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Njurfonden bidrar till livsviktig forskning
Insamlingsstiftelsen Njurfonden har nyligen beslutat att dela ut 3,025 miljoner kronor som
delas mellan 23 forskare. Sedan stiftelsen grundades 2014 har drygt 10 miljoner kronor
lämnats i bidrag till forskning om njursjukdomar.
I Sverige bedrivs framgångsrik njurforskning som kan räknas in bland övrig medicinsk
spetsforskning. Njurfonden ger stöd till forskning om metoder och läkemedel som kan
bromsa eller till och med bota vissa njursjukdomar i framtiden. Ett annat viktigt område som
får stöd från Njurfonden är forskning för utveckling av behandlingar så att njursjuka inte dör
i en för tidig död i allvarliga komplikationer. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken
bland njursjuka och ett område som behöver mycket forskningsstöd.
Njursvikt är en dold folksjukdom som kan vara livshotande. Nära 600 000 personer i Sverige
är drabbade. Njursvikt är lika vanligt som diabetes typ 2. Trots att njurforskningen ligger i
framkant räknas inte njurforskning som ett strategiskt forskningsområde. Det är årliga
behovet av forskningsmedel är betydligt större i förhållande till det som Njurfonden hittills
har kunnat bidra med. Målet är att Njurfonden kan samla in så mycket pengar att behovet
blir täckt. Se mer på www.njurfonden.se
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För ytterligare upplysningar kontakta gärna ordförande Håkan Hedman, tel. 070-7181670,
alt hakan.hedman@njurfonden.se

Insamlingsstiftelsen Njurfonden samlar in ekonomiska medel och lämnar bidrag till
vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt arbetar för att
befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner.
Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).
www.njurfonden.se

