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Njurfonden har delat ut drygt 10 miljoner kronor till njur
forskning sedan stiftelsen grundades 2014 . Det är vi stolta över 
men ändå inte nöjda då vi vet att behovet av forskningsmedel 
är betydligt större . 

Njurforskningen i Sverige håller mycket hög kvalitet och 
många projekt är ren spetsforskning . Idag pågår lovande 
forskning som innebär att det i framtiden kan finnas läkemedel 
som både kan bota och bromsa utvecklingen av flera vanliga 
njursjukdomar . Vidare forskas det intensivt för att utveckla 
behandlingsmetoder så att njursjuka inte dör en för tidig död i 
bland annat hjärtkärlsjukdom . Vi är stolta över att Njurfonden 
kan vara med och stödja den forskningen .

Njursjukdom är vanligt och cirka 600 000 personer beräknas 
vara drabbade av njursvikt . Trots det är inte njurforskning ett 
prioriterat område då de statliga anslagen ska fördelas .  
De bidrag som lämnas från Njurfonden har därför kommit att 
få stor betydelse . 

Vår målsättning är att kunna dela ut betydligt större summor 
till forskning varje år . Det kan endast ske genom att resultatet av 
insamlingsverksamheten ökar . Minnesgåvor, testamenterade arv 
och enskilda gåvor har stor betydelse . De intäkter som generas 
genom distribuerade givarbrev och från månadsgivare ökar 
stadigt . Under kommande år planerar Njurfonden att etablera 
kontakter med olika samarbetspartners som kan medverka i 
vårt arbete att öka bidragen till njurforskning .

Styrelsen tackar för den generositet som finns hos många 
människor och som bidragit till att Njurfonden kan stödja 
livsviktig forskning till gagn för njursjuka i Sverige .

Håkan Hedman
Ordförande Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Medicine hedersdoktor
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å Alla hjärtans dag för 15 år sedan gav Anders Gillberg 
sin ena njure till sin fru Pernilla som då var 30 år . 
Ett år före transplantationen hade Pernilla opererat 

bort sina cystnjurar som då vägde 3,5 kilo tillsammans .
– De stack ut på sidorna, så det var skönt att bli av med dem, 

speciellt när jag såg dem, säger Pernilla . Jag undrade hur jag hade 
kunnat ha något sådant i kroppen . De såg ut som Skogaholms
limpor i olika färger . Jag hade ätit blodtryckssänkande mediciner 
sedan tidiga tonår, haft oändligt många infektioner och sjukhus
inläggningar, ibland för blodförgiftning. Vid ett tillfälle fick jag en 
njurinfektion som kunde ha tagit mitt liv . Det var då beslutet togs 
att avlägsna mina njurar och jag fick börja i dialys.

Hoppet om en ny njure

Anlaget till den njursjukdomen kom från Pernillas pappa som 
dog 43 år gammal på operationsbordet under en njuroperation 
för att hans hjärta inte orkade längre . Pernilla var då åtta år .

– Njursjukdomen går i släkten, fortsätter Pernilla . Jag har 
två bröder, varav den ene också har cystnjurar . Tanken var 
först att min friska bror, som bor i USA, skulle donera sin ena 
njure . Men hans njurar visade sig inte vara tillräckligt bra på 
grund av hans lite för höga blodtryck . Samtidigt ville läkarna ha 

infektioner som innebär antibiotikakurer både som behandling 
och i förebyggande syfte nästan året om . Ungefär som hennes 
mamma hade det i hennes ålder med skillnaden att Pernilla då 
förnekade sin sjukdom . Det var Anders som ”släpade med” 
Pernilla på utbildningar om njursjukdomen och som fick dem att 
engagera sig i den lokala njurföreningen . Kunskap är makt och 
idag är Pernilla tacksam för makens envishet, omtänksamhet 
och hans njure som har gett henne många goda år .

– Jag är tack och lov en envis j–l och har mycket glädje av 
min familj, som dock är rätt beroende av mig och att jag är 
frisk, säger Anders .

Kunde varit värre

Pernilla och Anders ville tidigt visa barnen att det inte är något 
farligt med sjukhus, något de tycker att de har lyckats med .

– Det är klart att jag oroar mig för framtiden ibland, säger 
Moa . Men vi pratar väldigt mycket om det hemma . Sjukdomen 
har knutit oss samman . Vi är tacksamma för varje dag och vissa 
dagar mår jag jättebra . Och jag har ju sett vilken bra vård mamma 
får, så det känns bra . Jag är öppen med min sjukdom, fast det 
känns jobbigt när kompisarna är mer chockade över den än vad 
jag är . För min del tycker jag att man kan födas med mycket 
värre sjukdomar .

I familjen Gillberg är det bara pappa Anders som inte har cystnjurar. Mamma Pernilla, dottern Moa 

och sönerna Sten och Erik lever alla med den ärftliga sjukdomen. Allt som familjen har gått igenom 

har stärkt dem, men Anders har fått slita hårt för att hålla familjen uppe.

bra uppväxt och jag litar på att de kommer att få den bästa 
vården . Läkarna har sagt att om det är några som ska ha den 
nya medicinen som finns, så är det mina barn.

Viktigt med bra nätverk

Jag har aldrig haft några avstötningsfaser men är undernärd 
som sjutton på grund av illamående, kräkningar, buksmärtor 
och dålig aptit, fortsätter Pernilla . Många gånger har jag fått 
näringsdropp . Ständiga infektioner och ”hästdoser” av intra
venös antibiotika gör inte saken bättre och tär på psyket .  
På senare tid har mitt allmäntillstånd försämrats . Anders har fått 
föra min talan många gånger när jag inte har orkat själv . Njuren 
har tidigare fungerat bra men det har gått 15 år sedan jag fick 
den och det är mediantiden för en transplanterad njure, så jag är 
tacksam över att den går på övertid . Jag är född optimist och 
njuter av de goda stunderna när jag känner mig pigg och frisk . 
Det är viktigt att inte deppa ner sig och att ha ett bra nätverk .

– När vi var yngre och Pernilla friskare bråkade vi om små  saker . 
Det gör vi inte längre. Pernilla har varit nära att dö flera gånger. 
Sådant antingen knäcker ett förhållande eller stärker det . I vårt 
fall har det har stärkt oss och knutit oss samman .   

Av Katarina Mattsson, Medicinjournalist

Vi väntar på forskningen

min mans njure på lut ifall något av våra barn skulle behöva 
transplanteras i framtiden .

– Pernilla var ung småbarnsmamma och gick på dialys tre 
gånger i veckan, fortsätter Anders . Hon mådde så dåligt att jag 
var rädd att hon inte skulle orka så mycket längre till . Eftersom 
vi matchade varandra fick hon min vänstra njure. Jag hade 
rejält ont efter operationen och kände mig låg under en månads 
tid men sedan släppte besvären .

Anders kvarvarande njure kontrolleras regelbundet och 
fungerar väldigt bra . Han är också mycket noga med att leva 
hälsosamt och ”njurvänligt” . Hans säkerhetsjobb på Arlanda är 
mycket rörligt, så han håller sig i god fysisk form . Tidigare 
idrottade han också mycket med sina två söner när de bodde 
hemma . Nu är det med dottern Moa, 18, som han spenderar 
mycket tid med på matcher och andra aktiviteter . De har 
kommit varandra väldigt nära eftersom Pernilla ligger inlagd 
på sjukhus långa tider, fem–sex gånger per år .

Hemmastadda på sjukhuset

– Sjukhuset har blivit som ett andra hem för oss, säger Moa, som 
är det av barnen som har det tuffast med sjukdomen med mycket 
värk över njurarna och kissande samt smärtsamma urinvägs

Sjukdomen har 
knutit oss samman

Polycystisk njursjukdom

Cystnjurar är en genetiskt överförbar sjukdom, som i cirka 10 procent 

av fallen uppstår spontant genom en mutation. Sjukdomen innebär 

att det bildas små och stora vätskefyllda blåsor i njurarna. Cystorna 

växer långsamt i antal och storlek, och tränger med tiden undan den 

friska njurvävnaden vilket gör att njurfunktionen successivt försämras 

för att till slut upphöra. Vid fullt utvecklad sjukdom är båda njurarna 

förstorade och kan väga upp till fem kilo styck eller mer. Hur snabbt 

cystorna växer är individuellt men de flesta personer med cystnjurar 

behöver till slut dialys och/eller transplantation. Det senaste 

tillskottet vid behandling av cystnjure är läkemedlet JINARC.

P
Det är klart att jag oroar 

mig för framtiden
Moa, liksom hennes bror Erik, försöker hålla sig i trim för att 
bygga upp kroppen och immunförsvaret . Erik har varit en 
”sportnörd” sedan fem års ålder . Han har spelat fotboll, 
inne bandy och basket .

– Jag tror det är en bidragande orsak till att jag har haft så 
lite symtom och kanske till att jag har haft färre symtom än 
mamma och mina syskon, säger Erik . Mamma var bara 23 år 
när jag föddes och alla vi barn testades vid födseln . Vi har haft 
oflyt eftersom risken är 50 procent och alla tre fick cystnjurar. 
Jag har vetat om min sjukdom så länge jag kan minnas men 
inte haft några symtom förutom lite ont över njurarna då och 
då . Men vi äter alla blodtrycksmediciner sedan 10årsåldern .

Prioriterar livet

Moa vill ha familj och barn tidigt i livet . Och mamma Pernilla 
har aldrig känt att hon gjorde fel som skaffade barn.

– Nej, man ska inte dra sig för det, säger Pernilla . En läkare 
antydde att jag var självisk men jag har aldrig sett det så . Man 
måste prioritera livet . Barnen har ett fantastiskt liv, har haft en 
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hos politikerna och allmänheten . Fler måste ta ställning i 
donationsfrågan och det är djupt beklagligt att donations
utredningen inte har resulterat i några konkreta beslut ännu .  
Vi måste också få till en nationell väntelista så att det inte 
spelar någon roll i vilket landsting man bor om man ska bli 
transplanterad eller inte . Vi som bor i Norrland har ett betydligt 
sämre utgångsläge än njursjuka som bor i storstadsregionerna . 
Avstånden utgör ett problem eftersom tiden är knapp när en 
njure finns tillgänglig för transplantation. En transplantations
enhet i Norrland hade såklart varit rena drömmen .

Hur ser du på forskningen?

Utan forskningen kommer vi ingenstans och jag tror mycket på 
forskning över gränserna . En tredjedel av alla som hamnar i 
dialys har exempelvis diabetes som bakomliggande orsak .  
Ett genombrott inom diabetesforskningen kan alltså betyda att 
många slipper att bli njursjuka. Men för de flesta njursjuka är 
det såklart bara njurforskarna som kan lösa problemen .

Innan Njurfonden startades fanns inte möjligheten att 
bedriva forskning på samma sätt som idag . Det var mer 
uppdelat och den forskning som till exempel bedrevs i de norra 
delarna av Sverige finansierades av de fyra njurföreningarna. 
Genom Njurfonden kan det bli mer gemensamma krafttag och 
det är viktigt att forskningen kommer njursjuka tillgodo oavsett 
var i landet man bor . I dagsläget bedrivs mycket lovande 
forsk ning över hela Sverige så därför hoppas jag nu på 
männi skors välvilja att skänka pengar till Njurfonden .   

Malin Haglund, 31 år

är jag fick beskedet om min njursjukdom var min 
mosters död det enda jag hade i tankarna . Hon hade 
genomgått en njurtransplantation och fått en kraftig 

avstötningsreaktion som innebar att de var tvungna att sätta in 
så mycket kortison att hennes hjärta stannade . Skulle jag gå 
samma öde till mötes? Jag var bara 13 år och hon hade dött 
som 14åring .

Hur mådde du vid den tiden?

Allt sämre . De satte in kalk, fosfat och järntillskott för att jag 
skulle må bättre, men min matlust försvann och jag började 
kräkas allt oftare . Jag kräktes varje morgon och sedan två gånger 

under dagen sista tiden innan transplantationen . Mitt hopp stod 
till min pappa som tidigt hade sagt att ”Om jag kan ge dig en av 
mina njurar, så ska jag göra det” . När jag var 16 år hade jag så 
dåliga värden att dialys eller transplantation var det enda som 
återstod . Min pappa och jag var väldigt kompatibla, så den  
8 oktober 2002 fick jag min pappas ena njure på Huddinge 
sjukhus, det som heter Karolinska Institutet idag .

Var du orolig med tanke på din moster?

Ja, men lyckligtvis hade det hänt en hel del inom forskningen 
sedan min moster dog på 70talet . 2002 fanns det betydligt 
bättre mediciner att mota bort avstötningsreaktioner med, men 

i mitt fall behövdes de knappt eftersom jag och min pappa var 
väldigt kompatibla. Visserligen fick jag ta mycket mediciner 
och hålla mig undan från folk på grund av infektionskänslig
heten . Men jag mådde jättebra och i slutet av januari var jag 
tillbaka i skolan . Under min konvalescenstid hade jag fått 
stödundervisning hemma, så faktum är att jag knappt halkade 
efter någonting . Jag tog studenten med min klass och gick ut 
med bra betyg .

Familjär juvenil nefronoftis är trots att den är ovanlig den 

vanligaste ärftliga njursjukdomen bland barn och ungdomar.  

Båda föräldrarna bär på de arvsanlag som leder till sjukdom, men det 

är barnet som insjuknar, så kallad autosomal recessiv arvsgång.  

Njursvikt inträffar hos alla drabbade, men symtomdebuten, kan 

variera från 1–15 års ålder. Patienterna har besvär som törst och stora 

urinmängder, även nattetid, samt blodbrist och långsammare 

tillväxt. Ibland är sjukdomen kopplad till andra organmanifestationer 

eller syndrom, men det vanligaste är en isolerad njursjukdom med 

progredierande njursvikt. Njurarna förstörs genom cyst- och 

bindvävsomvandling. Så gott som alla patienter blir transplanterade 

tidigt och har en god prognos.

Nu har jag varit 
njurfrisk i 15 år

När Malin var 11 år reagerade hennes föräldrar på att hon fortfarande kissade i sängen på natten. 

Två år senare fick hon reda på att hon bar på den ärftliga njursjukdomen juvenil nefronoftis, 

sjukdomen som hennes moster hade dött av 14 år gammal.

Vi väntar på forskningen

Utan forskningen 
kommer vi ingenstans

Har du haft några bakslag sedan transplantationen?

Nej, det har jag inte . Jag har haft min nya njure i 15 år nu och 
mår fortfarande väldigt bra . Njurfunktionen ligger på 70 
procent, i princip i samma nivå som när jag fick den. Det är 
egentligen helt fantastiskt med tanke på att jag sedan trans
plantationen har bildat familj och genomgått två graviditeter . 
Min yngste son fick jag i september i år, och min äldre son har 
hunnit bli 3 år . Trots att det sliter på kroppen att vara gravid 
har njurfunktionen inte påverkats alls . Visst fanns det en 
tvekan inför att skaffa barn, det handlar ju om en ärftlig 
njursjukdom . Men eftersom den är så ovanlig och att anlaget är 
recessivt, det vill säga att båda föräldrarna måste bära på 
anlaget för att den ska kunna utvecklas, var risken väldigt låg . 
Läkaren gjorde en överslagsräkning där hon kom fram till att 
jag teoretiskt sett kunde föda 199 friska barn på varje sjukt . 
Det fick oss att våga.

Hur ser du på din situation idag?

Jag är lyckligt lottad som klarar mig på förhållandevis lite 
mediciner . Nu har jag varit njurfrisk i 15 år och går bara på en 
underhållsdos . Dock är jag medveten om att mina mediciner är 
giftiga för njuren och att de medför en ökad risk för att utveckla 
cancer . Därför hoppas jag att forskarna kan ta fram skonsam
mare mediciner som ändå gör sitt jobb . Jag hade också gärna 
velat se effektivare bromsmediciner för alla som har en svår 
njursjukdom . Och för dem som går i dialys hoppas jag på en 
effektivare metod som inte skadar kroppen.

Vilka problem ser du inom vården av njursjuka?

Svensk njursjukvård är i världsklass, men sjukvården måste 
generellt bli bättre på att upptäcka njursjukdomarna i tid . 
Medvetenheten kring njursjukdom måste öka i samhället, både 

N
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200 .000 kr
Anders Christensson
Lunds Universitet

Det kardiorenala syndromet.

200 .000 kr
Iva Gunnarsson
Karolinska Institutet

Biomarkörer vid SLE med 
njurengagemang.

200 .000 kr
Thomas Hellmark
Lunds universitet

Patogena mekanismer vid 
ANCA associerad vaskulit.

200 .000 kr
Jenny Nyström
Sahlgrenska Akademin vid 
Göteborgs universitet

Studier för att förbättra 
diagnostik och prognos för 
membranös glomerulonefrit.

200 .000 kr
Jaakko Patrakka
Karolinska Insitutet

TGFBR3 – nytt mål för behand-
ling i minimal change nefros?

150 .000 kr
Anna Asp
Karolinska Institutet

Hjärtkärlförändringar över tid 
hos CKD-patienter och friska 
försökspersoner.

150 .000 kr
Magnus Braide,
Sahlgrenska Akademin vid 
Göteborgs universitet

Strategier att förbättra ut -
hålligheten och effektiviteten 
hos peritonealdialys.

150 .000 kr
Peter Barany
Karolinska Institutet

Kronisk njursjukdom och 
hjärtfunktion hos barn och 
vuxna.

Insamlingsstiftelsen Njurfonden Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Njurfonden har delat ut 3,025 miljoner kronor till 23 forskare ur fondens avsatta medel för 2017. 

Njurfonden har därmed delat ut totalt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan 

starten 2014.

För kunskap och utveckling
Insamlingsstiftelsen Njurfonden startades under 2013 . Stiftelsen drivs ideellt och insamlade 
medel går till stiftelsens ändamål med utdelning en gång om året .

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för:

• Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer .

• Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor .

Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål främjar 
vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt 
stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas 
livssituation .

Vår organisation
Bakom bildandet av Njurfonden står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), 
Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantations
förening (STF) .

Styrelsens sammansättning
Ordförande: 
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor 

Vice ordförande: 
Gunnar Tufveson, f .d . professor, transplantationskirurgi, Svensk Transplantationsförening 

Sekreterare: 
Lars Åke Pellborn, vice förbundsordförande i Njurförbundet 

Övriga ledamöter: 
Åsa Torstensson, Njurförbundet 
Gerd Engman, Njurförbundet 
Magnus Lindberg, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening  
Annette Bruchfeld, docent, njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening 

Revisor: 
Margareta Morén, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB 

Njurfonden 
– vi ger utdelning

150 .000 kr
Asta Jonasdottir
Karolinska Institutet

Biomarkers and genetic 
susceptibility in ANCA 
associated vasculitis.

150 .000 kr
Annika Östman Wernerson
Karolinska Institutet

Prognostic markers and 
potential drug targets in 
IgA nephropathy.

125 .000 kr
Ulrika Hahn Lundström
Karolinska Institutet

Prognostiska faktorer vid 
dialysaccesser.

125 .000 kr
Ainhoa Indurain
Universitetssjukhuset, Linköping

Magnetröntgenteknik för 
studie av kroppssamman-
sättning hos njursjuka patienter.

125 .000 kr
Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet

Mitokondriella peptider med 
föryngrande krafter.

100 .000 kr
Anette Rickenlund
Karolinska Institutet, Karolinska 
Universitetssjukhuset

Aerob kapacitet vid kronisk 
njursvikt.

100 .000 kr
Helen Erlandsson
Karolinska Universitetssjukhuset

Renal transplantation in 
elderly; risk factors, outcomes 
and quality of life.

100 .000 kr
Martin Johansson
Lunds Universitet

Tubulära stamcellsliknande 
celler är centrala för förmågan 
till njurregeneration.

100 .000 kr
Anders Larsson
Uppsala Universitet

Studier av cytokinnivåer i urin 
för att skilja mellan olika typer 
av njursjukdom.

100 .000 kr
Tomas Lorant
Uppsala universitet

Skydd av blodkärl med 
heparinkonjugat vid  
njurtransplantation.

100 .000 kr
Fredrik Uhlin
Linköpings universitet

A novel optical on-line dialysis 
sensor for the assessment of 
treatment quality.

100 .000 kr
Bernd Stegmayr
Umeå Universitet

Exposition för mikrobubblor  
av luft vid hemodialys.

100 .000 kr
Anna Witasp
Karolinska Institutet

Apoptos och dess relation 
till sjukdomsprogress vid 
diabetesnefropati.

50 .000 kr
Emmelie Cansby
Sahlgrenska Akademin vid 
Göteborgs universitet

Molecular pathogenesis of 
chronic kidney disease.

50 .000 kr
Susanne Ljungman
Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet

Förebyggande av bukhinne-
inflammation vid bukdialys 
– en randomiserad studie.
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att kunna studera patologiska förändringar . Samtidigt sam
arbetar vi med forskare på bland annat Karolinska Institutet 
och Sahlgrenska Akademin för att ta del av deras stora patient
material . Vi kombinerar denna kunskap med studier i olika 
cellbaserade system och prekliniska modeller . Vår förhoppning 
är att vi på sikt kommer att kunna skräddarsy nya behandlings
former .

Finns det något nytt med dagens forskning?

Vi arbetar aktivt med flera nya behandlingsätt, bland annat så 
kallade oligonukleotider, som har sin effekt inuti cellerna och 
medför att vi kan påverka reglering och produktion av specifika 
proteiner . Vi undersöker också möjligheten till att ha en cell eller 
vävnadsspecifik leverans av våra läkemedel, för att bättre styra 
substansen mer direkt där vi vill att den ska verka .

Vi vet att njursjukdom, diabetes och hjärtkärlsjukdom är 
sammanlänkade och inom AstraZeneca i Göteborg arbetar vi 
aktivt inom alla dessa områden . Därför pågår omfattande 
samverkan mellan oss forskare där vi gemensamt ökar kunskap 
och förståelsen för dessa sjukdomar .

Hur ser prognosen för de nya behandlingsformerna ut?

Det finns ett helt annat intresse i världen för njurforskning idag 
jämfört med för bara tio–femton år sedan, så utvecklingen går 
snabbare . Vissa läkemedel i kliniska faser ser lovande ut . Min 
gissning är att patienterna kommer att behöva kombinations
behandlingar även i framtiden, men att terapierna blir bättre 
än idag . Och i takt med att förståelsen för de genetiska bidragen 
ökar, öppnar sig vägar till nya behandlingsmetoder . På vägen 
dit finns det så klart mycket som inte kommer att fungera. Men 
även om något inte fungerar ger det oss viktiga ledtrådar i vårt 
fortsatta arbete att försöka hitta nya och bättre behandlingar för 
patienter med njursjukdom .   

 Vad fick dig att börja arbeta inom läkemedelsindustrin?

Att börja på AstraZeneca var helt rätt för mig . Här ingår jag 
i ett större sammanhang där jag får möjlighet att samverka 
med många människor med olika bakgrund och special
kompetenser . Bara här på vår forskningsanläggning i Göteborg 
är vi närmare 80 personer som på ett eller annat sätt jobbar 
med njursjukdom . Genom att vara med och utvärdera poten
tiella nya läkemedel gör att forskningen blir mer patientnära 
vilket är väldigt stimulerande .

Hur lång historia har AstraZeneca inom forskningsfältet?

Man kan säga att vårt intresse för njurforskning tog fart för sju 
år sedan . Bakgrunden är att njursjukdom ökar globalt och att det 
finns ett stort behov av nya terapier för denna patientgrupp. Det 
finns flera orsaker till att man drabbas av njursjukdom men den 
grupp som framför allt bidrar till ökningen är patienter med så 

Ökat intresse för njurforskning 
på AstraZeneca och i världen

sjukvården . Om vi skulle kunna mäta blodtryck och förekomst 
av protein i urinen mer rutinmässigt så skulle vi kunna 
upptäcka fler njursjuka och aktivt behandla dem för att 
fördröja progress av sjukdom .

I vilken utsträckning kan det handla om okunskap?

Det finns generellt sett en stor okunskap kring njurarna. De flesta 
tror att njurarna bara renar blodet och ser till att vi kissar . Det är 
få som känner till att njurarna också är ett endokrint organ som 
styr produktionen av röda blodkroppar, att de är involverade i 
reglering av blodtryck, benbildning, vattenbalans, saltbalans, 
kroppens pHvärde och mer därtill . Det är därför som njursjuka 
personer kan bli allvarligt sjuka när deras njurkapacitet har blivit 
för låg, det vill säga runt 20 procent. Vi vet också att det finns en 
koppling mellan njurar och hjärtkärlsjukdom .

Vilka utmaningar ser du med njurforskningen?

Njurforskning är komplicerat . Framför allt beror det på njurarnas 
komplexitet och en okunskap kring vad som orsakar och driver 
njursjukdom . Det beror även på att det är så svårt att fånga upp 
patienter med njursjukdom i tidigt stadium eftersom de själva 
inte är medvetna om sin situation . Vidare måste studier ofta 
genom föras på ett stort antal patienter och under relativt lång 
tid. Det kan ta flera års behandling för att fånga skillnader 
mellan placebo och ett potentiellt läkemedel .

Vad kan du säga om njurforskningen hos er?

Vår vision är att hitta mer specifika behandlingar än de som idag 
finns att tillgå. Genom bättre behandlingsalternativ så hoppas 
vi på att fördröja tidpunkten då patienterna behöver dialys eller 
njurtransplantation . För att nå detta mål så använder vi oss i stor 
utsträckning av humant material . Vi tittar mycket på nya bio
markörer, vanligen ett enskilt protein eller en specifik förändring 
i arvsmassan, som indikerar att något i njurarna inte fungerar 
som det skall . Vi har känsligare och nogrannare analysmetoder 
idag och behöver därför endast mycket små vävnadsprover för 

Anna Björnson Granqvist, arbetar som njurforskare vid AstraZeneca i Göteborg sedan 2013.

Hon började sin forskning inom njurfysiologi 1997 vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska 

Akademin och fick under flera år stöd från Njurförbundet för sitt arbete att bättre förstå njurfunktion 

och bakgrunden till uppkomst av njursjukdom.

Två forskare berättar

kallade välfärdssjukdomar . Idag beräknas 2 miljarder människor 
vara överviktiga eller kraftigt överviktiga i världen, vilket bland 
annat ökar risken att utveckla diabetes och hjärtkärlsjukdom 
vilket i sin tur ofta leder till njursjukdom .

Hur ska utvecklingen kunna bromsas?

Bortsett från att få stopp på fetmaepidemin måste njursjukdom 
upptäckas tidigare än idag . Njursjukdom är en så kallad tyst 
sjukdom där man kan förlora upp till 80% av sin njurfunktion 
innan man upptäcker att något är fel . Som det ser ut nu sker det 
oftast i samband med att man kommer under vård för någon 
annan sjukdom .

Här på AstraZeneca uppmärksammade vi frågan i samband 
med World Kidney Day genom att alla anställda som ville, fick 
möjlighet att mäta blodtrycket . Det ledde till att vi lyckades 
fånga upp ett flertal medarbetare som nu har fått hjälp i 
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– Studien hade ett beteendemässigt förhållningssätt och syftet 
med den var att kunna hjälpa de patienter som hade problem 
med övervätskning . Som njurfrisk har du inga problem med att 
reglera överskottsvätska i kroppen, eftersom du kan bli av med 
vätskeöverskottet genom att kissa . Men en patient i dialys 
saknar ofta den förmågan och kan man inte kissa överhuvudtaget 
är rekommendationen att bara dricka ungefär 0,5 liter vätska 
per dygn . En dialyspatient som kissar 1 liter per dygn, kan 
således dricka 1,5 liter .

Är övervätskning ett stort problem?

– Absolut, men det är olika bekymmersamt beroende på hur stor 
övervätskningen är . Det vanliga är att man får dialys tre gånger i 
veckan med ett lite längre uppehåll över helgen . Den förväntade 

Hela dialysvården behöver 
individanpassas
Magnus Lindberg är utbildad sjuksköterska, universitetslektor och docent i Vårdvetenskap vid 

Högskolan i Gävle. Under 20 år arbetande han på en dialysavdelning där han kom att intressera sig 

för patienternas välmående och personliga upplevelser av behandlingen. Detta skulle bland annat 

resultera i avhandlingen Excessive fluid overload among haemodialysis patients, enkelt översatt 

Överdriven vätskebelastning hos bloddialyspatienter.

viktuppgången mellan dialyserna är 2,5 till 3,5 procent av din 
kroppsvikt . Patienter som klarar att ligga på den nivån känner 
oftast inte av det, såvida de inte har hjärtproblem . Överstigen du 
3,5 procent är du övervätskad, vilket skapar en inre svullnad som 
tär på kroppen . Ligger du över 5,7 procent ökar risken för att dö i 
hjärtkärlsjukdom betydligt . Problemet är att många har svårt 
att följa rekommendationerna och just det faktum att man vet 
med sig att man inte får dricka, ökar suget .

Hur är det möjligt att bara dricka 0,5 liter vätska per dygn?

– Hur svårt det än låter är det fullt möjligt . I den första 
delstudien undersökte jag hur vanligt problemet är . 70 procent 
av patienterna i studien klarade att hålla sig inom gränserna för 
den förväntade viktuppgången, 25 procent hamnade inom 

Hur bemöter man dem som ligger i farozonen?

– Eftersom de ofta lever i självförnekelse är det en svår uppgift 
som oftast får hanteras av sjuksköterskorna på dialysmottag
ningarna . Det gäller att gå varsamt fram och inte använda några 
pekpinnar . Om du säger att de riskerar att få komplikationer 
eller att dö, distanserar de sig bara ännu längre från problemet . 
Alltså måste informationen till patienten vara individanpassad .

Hur bra fungerar dialysvården idag?

– Bortsett från problematiken med det som jag har forskat kring, 
har den blivit mycket bättre med åren . 1996, när jag började 
arbeta inom dialysvården, fanns inte den medicinska individ
anpassning som finns idag. Alla hade samma apparatinställning, 
det enda som vi varierande var temperaturen på dialysvätskan, 
det vill säga att vätskan hade samma temperatur som kroppen . 
Idag tar vi hänsyn till saltmängden i blodet . Tidigare, om 
salthalten i dialysvätskan var för låg, kunde du få svåra muskel
kramper eller myrkrypningar under huden . Dragningshastig
heten, det vill säga hur snabbt överskottsvätskan filtrerades bort 
från blodet, var heller inte individanpassad . Om dragnings
hastigheten var för hög drabbades du ofta av blodtrycksfall, 
yrsel, illamående och kräkningar . Dragningshastigheten har 
också stor betydelse för hur snabbt du återhämtar dig efter 
dialysen . Men det är inte bara den parametern som spelar in . 
Det är högst individuellt hur du mår efter dialys och har du en 
viss njurkapacitet kvar, återhämtar du dig som regel snabbare . 
Vissa kan gå till jobbet direkt efter .

Hur stor är patientsäkerheten i samband med hemodialys?

– Det finns ytterst få incidenter inrapporterade. Dagens dialys
maskiner är utrustade med mängder av säkerhetsspärrar om 
något skulle gå fel . När det sker, behöver man byta maskin, 
vilket kan upplevas som ett störande moment av patienten . 
Men patientsäkerheten är aldrig äventyrad .

Hur ser du på framtiden för dialysvården?

– I takt med att kunskapen, individanpassningen och behand
lingen blir bättre, kommer patienterna också att må bättre . Men 
för att detta ska kunna ske måste forskningen få resurser . Många 
framsteg har gjorts, men ut mitt perspektiv behövs det betydligt 
mer omvårdnadsforskning för att få veta resultaten av de 
medicinska åtgärder som sätts in . Jag har många tankar om vad 
som skulle behöva studeras när det gäller säkerhet och välmående 
i samband med dialys. I framtiden kommer det att vara ännu fler 
människor som behöver den forskningen, främst på grund av att 
vi lever allt längre . Därför hoppas jag verkligen på människors 
välvilja att skänka pengar så att vi kan fortsätta med forskningen 
för att människor ska må bättre i samband med dialys .    

intervallet 3,5 till 5,7 procent medan 5 procent hamnade i den 
riktigt farliga gruppen . Utifrån detta började jag studera vilka 
personlighetsegenskaper som gör att vissa klarar det, medan 
andra inte gör det .

Vilka egenskaper hittade du?

– Patienter som hade en låg tilltro till sin egen förmåga att dricka 
lite, hade oftast ett högt intag av vätska, medan de med hög 
tilltro klarade sig bäst . De som dessutom innehar egenskaper som 
yttrar sig i att de inte är intresserade av medicinsk information 
har det än svårare . Vissa som deltog i studien var inte medvetna 
om all vätskekonsumtion . Det gjorde att de inte kunde förstå 
varför de ökade mycket i vikt trots att de drack enligt sin 
rekommendation . Men när jag bad dem föra dagbok över sitt 
vätskeintag och därefter diskutera dagsrutiner i förhållande till 
dagboken fann jag intressanta aspekter som kunde förklara 
skillnaden mellan vad de hade antecknat och vad vågen visade .  
I ett av fallen visade det sig att patienten fick i sig på tok för 
mycket vätska i samband med tandborstningen, något den inte 
hade reflekterat över. Här gällde det alltså att förändra 
tandborst ningsrutinen . I ett annat fall var det storleken på 
kaffekoppen som gjorde den väsentliga skillnaden. Men det är 
inte bara de praktiska rutinerna som är viktiga . Det handlar 
främst om att arbeta med de tankar och känslor du får när du 
bara får dricka 0,5 liter vätska . Är du nedstämd eller deprimerad 
är det till exempel betydligt svårare att hålla sig till rekommenda
tionerna . I dessa fall kan medicinering eller samtalsterapi vara 
lämpligt .

Två forskare berättar
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Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen grundades under 2013 av Njurförbundet, Svensk 
Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske
förening och Svensk Transplantationsförening . Nämnda 
organisationer är Insamlingsstiftelsen Njurfondens huvudmän . 
Stiftelsen första verksamhetsår var 2014 . Stiftelsen har sitt säte 
i Stockholm .
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för;

•  Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtrans
plantationer

• information om njursjukdomar och härtill hörande frågor

Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom 
ramen för sitt huvudsyfte främjar vetenskaplig forskning inom 
kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt 
stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, 
njurdonation samt njursjukas livssituation .

Njurfonden tar emot gåvor, testamenten, donationer (även 
aktier, obligationer, fastigheter etc .) till förmån för vetenskaplig 
forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer samt 
information till allmänheten inom dessa områden . Insamling 
sker från både privatpersoner och företag . Njurfonden 
ansöker även om bidrag från stiftelser, fonder, organisationer 
och institutioner . Insamling av medel från allmänheten sker 
som regel till Njurfondens 90konto .

Njurförbundet administrerar stiftelsen och svarar för 
stiftelsens ekonomiska redovisning . För stiftelsens insamlings
verksamhet finns upphandlade underleverantörer .

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har 4 upprepade riktade kampanjer för att 
marknads föra och uppmärksamma Njurfonden genomförts . 
Kampanjerna har riktats dels mot medlemmar i de olika 
organisationerna som grundat stiftelsen, dels en större 
kampanj riktad mot allmänheten . Satsningen på insamlings
kampanjer och därutöver annonsering i dagspress har genererat 
ökade gåvointäkter från allmänheten till Fonden . Marknads
insatserna har utarbetats i samverkan med Logiken Marknads
kommunikation i Göteborg . Njurfondens ansökan om att 

Förvaltningsberättelse 2017

Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden får härmed avge årsredovisning samt redovisning av stiftelsens verksamhet och 
förvaltning för perioden 20170101 – 20171231 . Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 (K3) samt följer 
”FRII´s Styrande riktlinjer för årsredovisning” uppdaterade 3 januari 2017 . Årsredovisningen är upprättad i SEK .

erhålla förmånstagarskap och medel från PostkodLotteriet 
resulterade tyvärr inte heller denna gång i att Njurfonden 
antogs . Förnyad ansökan kommer att inges framöver .

En detaljerad marknadsplan för 2017 togs fram med hjälp 
av företaget AdWizard . Under de första åren av Fondens 
existens såsom Insamlingsstiftelse har relativt stora insatser 
gjorts för att göra Fonden känd . Det har också avspeglat sig  
i en ökande andel gåvor från allmänheten . Den upphandlade 
tjänsten att tillhandahålla hanteringen av registrering och 
gåvobrev från en underleverantör har fått fullt genomslag 
under året .

Stiftelsens hemsida www .njurfonden .se uppdateras 
kontinuerligt med nyheter om njurforskning samt om 
nyheter som är relaterade till njursvikt och njursjukdomar . 
Sociala medier har också använts som ett viktigt komplement 
i informationsspridningen . Hemsidans betalningsfunktion 
används för insättning av gåvor till stiftelsen . Under räken
skapsåret insamlades totalt 4 054 565kr .

Stiftelsens styrelse fattade beslut om att för 2017 åter 
utdela 3 000 000 kronor för olika njurforskningsändamål . 
Ett drygt 50tal ansökningar med angelägna forskningsprojekt 
kom in . Varav 23 prioriterades . Genom ambitionen att 
erbjuda en hög utdelningsnivå har det också medfört att 
kvaliteten i de sökta projekten har kunnat konstaterats öka . 
Ett nytt tillvägagångssätt infördes med ansökningsprocess via 
webbformulär. Tilldelade projekt återfinns i verksamhets
berättelsen för år 2017 samt på Insamlingsstiftelsen Njurfondens 
hemsida www .njurfonden .se . Där redovisas i detalj till vilka 
dessa forskningsmedel har utdelats .

Från Tommy och Gösta Anderssons minnesfond utdelades 
100 000 kronor till ett projekt om

”Mekanismer av betydelse för skyddande effekten av 
Remote Ischemic PreConditioning (RIPC) i samband med 
njurtransplantation .”

Stiftelsen utvärderar de olika forskningsprojekten genom 
att senast ett år efter att bidraget utbetalats, få en kort 
redovisning om hur bidraget har använts . Vidare får stiftelsen 
ta del av artiklar och andra publikationer som publiceras i 
samband med de olika projekten .

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Resultat och ställning
Resultatet för räkenskapsåret 20170101 t o m 20171231 
uppgår till ett underskott på 2 181 986 kronor . Detta föreslås 
bli balanserat i ny räkning . Se i övrigt särskilda noter i 
resultat och balansräkningen .

Finansiella instrument och placeringspolicy
Kapitalplaceringar är upptagna till anskaffningsvärdet. 
Styrelsen har antagit en placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen 
Njurfonden . Denna har reviderats under 2017 . Placeringspolicyn 
innehåller i huvudsak en mix av lika delar penningmarknads
fonder och aktiefonder . I båda fallen gäller företrädesvis 
placering med låg risk . Placeringar får ej ske i företag som 
tillverkar eller säljer krigsmateriel, tobaksprodukter och 
alkoholhaltiga drycker eller bedriver kommersiell spelverksamhet 
eller pornografisk verksamhet. För ändamålet används 
uteslutande etiska fonder fördelade på såväl svenska som 

utländska fonder samt i den riktade Humanfonden . Insamlings
organisationen har som policy att omedelbart sälja aktier 
som erhållits som gåva och därmed inte bedriva egen 
placeringsverksamhet . Därefter fördelas medlen i enlighet 
med den beslutade placeringspolicyn . Som förvaltare av 
Insamlingsstiftelsen fondmedel används Swedbank .

Övrig icke-finansiell information
Njurfonden har, i enlighet med FRII´s Kvalitetskod, utformat 
policydokument och publicerat dessa på Njurfondens hemsida . 
Dessa berör arbetsordningen, och hur arbetet fördelas . 
Njurfondens insamlingspolicy med tillhörande etiska synsätt 
finns också framtaget och följs. Liksom även dokumentet som 
berör uppförandekoden för personer m .m . som är involverade  
i Fondens verksamhet och ett särskilt dokument som berör 
undanröjandet av eventuella jävsituationer som kan uppkomma . 
Policydokumenten revideras årligen .

Jämförande nyckeltal kronor

Belopp i SEK 2017 2016 2015 2014

Årsomsättning 4 054 565 6 327 724 19 254 989 1 258 944

Balansomslutning 17 244 427 18 850 783 19 945 270 5 745 969

Resultat –2 181 986 –711 861 11 959 705 –1 331 717

Gåvor och bidrag 4 054 565 6 327 724 19 254 989 1 258 944

varav insamlade medel från allmänheten 3 231 347 2 922 412 2 149 382 1 142 470

Ändamålskostnader 5 611 151 6 570 987 5 368 947 2 383 753

Procentandel av insamlade medel som går till ändamålet 138% 104 % 28 % 189 %

Förändring av det egna kapitalet

Belopp i SEK Ingående balans Ändamålsbestämning Utnyttjande Årets resultat Utgående balans

Balanserade vinstmedel 15 500 009 0  –2 181 986 13 318 023

Tommy och Gösta 
Anderssons minnesfond 225 000  –100 000  125 000

Totalt 15 725 009 0 –100 000 –711 861 13 443 023
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Anställda

Stiftelsen har inga egna anställda . Administration av stiftelsen 
ombesörjs av Njurförbundet som erhåller ersättning för utförda 
tjänster och upparbetade kostnader . 

Framtida utveckling

Styrelsen planerar att utveckla insamlingsverksamheten 
ytterligare genom marknads och PR aktiviteter . Det är 
styrelsens förhoppning att insamlingsverksamhetens 
förhållande vis gynnsamma utveckling består med hjälp av de 
beslutade insatserna . Under det kommande året fortsätter 
åtgärder med ett särskilt fokus på framtida testamentsgåvor 
genom att göra Njurfonden mer känd hos bland annat 
begravningsbyråer m .m .

Styrelse

Stiftelsen förvaltas av styrelsen vars ledamöter utsetts i enlighet 
med stiftelseförordnandet och av respektive huvudman . 
Styrelsen har under året bestått av ordföranden samt sju 
ledamöter . 

Njurfonden har under 2017 haft 3 styrelsemöten samt ett 
beslut fattat per capsulam i vilket samtliga styrelsemedlemmar 
deltog . Styrelsemöten avhölls vid följande tillfällen, 23 januari, 
3 maj, 20 december .

Resultaträkning      

Insamlade medel (not )
Gåvor 3 231 347 2 922 412
Testamentsgåvor 823 218 3 405 312

Summa insamlade medel 4 054 565 6 327 724

Verksamhetskostnader (not 2)
Ändamålskostnader –5 611 151 –6 570 987
Insamlingskostnader –540 972 –677 150
Administrationskostnader (not 3,4) –755 806 –379 150

Summa verksamhetskostnader –6 907 929 –7 627 287

Resultat från finansiella investeringar (not 5)
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 571 378 437 702

Summa resultat från finansiella investeringar 571 378 437 702

Resultat efter finansiella poster –2 281 986 –861 861
  
Årets resultat –2 281 986 –861 861

Förändring av ändamålsbestämda medel
(se vidare redovisning av eget kapital i förvaltningsberättelsen)
Årets resultat –2 281 986 –861 861 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 100 000 150 000

Förändring av balanserat resultat –2 181 986 –711 861

Håkan Hedman
Ordförande 

Revisor Margaretha Morén, 
BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor.

Björn Nilsson

Magnus Lindberg

Gerd Engman

Åsa Torstensson

Annette Bruchfeld

Lars Åke Pellborn
Sekreterare

Gunnar Tufveson 
Vice ordförande

Under räkenskapsåret 2017 har styrelsen haft nedanstående 
utseende . Närvaro på styrelsemöten anges inom parantes efter 
respektive styrelsemedlem .

Ordförande, Håkan Hedman, förbundsordförande i  
Njur förbundet och medicine hedersdoktor (3 möten)

Vice ordförande, Gunnar Tufveson, fd . professor i 
transplantations kirurgi, Svensk Transplantationsförening 
Uppsala (3 möten)

Sekreterare, Lars Åke Pellborn, vice förbundsordförande 
Njurförbundet (3 möten)

Ledamot, Annette Bruchfeld, docent, överläkare Karolinska 
sjukhuset, Svensk Njurmedicinsk Förenining Stockholm  
(3 möten)

Ledamot, Åsa Torstensson, Njurförbundet (0 möten)

Ledamot, Gerd Engman, Njur förbundet (0 möten)

Ledamot, Magnus Lindberg, leg . sjuksköterska och doktor i 
medicinsk vetenskap, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske
förening (1 möte)

Kassör, Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet, (3 möten) .
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Balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappers innehav (not 6) 14 414 832 15 343 454

Summa anläggningstillgångar 14 414 832 15 343 454

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader (not 7) 91 246 74 587

Summa kortfristiga fordringar 91 246 74 587

Kortfristiga placeringar (not 8) 158 780 158 780

Kassa och bank 2 579 568 3 273 962

Summa omsättningstillgångar 2 829 594 3 507 329

Summa tillgångar 17 244 427 18 850 783

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat  15 500 009 16 211 870
Ändamålsbestämda medel 125 000 225 000
Årets resultat –2 181 986 –711 861

Summa eget kapital 13 443 023 15 725 009

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 368 291 500 717
Övriga kortfristiga skulder (not 9) 2 137 0
Skuld avseende beslutade, ej utbetalade bidrag 3 375 000 2 550 000
Upplupna kostnader (not 10) 55 976 75 057

Summa kortfristiga skulder 3 801 404 3 125 774

Summa eget kapital och skulder 17 244 427 18 850 783

Tilläggsupplysningar

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 
(K3) samt följer ”FRII´s Styrande riktlinjer för årsredovisning” 
uppdaterade 3 januari 2017 . Årsredovisningen är upprättad i 
SEK .

Resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlings
stiftelsen Njurfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt . Intäkter värderas, om inget 
annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas . Nedan beskrivs, för respektive intäktspost 
när intäktsredovisning sker .

Gåvor och Testamentsgåvor

En transaktion i vilken Insamlingsstiftelsen tar emot en 
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller en testamentsgåva .

Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls .
En gåva som intäktsförs redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte . Gåvor som insamlingsstiftelsen avser stadigvarande bruka 
i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar .
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar .
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde .

Testamentsgåvor

Testamentsgåvor redovisas som huvudregel när de erhålls .
En testamentsgåva som insamlingsstiftelsen avser att stadig
varande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgång . 
Övriga testamentsgåvor redovisas som omsättningstillgångar . 
Testamentsgåvor värderas som huvudregel till verkligt värde .

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls, 
insamlings och administrationskostnader .

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till 
Insamlingsstiftelsens uppdrag enligt stadgarna . Ersättningar 

som utbetalas för att stödja forskning kring njursjukdomar och 
njurtransplantationer efter godkänd ansökan . Detta kan 
dessutom vara projekthantering och projektstyrning, hantering 
av ansökningshandlingar, uppföljning, rapportering och 
revision . Dessutom ingår kostnader för opinionsbildande 
verksamhet samt samkostnader .

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader skall återspegla de kostnader som 
organisationen haft för att samla in medel från olika givare . 
Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informations
material, insamlingsmaterial samt personalkostnader . 
I insamlingskostnader ingår även samkostnader .

Administrationskostnader

Administrationskostnader består t .ex . av kostnader för 
styrelsemöten, revision av organisationen etc . I administrations
kostnader ingår även samkostnader .

Ersättning till anställda

Insamlingsstiftelsen har inga anställda utan personalkostnader 
köps av Njurförbundet .

Kostnaden för detta bokförs löpande under året .

Leasing

Njurfonden har inga egna lokaler utan svarar för sin del av 
Njurförbundets kostnader för lokal, datorer och kontorsutrust
ning . Kostnaderna ingår som Njurfondens del och visas i 
verksamhetskostnaderna .

Balansräkningen

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges .

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga 
placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta. Efter första redovisningstillfället värderas 
långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 
anskaffningsvärdet med avdrag för nedskrivning. Alla tillgångar 
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som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappers
portfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt 
lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning .

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel . Se även noten till eget kapital .

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I det fall Insamlingsstiftelsen fattar beslut om utbetalning av 
forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men 
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld .

Stockholm 25 maj 2018

Håkan Hedman Gunnar Tufveson  Lars Åke Pellborn
Ordförande

Åsa Torstensson Gerd Engman Annette Bruchfeld

Magnus Lindberg Björn Nilsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 25 maj 2018
BDO Mälardalen AB

Margareta Morén, Auktoriserad revisor

Not 2 
Förklaring till uppdelning av 
verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Könsfördelning bland styrelseledamot 
och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter 7  7
varav män 4 4

Administration, personal- och styrelsekostnader 
köpta av Njurförbundet
Lönekostnader 164 037 354 346
Styrelsearvoden 44 800 44 820
Sociala avgifter 53 886 91 752

Summa personalkostnader 262 723 490 918

Beviljade forskningsanslag 3 025 000 3 000 000

Beviljade forskningsanslag 
från Tommy och Gösta 
Anderssons minnesfond 100 000 50 000

Informationskostnader 2 223 429 3 030 069

Summa ändamålskostnader 5 611 151 6 570 987

Insamlingskostnader
Konsultkostnad för 
insamlingsverksamhet 540 972 677 150

Summa insamlingskostnad 540 972 677 150

Not 3 
Administrationskostnader
Revision 47 125 56 250
Svensk Insamlingskontroll 12 253 5 350
Övrig administration 696 428 317 550

Summa administrationskostn. 7 55 806 379 150

Summa verksamhetskostnader 6 907 929 7 627 287

Not 4 
Leasing 
Njurfonden har under 2017 leasat framför allt kontorslokaler 
samt datorer och annan kontorsutrustning från Njurförbundet . 
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 93 814 kr . Motsvarande 
förhållande kommer att bestå för den närmaste framtiden .

Not 5 
Resultat från finansiella 
investeringar
Utdelning aktier 48 026 180 754
Realisationsvinster vid aktieförsäljning 523 352 257 115
Realisationsförluster vid försäljn . Aktier 0 –167

Summa 571 378 437 702

Not 6 
Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde 15 343 454 14 017 399
Förvärv 5 969 090 10 864 610
Försäljning –6 897 712 –9 538 555

Utgående anskaffningsvärde 14 414 832 15 343 454

Innehav Bokfört Marknads- 
  värde värde
Robur fonder 7 395 208 8 713 512
Depåkonto 290 292 290 292
Värdepapper Swedbank VP Bas 6 729 333 8 713 512

Summa 14 414 832 17 717 316

Not 7 
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter
Logiken 863 863
TeliaSonera 1 250 3 158
KomMed Insaml gåvor 3 456 4 128
KomMed 4 875 7 250
MyNewsDesk 1 307 1 159
Payson 61 700 58 030
Postnord 295 0
3D 17 500 0

Summa 91 246 74 588

Not 8 
Kortfristiga placeringar Bokfört Marknads-
  värde värde
Nordea Stratega 10 158 780 158 780

Not 9 
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda medel 3 375 000 2 550 000
Skuld till Njurförbundet 2 137  0

Summa 3 377 137 2 550 000

Not 10 
Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter
Ola Samuelsson 1 397 1 397
Reserverat för revision 28 750 28 750
KomMed 20 369 0
Kerstin Westman 3 867 0
Magnus Lindberg 758 0
Strömberg Distribution 0 42 761
Payson 2 232 2 149

Summa 55 976 75 057

Not 11 
Ställda säkerheter och  
eventualförpliktelser
  inga inga

Not 1  
Insamlade medel

Gåvor
Gåvor från allmänheten 3 231 347 2 922 412

Summa 3 231 347 2 922 412

Testamentsgåvor
Testamentsgåvor 823 218 3 405 312

Summa 823 218 3 405 312

Summa insamlade medel 4 054 565 6 327 724
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Revisionsberättelse 2017

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlings
stiftelsen Njurfonden för år 2017 .

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen .

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige . Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar” . Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav .

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden .

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen . Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel .

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam
heten . Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift . Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta .

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden . Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen .

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen . Dessutom:

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

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 
i den interna kontrollen .

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

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen . Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 

som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års 
redovisningen . Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen . 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten .

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen 
Njurfonden för år 2017 .

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen .

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige . Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar” . Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav .

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande .

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet .

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen .

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen .

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen . Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna . Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångs
punkt i risk och väsentlighet . Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation . Jag går igenom och prövar fattade beslut, besluts
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande .

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Org .nr . 8024779202

Stockholm den 25 maj 2018
BDO Mälardalen AB
 
 
Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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