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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.

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

Njurfonden är Njurförbundets forskningsfond. Fonden har till
ändamål att lämna bidrag till vetenskapliga forskningsprojekt
som avses främja vården av kroniskt njursjuka. Projekten kan
ha medicinsk, social eller psykologisk karaktär och resultaten
av forskningen bör komma de njursjuka till del inom en
överskådlig tidsperiod.
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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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Förvaltningsberättelse 2012
Inledning
Njurförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden
intresseorganisation för personer med kronisk njursjukdom,
levande njurdonatorer och deras närstående.
Njurförbundet bildades 1969 och består av 14 regionföreningar, 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
medlemmarnas intressen i samverkan med andra organisationer samt stödja forskning som utvecklar njurvården och
förbättrar livssituationen för dem med njursjukdom.

Förbundets organisation
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 – 250 kronor har förbundet erhållit
120 kronor per vuxen medlem samt av den lägre avgiften
för barn under 18 år har förbundet erhållit 20 kronor per
medlem.

Ordförandemöten

Ett ordförandemöte med en representant - ordförande eller
ersättare inom styrelsen - från varje regionförening skall
hållas minst tre gånger mellan två förbundsstämmor. Vid
ordförandemötena deltar även förbundsstyrelsen och kanslipersonal. Under 2012 arrangerades ordförandemöte 21-22
januari och 27-28 oktober.

• Sociala medier
för förbundets syften

Vid ordförandekonferensen i januari medverkade
Kawa Zolfagary, som inledde med information om
möjligheterna att utnyttja sociala medier i verksamheten.

•

Framtida verksamhet

Vid ordförandemötet i oktober var temat Inspiration för att förnya och förbättra förbundets och
regionföreningarnas verksamhet. Medverkande
generalsekreteraren Julia Mjörnstedt från Ung
Cancer, en ny organisation som lyckas bra med
nya metoder att arbeta, lyckades inspirera delta-

Njurförbundet

garna. Förbundets verksamhet i framtiden diskuterades med utgångspunkt från tidigare verksamhet.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten, 20 januari, 2 mars, 22 mars, 25 maj, 31 augusti1 september och 26 oktober.

Styrelsens sammansättning 2012:
Håkan Hedman, ordförande
Åsa Torstensson, vice ordförande
Anders Billström
Malin Haglund
Sven-Erik Hammarlund
Erik Herland
Rolf Mattisson
Tina Pajunen
Lars Åke Pellborn

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

Revisorer och revisorssuppleant

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

Valberedning

Ann-Katrin Bergström, sammankallande
Christian Farman
Jan Lidström
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Arbetsgrupper:

Förbundet har under året haft följande arbetsgrupper.
- Ungdomsarbetsgrupp
- Arbetsgrupp för Barn- och föräldragruppen
- Redaktionskommitté för Njurfunk
- Forskningsutskott
- Arbetsgrupp för Alwallsfonden
- Arbetsgrupp för Rekreationsfonden
- Arbetsgrupp för Kvalitetsindex
- Arbetsgrupp för Intern kommunikation
- Arbetsgrupp för Central uppbörd av medlemsavgifter
- Arbetsgrupp för Gruppresa för dialyserande till utlandet
- Arbetsgrupp för Amelie Ersmarkers fond
Förteckning över arbetsgruppernas representanter finns i
bilaga1.

Kansliet

Förbundskansliet är beläget i Sundbyberg. Anställd personal har under året varit:
Lisbeth Dingvall, kanslichef, ekonomi/adminsitration, Ungdomsarbetsgruppen samt Barn- och föräldragruppen,
Anna-Lisa Lampinen, ombudsman, redaktör för NjurFunk,
adjungerad sekreterare i styrelsen,
Anders Wikner, administration, medlemsregister, hemsida
och IT-ansvarig.
Emma Moreau har under oktober – december arbetat som

praktikant på kansliet med enkätundersökning om gästdialysmöjligheter och sjukresor.

Främmande tjänster

Förbundet har under året använt sig av Jonekens föreningsservice för delar av den löpande ekonomifunktionen, löneadministration och skatteredovisning, Kampanjproduktion
AB för lagerhållning och distribution av trycksaker samt
HSO (Handikappförbundens Samarbetsorgan) för posthantering, framställning av trycksaker och del i telefonväxel.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till
4117. Det är en minskning med 75 medlemmar sedan föregående årsskifte.
Förteckning över regionföreningarnas medlemsantal finns i
bilaga 2.

Central medlemsuppbörd

Under 2012 har arbetsgruppen för Central Medlemsuppbörd
slutfört arbetet med att utforma möjligheter för regionföreningarna att välja central medlemsuppbörd genom förbundet.
10 av 14 regionföreningar valde att från start 1 januari
2013 gå med i systemet. Föreningar som önskar det kan
senare ansluta sig.

Förbundsstyrelsen samlas till
styrelsesammanträden regelbundet under året.
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Information
NjurFunk

Förbundets tidning har under det gångna året (årgång 39) utkommit med fyra nummer i en upplaga om ca 5 100 ex samt
40 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
föreningarnas verksamhet.
Tidningen trycktes under 2012 av Edita i Västerås.

Lars Nordstedt, Trelleborg, har varit ansvarig utgivare.
Håkan Hedman, Sävedalen, ställföreträdande ansvarig
utgivare, har under 2012 ersatt Lars Nordstedt. Anna-Lisa
Lampinen har varit redaktör och svarat för tidningens
layout. I redaktionen har ingått Harriet Hjelmqvist, Järfälla,
Rolf Mattisson, Förslöv, samt som medicinskt sakkunniga
Nils Grefberg, Växjö och Håkan Gäbel, Göteborg.

Njurnytt

Njurförbundets hemsida www.njurforbundet.se

Njurnytt, som är ett internt nyhetsbrev för förbundets och
regionföreningarnas 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 skriftliga informationsmaterial

Informationsskriften ”Njursvikt – den tysta sjukdomen” ger
en helhetsinformation om vården av njursjuka, inklusive
njursvikt och aktiv uremivård och används förutom i vår
egen verksamhet även i
njursjukvården för att
informera nya kroniskt njursjuka. Även
foldrar som Barn- och
föräldragruppen och
Ungdomsgruppen
framställt för sina
medlemsgrupper finns
tillgängliga.
Under året har Njurförbundets medlemsvärvningsfolder ”Kom
med” och broschyren
”Samlevnad och sexualitet vid njursjukdom” tryckts om i ny upplaga.
En folder med kort i information på flera olika språk för de
vanligaste nyanlända från andra länder med njursjukdom har
under året planerats.
Övriga broschyrer och foldrar om njursjukdom, dess behandlingsformer kommer fortsättningsvis att finnas som pdf-filer
på hemsidan.

Njurförbundet

Hemsidan är förbundets viktigaste informationskanal.
Ansvarig utgivare är Håkan Hedman. Under året har hemsidan utvecklats och reviderats så att den till stor del kan
administreras vid förbundskansliet. En arbetsgrupp har
under året diskuterat större förändringar av hemsidan och
hur den interna kommunikationen mellan förbundet och
regionföreningarna kan förbättras. Information om regionföreningarnas verksamheter för medlemmarna kommer att
lyftas fram tydligare även på förbundets hemsida.

Facebookgrupp

Förbundet facebookgrupp har under året utvecklats till en
mycket aktiv grupp där många olika ämnen som berör kroniskt njursjuka diskuterats. Nära 500 medlemmar ingick i
gruppen vid årsskiftet.
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Förbundets fonder
Njurfonden

Njurförbundets forskningsfond instiftades 1981 med hjälp
av medel från en radiohjälpsinsamling 1980. Första utdelningen av forskningsstöd var 1982. Styrelsen beslutade i
oktober 1991 att ändra namnet till Njurfonden.
Forskningsutskottet under 2012 har bestått av Håkan Hedman, Tina Pajunen och Åsa Torstensson utsedda av Njurförbundets förbundsstyrelse samt professor Gunnar Tufvesson,
Svensk Transplantationsförening och docent Ola Samuelsson, Svensk Njurmedicinsk förening.
Njurförbundet har ett särskilt plusgirokonto 90 10 30-7 och
bankgirokonto 901-0307 för bidrag till forskningsfonden.
Forskningsmedlens förvaltning granskas av särskilda revisorer utsedda av Stiftelsen för insamlingskontroll, SFI.
I samband med förbundsstämman 2010 beslutades att ge
styrelsen i uppdrag att medverka till att en nationell forskningsstiftelse för njurforskning grunda. Svensk Njurme-

dicinsk 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.
Under året har arbetet med den nya Insamlingsstiftelsen
Njurfonden kommit så långt att stiftelsens former är klara.
Under året har förbundet intensifierat insatserna för att nå ut
via media genom annonser om Njurfonden i landets större
dagstidningar. Även regionalt har kostnadsfri annonsering
med pluggannonser om Njurfonden skett.
Fonden har under året fått bra tillskott av medel för forskningsändamål.
Under 2012 har 950 000 kronor tilldelats 17 projekt. Detaljerad beskrivning av de sökande och projekten finns på
hemsidan.

Forskningsmedel utdelades till följande projekt 2012:
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Per-Ola Attman
Göteborg

Prognostisk betydelse av renal dyslipdemi för kardiovaskulär
mortalitet och morbiditet hos patienter med kronisk njursjukdom.

50 000 kr

David Berglund
Uppsala

Studier av toleransmarkörer i perifert blod och transplantationsbiopsier i syfte att minimera immunosuppresiv behandling.

50 000 kr

Aliresa Biglarnia
Uppsala

Irregulära antikroppar mot blodgruppsantigen vid akuta AB0inkompatibla transplantationer.

50 000 Kr

Annette Bruchfeld
Stockholm

Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinflammatoriska effektorsvägen vid njursjukdom och inflammatorisk
sjukdom.

50 000 kr

Kerstin Ebefors
Göteborg

Mekanismer bakom IgA-nefrit, studier av IgA1s effekter på
mesangiala celler.

50 000 kr

Greger Guron
Göteborg

Hjärtpåverkan vid kronisk njursvik; orsaker och behandlingsmöjligheter.

50 000 kr

Heidi Hedman
Göteborg

Dialysvätskans betydelse för minimering av skadliga effekter
på bukhinnan vid peritonealdialys.

50 000 kr

Olof Hellberg
Örebro

Effekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade.

50 000 kr

Vivan Hellström
Uppsala

Underrapportering av cancer i den transplanterade populationen tumörer av donators ursprung.

50 000 kr

Xiaoyan Huang
Stockholm

High-density lipoprotein functionality i chronic kidney disease

50 000 kr

Njurförbundet
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Martin Eugén Johansson
Lund

Isolering och studier av adulta stamceller i human njure samt
betydelsen av av dessa vid njursjukdom.

50 000 kr

Mikael Lehtihet
Stockholm

Fertilitet hos njursjuka män med varierande grad av njursjukdom samt dess betydelse och korrelation till gonadaxeln.

50 000 kr

Jennie Widgren Lönnbro
Göteborg

Förekomst av igG4 i njurvävnad med membranös glomerukonefrit.

50 000 kr

Lisa Nguy
Göteborg

Vilka mekanismer orsakar försämrad artärfunktion vid kronisk
njursvikt?

50 000 kr

Mårten Segelmark
Linköping

MikroRNA profiler för diagnostisk vaskulit

50 000 kr

Peter Stenvinkel
Stockholm

Hypogonadism hos män i dialys – ett vanligt och behandlings- 50 000 kr
bart, men idag negligerat kliniskt tillstånd.

Mårten Wendt
Stockholm

Clinical and molecular studies in ANCA associated vasculitis.

50 000 kr

Tommy och Gösta Anderssons minnesfond
Forskningsbidrag om njurtransplantationer med levande
givare till minne av Tommy och Gösta Andersson utdelas
av Njurförbundet.
Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades 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 miljon kronor till Njurförbundet. Efter deras bortgång beslutaDavid Berglund
Uppsala

Utdelningen sker i samband med övrig utdelning ur Njurfonden.

Utdelning 2012:

Cellterapi med regulatoriska T celler för att inducera immunologisk tolerans vid levande-givar-njurtransplantation.

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 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 samt Pia Lundström, redaktör för
tidningen Dialäsen..
Förbundsstyrelsen beslutade att under 2012 att använda
10 000 kr ur fonden för att genomföra en kuratorskonferens
med medverkan från förbundet.

Njurförbundet

de förbundsstyrelsen att gåvan ska användas för forskning
om njurtransplantationer med levande givare.

100 000 kr

Rekreationsfonden

Njursjukas rekreationsfond bildades i juni 1997. Rekreationsfonden har till ändamål att stödja njursjuka medlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd i samband med
olika former av rekreation.
Under 2012 har totalt 11 000 kronor beviljats i bidrag till
5 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
flera gånger ur olika fonder för att finansiera och uppfylla
sina drömmar. Syftet med fonden är att erbjuda barn och
ungdomar som vill ha det rekreation tillsammans med sin
familj eller om man som ungdom vill resa. Under 2012 har
totalt 7 000 beviljats i bidrag till 4 medlemmar.
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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 och tandvårdsförsäkringen. Brister
i sjukvårdens tillvaratagande av organ, tidig upptäckt av
njursvikt, kvalitetsindex i vården baserad på förbundets
egna riktlinjer är andra viktiga frågor för förbundet.

Världsnjurdagen 2012

Den 8 mars 2012 arrangerades Världsnjurdagen för sjätte
året i rad. Informationsinsatser för att upptäcka och behandla njursvikt i tidigt skede och riskfaktorer för detta, har
varje år varit i centrum för förbundets och regionföreningarnas informationsinsatser. Förutom detta var informationsinsatserna i runtom i landet inriktade på att öka kunskaper
om vikten av organdonation och transplantation, som var
årets tema för Världsnjurdagen. 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 Sjuk-
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sköterskeförening har sänts ut. Regionföreningarna har haft
huvudansvaret 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. Efter att förbundet
utan framgång uppvaktat Sveriges Kommuner och landsting arbetar nu regionföreningarna för att få landstingen att
betala dessa merkostnader. Hittills har en handfull regioner
varit framgångsrika.

Organdonation - transplantation

Den stora bristen på organ för transplantation är ett allvarligt problem för många njursjuka. Under året har tillgången
på organ från avlidna varit lägre än tidigare år. Tack vare
hög andel transplantationer med levande givare har många
fått möjlighet till ett bättre liv med ny njure.
Frågan om organdonation är väsentlig för förbundets medlemmar och den utgör därför en viktig del i det intressepolitiska arbetet.
Förbundet har under 2012 fortsatt att driva kravet att en
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statlig utredning tillsätts, som får i uppdrag att utarbeta
förslag på åtgärder, som ökar antalet organdonationer.
Genom förbundets påverkansarbete tillsammans med andra
aktörer, beslutade Riksdagen i juni 2012 att ge regeringen i
uppdrag att utarbeta en handlingsplan i syfte att öka antalet
organdonationer. Detta har även lett till att regeringen
kommer att tillsätta en statlig utredning som skall göra en
översyn av lagstiftningen och regelverket.
I samband med Europeiska donationsdagen den 13 oktober
och Donationsveckan 8-14 oktober arrangerades informationsaktiviteter i regionföreningarna med stöd från Livet
som Gåva och förbundet och i samverkan med Donationsrådet och njursjukvårdskliniker. Media visade även i år stort
intresse för att informera om aktiviteter och enskilda transplanterade personers erfarenheter i samband med veckan.
Frågan om donation har även väckt debatt under året med
anledning av att lagen leder till att personer som uttryckt sin
vilja att donera efter sin död inte alltid får möjligheten att
donera.
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 insatser inom informationsverksamheten och påverkansarbetet för förbättringar direkt till beslutsfattare och via media.

Ersättning till levande njurdonatorer

Fortfarande är reglerna för kostnadsersättningen till levande donatorer inte enhetliga och förbundet verkar för en
förbättring och att ersättningsfrågan skall fungera smidigare
för donatorerna.
I egenskap av ledamot i Donationsrådet har Håkan Hedman

Njurförbundet

initierat att frågan drivs inom rådet, i Livet som Gåva och
av Socialstyrelsen.

Njursjukvårdsindex

Njursjukvårdens kvalitet är en fråga som allt mer uppmärksammas i vården. Förbundet strävar efter att kvalitet i
vården även skall omfatta kvalitetsvariabler som inte enbart
är medicinska.
Arbetsgruppen för njursjukvårdsindex har arbetat med
frågan om möjligheter att utarbeta kvalitetsindex för parametrar, som utgår från förbundets egna riktlinjer för god
njursjukvård. Ett samarbete med SNR- Svenskt Njurregister
har inletts i hopp om att i framtiden kunna öka möjligheten
att även delar av de variabler, som finns i Njurförbundets
Riktlinjer för god njursjukvård, kan inlemmas i det befintliga registret.

Sjukförsäkring och arbetsförmåga

Möjligheten att kunna förvärvsarbeta som njursjuk är en
angelägen fråga som förbundet verkar för.
Viktigt är också att i en svår sjukdomssituation ha rätt att
vara sjukskriven med full sjukpenning eller att få varaktig
sjukersättning.
Under 2012 har målet varit att skapa en sjukskrivningsmanual med faktorer, som sätter ned arbetsförmågan i samband med njursjukdom, dialys och transplantation till nytta
för läkare vid sjukskrivning och för personer med kronisk
njursjukdom i kontakter med Försäkringskassan och arbetsgivare. Som underlag i arbetet används ett hjälpmedel för
läkare vid sjukskrivning av cancerpatienter, som tagits fram
i Stockholms läns landsting i samverkan med onkologiska
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kliniken på Karolinska Sjukhuset. Motsvarande hjälpmedel
bör kunna appliceras på njursjuka patienter. Under 2012
beslutades att överlåta samordningsansvaret med att skapa
manual för sjukskrivning i likhet med den för cancerpatienter till Nils Grefberg, specialist i njurmedicin, som fick
uppdraget att i samråd med Försäkringskassa, fyra specialister från fyra stora njursjukvårdskliniker och Njurförbundets styrelse arbeta fram en manual.

Tillgänglighet och rörelsefrihet för dialyserande

Möjligheterna att resa inom landet är starkt begränsade för
en växande grupp hemodialyserande. Särskilt svårt har det
alltid varit att kunna resa på semester sommartid. På försommaren 2012 genomförde Njurförbundet en enkätundersökning för att få kunskap om hur möjligheterna att erbjuda
gästdialys på landets dialyskliniker under sommaren. En
hög andel kunde inte erbjuda gästdialys alls eller mycket
begränsat. Under december 2012 genomfördes en uppföljande enkätundersökning även denna gång riktad till dialysklinikerna för att få kunskap om hur det sedan fungerade
med gästdialyserna under sommaren, men också frågor om
möjligheter att resa vintertid berördes denna gång. Resultatet hann inte färdigställas under 2012.
Förbundet verkar aktivt för att fler kliniker skall kunna erbjuda självdialys och hemhemodialys och att på så vis öka
möjligheterna för dem som inte kan sköta sin egen behandling att få resurser till bra dialyskvalitet och tätare dialyser.

rats. Redan tidigare var det ett problem att allt fler sjukvårdshuvudmän krävde att dialyserande skulle samåka. Att
deras resande till och från behandlingen blev mer krävande
med större risk för smitta, trängsel, stress och omvägar som
förlängde resväg och restid har ytterligare försvårat situationen. Upphandlingsförfarandet av sjukresor har lett till
att både njursjuka och taxiförare är väldigt missnöjda och
många gånger blir bemötandet sämre. Förbundet har under
senhösten gjort en enkätundersökning till dialysklinikrna
för att via personalen få en uppfattning om hur problemen
ser ut och hur omfattande de är, för att få underlag för att
kunna agera kraftfullt i frågan.

Övrig intressepolitik

Förbundet har under året engagerat sig i många olika
intressepolitiska i frågor som behandlats i det gemensamma
arbetet inom handikapprörelsen. Det har skett i form av stöd
till gemensamma yttranden på remisser, genom aktivt deltagande i olika nätverksgrupper, ordförandemöten och på förbundskonferenser som arrangerats av Handikappförbunden.
Förbundet har bl.a. deltagit i Handikappförbundens nätverk
för socialpolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor samt
i ett nätverk som speciellt berört intressepolitiska frågor för
Barn- och föräldragruppen och Ungdomsgruppen.

Sjukresor

I takt med att sjukvårdshuvudmännen valt nya lösningar för
sjukreseverksamheten har problemen för njursjuka försvå-
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Ungdomsverksamheten
Ungdomsgruppen är en sektion inom förbundet.
Under verksamhetsåret 2012 har arbetsgruppen haft 2 planeringsmöten.
Ungdomskonferens arrangerades 6 -7 oktober 2012 på Hotell Skogshöjd i Södertälje med 9 deltagare. Ungdomsverksamheten saknade fondmedel för verksamheten 2012 men
kunde genomföra konferensen tack vare bidrag från några

av regionföreningarna.
Arbetsgruppen har under året bestått av Malin Haglund,
Frej Jacobsson, Annie Rinaldo och Anders Larsson. Malin
Haglund har deltagit under förbundsstyrelsemötena samt i
Njurförbundet under året. Ungdomsgruppen har under året
haft ca 50 medlemmar.

Barn – och föräldraverksamheten
Barn- och föräldragruppen är en sektion
inom förbundet. Under
2012 hade de ca 52
familjer som medlemmar. Arbetsgruppen
har haft 4 planeringsmöten samt några telefonmöten under året.
Under 2012 har Barnoch föräldraguppen
arrangerat 2 helgkonferenser.
Familjevecka arrangerades i Tällberg för familjer med njursjuka barn under vecka 26 2012.

22 njursjuka barn samt 17 syskon och 43 föräldrar till dem
deltog. Ett program med information diskussion, samtalsgrupper och rekreationsaktiviteter erbjöds för alla åldrar.

Verksamhetsutveckling
I landet finns relativt få njursjuka barn- och ungdomar.
Både deras sjukdomssituation och livssituation skiljer sig
från de vuxna och äldre njursjukas. Förbundet har därför
sedan 1980-talet erbjudit dem särskild informations, utbildnings- och rekreationsverksamhet med stöd av fondmedel.
Mycket har förändrats till det bättre i njursjukvården och
därmed möjligheter att leva ett bättre liv. Informationsmöjligheterna genom Internet har förbättrats. Det finns behov
av att finna nya former för verksamheten bättre anpassad till

Njurförbundet

den nuvarande situationen.
Förbundet har under året diskuterat och planerat för ett
särskilt projekt för att utveckla njursjuka barns och deras
familjers och njursjuka ungdomars verksamheter. Den 19
maj arrangerade ett möte i Göteborg för att diskutera vilka
behov de båda grupperna har. På mötet deltog representanter för båda grupperna, förbundsstyrelsen, kanslipersonalen
och barnnjursjukvården.
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Rehabilitering och rekreation
Förbundet har på hemsidan ökat informationen till kroniskt
njursjuka om resande för att om möjligt uppmuntra fler att
våga resa trots sjukdom och behandlingskrav. Kansliet och
styrelsens gruppreseansvariga har under året stöttat resan-

det för dialyserande med informationsservice. Även nya
möjligheter till gruppresor för hemodialyserande i Njurförbundets regi har under året undersökts.

Samverkan
Samverkan med kuratorer

En kuratorskonferens genomfördes 12 april i Göteborg,
av Njurförbundet och förbundets ombudsman i samverkan med två erfarna kuratorer från transplantationsklinik och dialysklinik. Ett trettiotal kuratorer från landet
deltog. I programmet medverkade en rad experter och
diskussionerna blev många kring sjukförsäkring, förvärvsarbete, donation, dialysbehandling, transplantation
och många andra frågor som berördes ur både sociala,
ekonomiska och psykologiska aspekter. En referensgrupp förberedde konferensen och kommer att utökas
och arbeta vidare och kunna föra dialog och sprida kunskap och erfarenheter från möten via Internet. Förbundet
kan bistå i detta genom att administrera och ansvara för
informationsspridningen.

Samverkan med Nordiatrans samt Symposium arrangerat av Danderyds Sjukhus

Under året har förbundet i samverkan med regionförening kunnat arrangera informationsinsatser vid Norditrans
kongress 9-10 mars i Lund samt vid symposium arrangerat
i Stockholm 8-10 februari 2012 av Danderyds Sjukhus ang.
hjärt-diabetes och njursjukas behov av förbättrad vård och
vårdteam.

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 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 medelsförvaltare och
administrativt ansvarig.
I samband med Europeiska Donationsdagen 13 oktober och
donationsveckan 8-14 oktober anordnades, i samverkan
med Donationsrådet, aktiviteter på flera platser i landet för
att informera allmänheten om betydelsen av att man tar
ställning till organdonation..
Livet som Gåvas hedersutmärkelse 2012 tilldelades Anders
Olsson, som initiativtagare och huvudansvarig för genomförandet WTG 2011, för starkt engagemang för donations-
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Förbundet arrangerade i samverkan med kuratorer en
utbildningskonferens i Göteborg i april 2013.
och transplantationsfrågan.
Förbundet har varit representerat på Livet som Gåvas årsmöte 28 mars 2012.

Donationsrådet

Håkan Hedman har ingått som ledamot i Donationsrådet
och är utsedd för uppdraget av regeringen fram till juni
2014. Uppdraget kan skapa bättre förutsättningar för förbundet att mer aktivt kunna driva frågor som rör donation
av organ och vävnader.

Centrum för personcentrerad vård (GPCC)

Håkan Hedman blev under 2012 invald i arbetsutskottet för
Centrum för personcentrerad vård vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. I samband med Almedalsveckan i Visby deltog Håkan Hedman i en paneldiskussion
om patientens roll i vården som arrangerades av GPCC med
deltagare av personer i olika beslutsfattande roller.

CEAPIR – European Kidney Patients Federation

CEAPIR –European Kidney Patients Federation är njursjukas europeiska samarbetso?rgan. Njurförbundet var med
och bildade det 1981.
Det omfattar idag 23 nationella förbund. Samtliga nordiska
länder är medlemmar,
Förbundet har varit representerat på CEAPIRs årliga möte
den 18-20 maj 2012 i Litauen.

Njurförbundet
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Svenskt Njurregister (SNR)

Under 2012 har Håkan Hedman ingått som ledamot i
styrgruppen för Svenskt Njurregister (SNR). Njurförbundet har hädanefter en fast plats i styrgruppen. Utöver
förbundet är numera även Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening representerade i SNR:s styrgrupp.

Njursjukas Nordiska Samarbetsorgan - NNS

NNS bildades 1981 och är ett samarbetsorgan för njursjukas 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 Nämnden för Handikappfrågor – NNH.
NNS-mötet 2012 arrangeras av Njurförbundet och
förlades till Göteborg 12-14 april 2012 för att ge deltagarna möjlighet att delta vid Gelinsymposiet och Nationella
Njurkonferensen som arrangerades 12-13 april av Njurförbundet Västsverige i samarbete med Sahlgrenska Akademin
och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Söndagen den 14 april ägnades åt NNS-förbundens frågor och
samverkan. Alla nordiska förbund var representerade och
hela Njurförbundets styrelse och kanslipersonal deltog vid
arrangemangen.
Njurförbundet var representerat på det norska förbundets
konferens ang. PD-ambassadörsverksamheten som förbundet startat. Syftet var att inhämta information för ev.
liknande verksamhet i Sverige.

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO

Handikappförbundens samarbetsorgan är en paraplyorganisation som består av 43 av landets handikappförbund.
Njurförbundet är ett av medlemsförbunden.
Njurförbundets ordinarie representant i HSO:s ordförandegrupp är Håkan Hedman och ersättare har varit Åsa
Torstensson, Lars Åke Pellborn och Erik Herland.
Tina Pajunen är ersättare i Socialstyrelsens nämnd för funktionshinderfrågor.
Lisbeth Dingvall har representerat förbundet i arbetsgrupp
som arbetat fram plattformen ”Ökat stöd till barn och deras
familjer”.

Förbundets arbetsgrupp för kvalitetsindex deltog vid Svenskt
Njurregisterns kontaktmannadag i december på i Stockholm.
Förbundet har varit representerat på SBUs samverkansmöte
med HSOs brukarorganisationer den 18 oktober 2012.
Under verksamhetsåret har Njurförbundet deltagit med
personal från kansliet och förtroendevalda på konferenser,
möten och i olika nätverksgrupper.

Samverkan med ABF- utbildningsverksamhet

Förbundet är medlem i studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund – ABF. Förbundet har deltagit i samverksanmöten med ABF under året.

Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening SHIA - MyRight

När SHIA bildades 1981 var Njurförbundet ett av de tolv
stiftande handikappförbunden. Idag har SHIA 25 medlemsorganisationer 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 egeninsats utgör tio procent.
Under 2012 har SHIA bytt namn till MyRight.

Ekonomi
Njurförbundets resultat för räkenskapsåret 2012 upp går till
-127 787,71kr .
Detta föreslås balanseras i ny räkning.
Riskexponeringen mot aktiemarknaden har varit oförändrad
under året. Styrelsens policy har i likhet med tidigare år
varit att rimlig nivå borde vara att högst 25% av förbundets
placeringar bör vara aktier eller aktiefonder. Enligt tidigare
förbundsstämmobeslut får styrelsen placera upp till 50%
i aktier eller aktiefonder. Vid ingången av året var ca 23%
placerat i aktiefonder. De fonder som avses är Humanfonden och Kapitalinvest vilka båda nu förvaltas av Robur.
Dessa placeringar har varit oförändrade under året.

Njurförbundet

Under år 2012 har markandsvärdet på aktiefonderna ökat
med ca 172 000 kr. Obligationsportföljen har samtidigt
ökat i volym varför andelen aktiefonder vid slutet av 2012
nu uppgår till 22%. Målet får därför sägas vara i huvudsak
uppfyllt.
Marknadsvärdet av förbundets placeringar i olika värdepapper uppgår till ca 6,6 Milj. Kronor per 2012-12-31, en
värdeökning med ca 1,2 miljoner kronor under året. Se
i övrigt de särskilda noter som finns under resp. poster i
resultat- och balansräkningarna.
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Resultaträkning

RESULTATRÄKNING
Njurförbundet

2012-01-01- 2011-01-012012-12-31

2011-12-31

492 487,00
240 864,39
5 557 383,47
198 226,89
6 488 961,75

502 905,00
1 934 269,00
4 515 032,00
134 920,00
7 087 126,00

829 690,80
1 919 580,90
1 613 594,95
5 142,00
4 368 008,65

896 202,00
1 916 158,00
3 029 673,00
19 011,00
5 861 044,00

2 120 953,10

1 226 082,00

324 083,19
324 083,19

48 723,00
0,00
48 723,00

2 445 036,29

1 274 805,00

Avsättning ändamålsbestämda medel

-2 572 824,00

-1 265 808,00

Årets resultat

-127 787,71

8 997,00

Not

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter
Försäljning, reklam, annonser
Bidrag och gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa

1
2

Verksamhetens kostnader

Produktionskostnader Njurfunk, broschyrer, hemsida m m
Lokaler, post, telefon, konsulter, medlemsavg, övriga tjänster m m
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa

2

Verksamhetsresultat
Finansiella investeringar

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter/kostnader
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Balansräkning
BALANSRÄKNING
Njurförbundet

Not 2012-12-31

2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier
Summa inventarier

4

10 283,00
10 283,00

0,00
0,00

10 283,00

0,00

175 397,00
44 573,00
331 940,57
551 910,57

154 683,00
1 263,00
273 116,00
429 062,00

6 6 605 463,29
6 605 463,29

5 362 582,00
5 362 582,00

Kassa och bank

1 662 409,48

996 626,00

Summa omsättningstillgångar

8 819 783,34

6 788 270,00

SUMMA TILLGÅNGAR

8 830 066,34

6 788 270,00

-261 539,40
-127 787,71
75 807,00
109 929,00
8 7 722 780,00
118 511,00
9 623 700,00
8 261 399,89

-270 536,00
8 997,00
73 267,00
116 496,00
6 157 720,00
84 720,00
245 082,00
6 415 746,00

331 604,95
0,00
36 070,50
200 991,00
568 666,45

149 181,00
0,00
75 348,00
147 995,00
372 524,00

8 830 066,34

6 788 270,00

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet kostnader o uppl intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Rekreationsfonden
Alwallfonden
Njurfonden
Amelie Ersmarkers fond
Övrigt

Summa eget kapital

Skulder

Leverantörsskulder
Förutbetalda projektmedel
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Njurförbundet
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Tilläggsupplysningar
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Njurförbundet
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer i tillämpliga delar med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan.
Principerna har inte förändrats i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget anges nedan.
Kapitalplaceringar är dock upptagna till marknadsvärde bokslutsdagen resp år

Fordringar

Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 1

Annonsintäkter
Löneadministration WTG
Övrigt

Not 2

Bidrag och gåvor
Insamlade medel från allmänheten
Statliga bidrag
Övriga bidrag, gåvor och arv

Not3

Medelantal anställda
Medeltal anställda har varit
Varav kvinnor

2012

2011

231 027,39
0,00

262 700,00
1 561 999,00

9 837,00

109 570,00

240 864,39

1 934 269,00

2012
1 045 363,75
1 995 164,00
2 516 855,72
5 557 383,47

2011
803 978,00
2 022 875,00
1 688 178,00
4 515 031,00

2012

3
2

2011

3
2

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

Anställda
*= Varav WTG 2011 1 116 003 kr

Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Löner och ersättningar *
Pensionskostnader

Sociala kostnader
Summa styrelse och anställda
Not 3

Not 4
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Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Utdelning
Upp/nedvärdering till marknadsvärde m m
Inventarier

2012
79 200,00
0,00

2011
77 040,00
0,00

2012
1 124 476,00
80 897,00

2011
2 072 618,00
83 234,00

2012
374 911,36

2011
675 423,00

1 659 484,36

2 908 315,00

2012
722,45
74 347,38
249 013,36
324 083,19
2012

2011
245 813,00
-197 090,00
48 723,00
2011

Njurförbundet
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Not 4

Inventarier
Ingående ack anskaffningsvärde
Utgående ack anskaffningsvärde

2012
683 293,00
698 718,00

2011
683 293,00
683 293,00

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

683 293,00
5 142,00
688 435,00

664 282,00
19 011,00
683 293,00

10 283,00

0,00

Förutbet kostnader och upplupna intäkter
Utdelning från Banco:s Humanfond
Övriga förutbet kostnder o upplupna intäkter

2012-12-31
201 977,84

2011-12-31
190 346,00
82 770,00
273 116,00

Placeringar
f d Banco fonder, numera Robur

2012-12-31
914 930,04
5 690
533,25
6 605
463,29

2011-12-31
793 758,00

2012-12-31
142 918,00
58 073,00
200 991,00

2011-12-31
147 995,00
0,00
147 995,00

Utgående planenligt restvärde
Not 5

Not 6

Roburs övriga fonder

Not 7

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna semesterlöner
Övrigt

201 977,84

4 568 824,00
5 362 582,00

Not 8

Varav 475 000 kr avser Tommy och Gösta Anderssons minnesfond per 2012-12-31.

Not 9

Övrigt
Donationskampanj, övrigt (Tidaholmsarvet)**
Beviljade men ej utbetalda bidrag
Informationsinsatser (ny avsättning)

Njurförbundet

2012-12-31
0
323 700,00
300 000,00
623 700,00

2011-12-31
22 582,00
222 500,00
245 082,00
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Revisionsberättelse
Till förbundsstämman i Njurförbundet
Org.nr 802006-1332
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Njurförbundet för år 2012.
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.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall 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 årsredovosningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande vild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finasiella 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 2012.
Styrelsens ansvar
Det är styreslens 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 styresleledamot 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
Jan Nyström
Auktoriserad revisor
Christer Olsson
Förtroendevald revisor
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Slutord
Under 2012 har förbundet varit inriktat på utveckling och förnyelse av verksamheten. De båda ordförandemötena under
året har haft teman som försökt locka till inspiration. Utnyttjandet av sociala medier är långsamt på väg in i verksamheten vilket leder till nya och snabbare sätt att kommunicera ut viktiga budskap. Förbundets Facebookgrupp har utvecklats
snabbt och hade vid årsskiftet nära 500 medlemmar.
Medlemsutvecklingen är fortfarande i otakt med antalet personer som har njursvikt, dialyserar eller är njurtransplanterade.
Förbundets medlemsantal hade varit det dubbla om majoriteten av njursjuka anslutit sig som medlemmar. Det statliga
organisationsstödet som finansierar förbundets verksamhet är till vissa delar baserat på medlemsantal och ingående regionala föreningar. Förbundsstyrelsen anser att regelverket för organisationsstödet bör ses över och moderniseras så att det
anpassas till de förhållanden som råder idag. Den negativa medlemsutvecklingen under 2011 innebar att förbundets andel
av statsbidraget minskade med 20 000 kronor.
Under året har det influtit flera större arv och minnesgåvor varav huvuddelen till Njurfonden. Av ett icke specialdestinerat
arv har 300 000 kronor avsatts för kommande informationsinsatser vilket kommer att göra förbundet kortsiktigt mindre
beroende av externa samarbetspartners.
Förbundsstyrelsen anser att det större inflödet av gåvor kan härledas till att förbundet under 2011 och 2012 satsat mer på
informationsaktiviteter i olika medier.
Förbundsstyrelsen är tillfredsställd över att beslutet, som antogs av förbundsstämman 2011, att grunda en nationell forskningsstiftelse för njurforskning kommer att verkställas under början av 2013. Genom den nya stiftelsen, som kommer att
vara en insamlingsstiftelse, skapas goda förutsättningar att bedriva upplysning, utöver att den ger bidrag till forskning.
Under 2012 kunde förbundet ge ut en helt ny heltäckande informationsskrift om njursvikt och olika behandlingsformer
som mottogs mycket positivt . Förbundsstyrelsen är tacksam för det ekonomiska stöd via flera samarbetspartners som
gjorde det möjligt att producera skriften.
Regelverket inom sjukförsäkringen har under de senare åren stramats åt och inneburit att långvarigt sjukas sjukintyg och
arbetsförmåga i större utsträckning än tidigare ifrågasätts av Försäkringskassan. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att
genomföra ett projekt där olika faktorer som sätter ned arbetsförmågan i olika stadier av njursjukdom och behandling kommer att identifieras och sammanställas i ett dokument. Genom detta hoppas förbundet att kommunikationen mellan läkare,
patient, Försäkringskassan och arbetsgivare kommer att underlättas i framtiden.
Förbundsstyrelsen anser att det finns många uppgifter och utmaningar för Njurförbundet nu och i framtiden. En mer jämlik
vård i landet, med färre regionala skillnader beträffande vårdkvalitet är en av de största utmaningarna. Det krävs mer
resurser vid många dialysmottagningar som ökar möjligheterna att erbjuda gästdialys. Detta är ett stort problem för många
dialyserande som vid olika tillfällen under året behöver förflytta sig från hemorten. Patientinflytandet måste öka och bli
mer personcentrerat inom njurvården. Alla måste få tillgång till individuell behandling utifrån behov och önskemål.
Slutligen vill styrelsen tacka kanslipersonalen och andra som med arbetsinsatser och ekonomiska bidrag gjort det möjligt
att genomföra verksamheten under 2012.
Sundbyberg i mars 2013

Håkan Hedman				Åsa Torstensson					Lars Åke Pellborn

Anders Billström				Erik Herland					Malin Haglund

Rolf Mattisson				Sven-Erik Hammarlund				Tina Pajunen
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Arbetsgrupper utsedda av Njurförbundets styrelse
1.

Ungdomsgruppen

M alin H aglu n d
Frej Jacobsson
						Annie Rinaldo
						Anders Larsson
				
2.
Barn – och föräldragruppen		
Kristina Andersson- Holgersson
						Anna Holsteinsson
						Peter Pernäng
						Guye Rydell
						Lars Rönnqvist

3.
Redaktionskommitté - Njurfunk
Harriet Hjelmqvist
						Lars Nordstedt – ansvarig utgivare
						Håkan Hedman I ställföreträdande ansvarig utgivare		
						Anna-Lisa Lampinen –layout					
						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
Arbetsgrupp för Stipendiefonden till
Professor Nils Alwalls minne		
Tina Pajunen
						Åsa Torstensson
						Pia Lundström, sjuksköterska				
5.

6.
Rekreationsfonden			Åsa Torstensson
						Tina Pajunen
7.
Kvalitetsindex				Erik Herland
						Anders Billström
						Håkan Hedman
						Anna-Lisa Lampinen
						Mårten Landahl
						Rolf Mattisson
8.

Gruppresa utomlands för 		
Åsa Torstensson
dialyserande				Tina Pajunen

Aretsgruppför Amelie Ersmarkers
Tina Pajunen
fond					Maud Qvarnström
						Göran Ersmarker
						Sverkers Hansson, barnnefrolog
9.

Arbetsgrupp för intern 		
Anders Billström
kommunikation				Sven-Erik Hammarlund
						Rolf Mattisson
						Anders Wikner
10.

Arbetsgrupp för Central 		
Anders Billström
medlemsuppbörd			Sven-Erik Hammarlund
						Rolf Mattisson
					Anders Wikner
						
						
11.
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Antal medlemmar i regionföreningarna per 31.12
Njurförbundet
Sydsverige
Njurförbundet
Västsverige

2012

2011

2010

2009

2008

2007

423

390

408

380

406

301

880

954

955

956

1002

990

257

277

282

282

276

222

204

233

236

302		

Njurförbundet
Småland
252
				
Njurförbundet
Sydöstra Sverige
238
Njurföreningen
i Sörmland

109

114

116

114

117

117

Njurföreningen
Örebro län

197

207

201

205

215

221

Njurföreningen
i Värmland

124

125

137

136

145

143

745

760

769

258

274

277

288

281

269

245

188

186

209

215

206		

68

66

71

69

70		

Njurförbundet
Stockholm Gotland
719
				
Njurförbundet
Gävle-Dala		
250
Njurföreningen
Norra Mälardalen
285
				
Njurförbundet
i Norrbotten
176
			
Njurföreningen
Jämtland / Härjedalen
59

845

814

263
503*
*) avser tidigare Njurföreningen i CUWX-länen

Njurföreningen
i Västerbotten

184

163

189

174

171

163		

Njurföreningen
i Västernorrland

222

214

214

239

256

273

		
Totalt;

4117

4192

4268

4314

4475

4379
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Njurförbundets förtroendevalda och anställda ( i december) 2012
NjurFunks redaktion:

Styrelseledamöter:
@ Ordf. Håkan Hedman		
@ V. ordf. Åsa Torstensson
@ Anders Billström		
@ Malin Haglund		
@ Sven-Erik Hammarlund		
@ Erik Herland			
@ Rolf Mattisson			
@ Tina Pajunen			
@ Lars Åke Pellborn		

031-26 00 58
013-17 48 49
035-12 88 84
070-295 82 86
070-408 51 25
08-650 06 31
0431-45 16 55
031-20 61 91
08-738 07 44

Barn- och Föräldragruppens
arbetsgrupp:
@ Kristina Andersson-Holsteinson
@ Anna Holsteinson		
@ Peter Pernäng			
@ Guye Rydell			
@ Lars Rönnqvist		

0320-611 07
08-626 94 23
08-522 740 98
016-42 34 43
0910-313-03

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

Kansliet:
@ Lisbeth Dingvall		
@ Anna-Lisa Lampinen		
@ Anders Wikner		

08-546 40 500
08-546 40 501
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.

Ungdomsarbetsgruppen:
@ Malin Hagman		
@ Frej Jacobsson			
@ Anders Larsson		
@ Annie Rinaldo			

22

070-295 82 86
0500-45 10 45
073-314 57 65
031-29 32 16
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Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Besöksadress: Sturegatan 4 A, 5tr
Telefon: 08-546 405 00
E-post: info@njurforbundet.se
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Hemsida: www.njurforbundet.se
Plusgiro allmänt: 25 30 67 - 3
Bankgiro: 690-1334
Plusgiro Njurfonden: 90 10 30 - 7
Bankgiro: Njurfonden: 901-0307
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