organisationerna behöver 
ett kraftigt ökat grundbidrag och en betydligt mindre del som baseras på antal medlemmar och föreningar. 
 Styrelsen anser att den målinriktade verksamhet som inletts inom förbundet, med blandat utveckling av ett njur-
sjukvårdsindex och hjälpmedel som underlättar för njursjuka i samband med sjukskrivning, är mycket positivt. Resultaten 
kommer förhoppningsvis att leda till bättre vård för njursjuka och ökad förståelse för den situation som många njursjuka 
lever i. Ett njursjukvårdsindex kommer ytterligare att stärka förbundets roll som ett kunskapscentrum för njurvården i Sve-
rige.
 Kostnadsbesparingarna inom sjukvården i Sverige påverkar kvaliteten inom njurvården. Styrelsen anser att det är 
oacceptabelt att  fl era sjukvårdshuvudmän under 2011 har tvingats att minska antalet dialysbehandlingar per vecka på grund 
av budgetnedskärningar. Att vården ska bedrivas med hög kvalitet och efter individens behov och önskemål är en grundbult 
för förbundet och något som alltid ska vara den allra viktigaste frågan. Ett annat oacceptabelt resultat av otillräckliga resur-
ser är den brist på sängplatser som fi nns på många akutsjukhus.
 Antalet organdonationer ökade med 18 % under 2011 efter några år med sjunkande siffror. Med 435 njurtransp-
lantationer varv 184 från levande donatorer nådde vi 2011 en ny rekordnivå vilket är mycket positivt.  Men det är långtifrån 
tillräckligt vilket visas av att kön till en ny njure på 634 personer också är rekord hög. Sverige ligger fortfarande långt efter 
andra europeiska länder beträffande organdonationer, bland annat Norge. Det krävs kraftfulla åtgärder som bidrar till att 
fl er organdonationer utförs. Mindre än 20 procent av de dialyserande har bedömts ha medicinska förutsättningar att kunna 
klara en transplantation. Om fl er organdonationer utförts skulle fl er njursjuka fått chansen att bli uppsatta på väntelistan 
enligt styrelsens bedömning. Att Sverige har få organdonationer jämfört med andra länder är inte grundat på allmänhetens 
vilja att donera utan orsaken fi nns inom sjukvårdsorganisationen. Ett tydligare regelverk behöver upprättas som tydliggör 
skyldigheterna för sjukvårdspersonal som är verksamma inom områden där organdonationer kan bli aktuellt. Allmänhetens 
positiva inställning till donation avspeglar sig sannolikt i att Sverige hade den högsta andelen av levande njurdonatorer i 
Europa under 2011. Nästan hälften, 43 procent, av alla njurtransplantationer utfördes med en levande donator, något som är 
en mycket positiv utveckling och tacksamt för många njursjuka.
 Slutligen vill styrelsen tacka kanslipersonalen och andra som med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag gjort det 
möjligt att genomföra verksamheten under 2011. 

Sundbyberg i mars 2012

Håkan Hedman     Åsa Torstensson    Lars Åke Pellborn

Anders Billström     Erik Herland    Malin Haglund

Rolf Mattisson     Sven-Erik Hammarlund   Tina Pajunen
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Bilaga 1.

Arbetsgrupper utsedda av Njurförbundets styrelse
1. Ungdomsarbetsgrupp     Malin Haglund 
        Frej Jacobsson 
        Annie Rinaldo 
        Anders Larsson
    
2. Arbetsgrupp för Barn – och föräldragruppen  Kristina Andersson- Holgersson
        Anna Holsteinsson 
        Peter Pernäng
        Guye Rydell 
        Lars Rönnqvist  
  
3. Redaktionskommitté för Njurfunk   Oddvar Aalmo 
        Harriet Hjelmqvist 
        Lars Nordstedt – ansvarig utgivare
        Anna-Lisa Lampinen – redaktör
        Rolf Mattisson     
        Nils Grefberg, medicinskt sakkunnig, 
        Håkan Gäbel, medicinskt sakkunnig, 

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

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

7.  Arbetsgrupp för Organisationsutredningen  Rolf Mattisson, sammankallande
        Håkan Hedman
        Anders Billström
        Ann-Katrin Bergström
        Christian Farman

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

9.           Arbetsgrupp Gruppresan för dialyserande   Tina Pajunen
 till utlandet      Åsa Torstensson
        
10.  Aretsgrupp för Amelie Ersmarkers fond   Tina Pajunen
        Maud Qvarnström
        Göran Ersmarker
        Sverkers Hansson, barnnefrolog 

11. Arbetsgrupp för sjukförsäkringsfrågor   Erik Herland
        Anna-Lisa Lampinen 
        Rolf Mattisson
        Tina Pajunen
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Bilaga 2. 
   
Antal medlemmar i regionföreningarna per 31.12
���������                       
                                           2011   2010  2009  2008  2007  2006 
Njurföreningen  
i Sydsverige                        390    408              380              406             301                468                 

 
Njurföreningen
 i Västsverige                    954                 955              956            1002             990            1121            
  
Njurföreningen
Småland                257                277               282               282               276    250               
    
Njurföreningen
 Sydöstra Sverige             222                 204               233                236             302    285                               
     
Njursjukas
förening i Sörmland  114                 116               114                117              117    117                  

Njurföreningen
i Örebro län   207                 201               205               215              221             216             
  
Njurföreningen
i Värmland                   125                        137                     136              145               143     149               
  
Njurföreningen
Stockholm Gotland  745                 760               769                845               814              993                
   
Njurföreningen
Gävle-Dala                   258                        274                      277               263              503*          505* 

                           *) avser tidigare Njurföre-
                               ningen i CUWX-länen

Njurföreningen 
Norra Mälardalen  288                  281              269                245 
    
Njursjukas förening
i Norrbotten   188                   186               209                215               206     191                  
   
Njurföreningen
i Jämtland / Härjedalen    68                      66                        71                  69                  70          60                  
 
Njurföreningen
 i Västerbotten     163                  189               174                171               163           170                 
   
Njurföreningen
i Västernorrland      214                       214                     239              256               273     269                

   
Totalt;                   4192              4268            4314           4475         4379           4794                 
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Verksamhet i bild

I april 2011 arrangerade förbundet 
workshop ang kvalitetsindex i 
Solna med förtroendevalda inom 
förbundet samt specialister från 
njursjukvården och specialister på 
olika kvalitetsregistrer. 

I oktober 2011 promoverades vår 
förbundsordförande Håkan Hedman till medicine 
hedersdoktor av Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet för sin insatser för njursjuka 
och njursjukvården.

Under 2011 framställdes nya rollups för att användas i 
förbundets och regionföreningarnas informationsaktiviteter 
runt om i landet.
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I samband med förbundsstämman i maj 2011 i Stockholm arrangerades ett seminarium ang Donation 
och transplantation och paneldebatt med experter från vård och myndigheter.

Ombud för regionföreningarna och förbundsstyrelsen, valberedningen och  
inbjudna gäster samlade till förbundsstämma i maj 2011.

Nedan: Ledamöter och ordförande i förbundsstyrelsen, som valdes vid stämman.
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Sommarveckan för njurjsuka barn  med familjer 
som arrangeras varje sommar är ett viktigt stöd 
för hela familjen.

Ovan: Delatagare på förbundets 
gruppresa för hemodialyserande 
med anhöriga till Kreta i september 
2011.

Tv. Svenska deltagare på World 
Transplant Games i Göteborg 
i juni 2011, där svenska 
njurtransplanterade deltog 
tillsammans med transplanterade 
från hela världen. Njurförbundet 
var inte arrangör men stödde 
arrangemanget.
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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
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
@ Makin Haglund  070-295 82 86
@ Tina Pajunen   031-20 61 91
@ Lars Åke Pellborn  08-738 07 44 
@ Sven-Erik Hammarlund  070-408 51 25 

Barn- och Föräldragruppens 
arbetsgrupp:
@ Kristina Andersson-Holsteinson 0320-611 07
@ Anna Holsteinson  08-626 94 23
@ Peter Pernäng   08-522 740 98
@ Guye Rydell   016-42 34 43
@ Lars Rönnqvist  0910-313-03

Ungdomsarbetsgruppen:
@ Malin Hagman  070-295 82 86
@ Frej Jacobsson   0500-45 10 45
@ Anders Larsson  073-314 57 65
@ Annie Rinaldo   031-29 32 16

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) 2011


