Årsredovisning 2018

Siffror i korthet

3 949 597 kr
3 000 000 kr
17
11 040 079 kr
Insamlade gåvor och testamentsgåvor

Utdelade medel

Antal beviljade ansökningar

Eget kapital

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Gåvor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 657 033

Ändamålskostnader .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –5 983 042

Testamentsgåvor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292 563

Insamlingskostnader  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –114 016

Summa verksamhetsintäkter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 949 597

Administrationskostnader .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . –767 043
Summa verksamhetskostnader  .  .  .  .  .  .  . –6 864 101

Ordföranden har ordet
Våra njurar är lika viktiga som vårt hjärta.

Innehåll

Att drabbas av njursjukdom är lika vanligt som att drabbas
av diabetes. Trots det skapar sjukdomar i njurarna inte lika stor
uppmärksamhet i jämförelse med exempelvis hjärtsjukdom och

Vi väntar på forskningen ...........................................

cancer, trots att njursjukdom är lika allvarligt och leder till
livshotande tillstånd som aldrig kan botas. Känslomässigt har
njursjukdom ett underläge gentemot många andra stora

Njurfonden ger utdelning .........................................

folksjukdomar, kanske beroende på att få vet vad njurarna
verkligen gör.
Njurarnas underläge har inneburit att njurforskning inte

Två forskare berättar ...........................................

prioriteras när de statliga forskningsanslagen fördelas.
Njurforskning uppfattas heller inte som ett prioriterat ändamål

Förvaltningsberättelse 2018 ................................

i jämförelse med andra forskningsområden som allmänheten
skänker pengar till. Det vill Njurfonden ändra på!
I Sverige bedrivs avancerad njurforskning vid flera institutioner.

Resultaträkning ....................................................

Lundberglaboratoriet för njurforskning invigdes i Göteborg
under 2018. Läkemedelsindustrin bedriver framgångsrik
forskning om nya läkemedel vid njursjukdom. Det finns hopp

Balansräkning ......................................................

om att flera vanliga njursjukdomar ska kunna botas i framtiden.
Forskningen har också gett resultat, som bevisas av att

Tilläggsupplysningar ...........................................

dödligheten bland dialyspatienter nära halverats under en 
25-årsperiod. Njurfonden är med och bidrar till den forskningen.
Det behövs mycket pengar till njurforskningen i Sverige så

Noter ..................................................................

att metoder och behandlingar kan utvecklas som minskar
dödligheten och höjer njursjukas livskvalitet. Njurfonden har
sedan 2014 bidragit med 13 miljoner kronor. Men behovet är
betydligt större och för att täcka det verkliga behovet skulle
Njurfonden behöva bidra med mellan 20–30 miljoner kronor
varje år till njurforskningen i Sverige. För att uppnå det målet
måste kunskapen om våra njurar bli större. Våra njurar är lika
livsviktiga organ som vårt hjärta.

Håkan Hedman
Ordförande
Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin
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Erika har satt både ljus och ljud
på njursjukdom
När Erika hade varit på Kuba i två månader för att lära sig mer om den kubanska musiken fick hon
plötslig feber. Att detta skulle vara början på en mardrömsresa men också en udda performance-turné
året därpå hade hon ingen aning om.
gjorde. Som tur var fanns där några läkarstudenter som lyckades
få kontakt med mina föräldrar hemma i Sverige. Via SOS Alarm
kunde de nå mina föräldrar och pappa flög ner till mig, så jag är
väldigt tacksam över Kubas hårda policy på försäkring vid
visumansökan. Hade jag inte varit försäkrad vet jag inte hur det
hade gått.

Visste du fortfarande inte varför du var sjuk?
– Nej, men i ungefär samma veva som min pappa kom ner
gjorde de en njurbiopsi på mig. Det var en extremt jobbig
upplevelse där jag tappade så mycket blod att de var tvungna
att föra upp is genom urinröret för att blodet skulle koagulera.
Men utan biopsin hade de aldrig kunnat ställa diagnosen:
Goodpastures, en sällsynt autoimmun sjukdom som vanligen
attackerar njurar och lungor. Jag fick dialys och plasmaferes
för att rena blodet, och cellgifter för att nya antikroppar inte
skulle bildas.

Hur tog du emot beskedet?
Den kubanska musiken var fantastisk, men att befinna sig där

– Givetvis var det tungt, men det var knappt att jag orkade ta in

på egen hand med en feber som inte ville ge med sig var ingen

det eftersom jag var så sjuk. Läkarna var kompetenta och jag

hit. Efter tio dagar med stigande feber bestämde jag mig för att

hade nästan alltid en sjuksköterska vid min sida. Däremot hade

söka upp en läkare. Han undersökte mig och skrev ut antibioti-

de dåligt ställt med sjukvårdsresurserna i övrigt. Vätskan som

ka mot urinvägsinfektion. Men efter fyra dagar på antibiotika

användes för plasmaferes fanns det till exempel inte så mycket

hade febern fortfarande inte gått ner. Yr, febrig och svag tog jag

av som det behövdes. Därför kändes det skönt när ett ambulans

mig till ett sjukhus i en annan stad där de lade in mig direkt.

flyg från Florida kom för att hämta mig. Det hade tagit dem tre

Febern steg ytterligare och nu var jag så dålig att jag sov nästan

dagar att få ett landningstillstånd.

hela tiden. De gjorde en lumbalpunktion där nålen satte sig i en

Hur var sjukvården i Florida?

nerv. Nu fick jag hemsk migrän också.

– I Florida var jag tvungen att vara mer självständig. Det var

Fanns det ingen på sjukhuset
som talade engelska?

lite knepigt eftersom jag var sängliggandes och inte kunde röra
mig till en början. Behandlingen fortsatte med tre timmars

– Nej, de talade bara spanska. Hade jag inte kunnat portugisiska,

dialys och två timmars plasmaferes parallellt med intravenös

som är ganska närbesläktat med spanska, vet jag inte hur jag

cellgiftsbehandling. I USA har de inte samma vätskerestriktioner

hade klarat att lära mig spanska på den korta tid jag faktiskt

som på Kuba, så nu kunde de dra 3 liter vätska under dialysen
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istället för 1,5 liter. Efter två veckor i Florida fick vi besked om
att en dansk eskortläkare från Danmark fanns tillgänglig och vi
kunde flygas hem till Sverige med ett reguljärplan. Den 17 april
landade planet på Landvetter och en sjuktransport mötte upp
som tog mig direkt till Sahlgrenska. Då hade det gått ungefär två
och en halv månad sedan jag blev sjuk.

Hur var det att vara tillbaka i Sverige?
– Eftersom diagnosen redan var ställd, kunde läkarna konstatera
att jag hade fått rätt behandling, så nu var det bara att fortsätta
med den. Det kändes väldigt skönt att vara hemma i Sverige igen.
Den värsta mardrömmen var över och min energi var på väg
tillbaka. När hösten var slut kunde jag sluta IV-behandlingen
med cellgifter. Antikropparna mot mina njurar var borta och
sedan dess går jag bara på en underhållsdos med cellgifter i
tablettform parallellt med dialysen som jag inte kommer ifrån.

Hur upplever du dialysen?
– Eftersom mina njurar inte har någon funktion kvar är det
något jag har lärt mig att leva med. Som tur är har jag fått låna
en mobil hemodialysmaskin som gör att jag inte är bunden till
sjukhuset längre. Jag kan ha dialys varannan dag var jag än
befinner mig, utan avbrott för helgen, vilket gör att jag mår så
mycket bättre. Det är något helt annat än när jag låg på
sjukhuset. Men att ligga på dialysavdelningen timma ut och
timma in och lyssna på dialysljuden förde ändå något gott med
sig. Sakta föddes idén om att göra något kreativt av situationen,
att uppträda på scen tillsammans med min dialysmaskin Wallée,
som jag numera kallar den. Att leka och skapa med min

Jag hade önskat att forskningen hade kommit längre för mig

sjukdom har varit mitt sätt att hantera situationen.

och alla andra njursjukas skull. Men det saknas pengar.
Ska jag försöka se det positivt har jag ändå haft tur i oturen.

Kan du utveckla idén?

Hade sjukdomen även attackerat mina lungor hade jag nog fått

– Tillsammans med min vän Elias Gustavsson, som är ljud

lägga saxofonen på hyllan.

ingenjör, och dansaren Mattias Gustafsson har vi satt upp
”Wallée signalerar”, en tre timmar lång performance. Elias

Erika Lindholm, frilansmusiker på resande fot

förstärker de rytmiska ljuden med mikrofoner, själv improviserar
jag på saxofon och flöjt samtidigt som jag sitter i dialys på
scenen, medan Mattias dansar iklädd en kroppsstrumpa.
”Wallée signalerar” är helt enkel mitt sätt att göra något vettigt
av min njursjukdom. Det har varit en otrolig upplevelse att

Goodpastures syndrome (GPS) är sällsynt autoimmun sjukdom

kunna resa runt i Sverige för att uppmärksamma njursjukdom.

där kroppens immunförsvar i första hand attackerar njurar och

Det är inte många som vet vad det innebär att vara dialyspatient.

lungor. Vid sjukdomen bildas antikroppar, anti-GBM, riktade mot ett

Vad väntar härnäst?

protein som främst finns i kärlväggarna. Diagnosen ställs med
blodprover eller vävnadsprov från njuren för att påvisa förekomsten

– Förhoppningsvis kommer jag att få en ny njure. Min pappa är

av anti-GMB och behandlingen går ut på att avlägsna samt bromsa

så gott som klar med sin transplantationsutredning och det ser ut

bildandet av antikroppar.

som om hans njure kommer att passa mig perfekt. Cellgifterna

GPS debuterar vanligen i 20-årsåldern eller i 65–70-årsåldern och

har snart gjort sitt, så prognosen att jag kommer att få behålla

varje år insjuknar cirka 10 personer i Sverige. Orsaken till sjukdomen

njuren ser god ut, även om man inte kan vara säker på något.

är inte känd.
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Vi njursjuka måste höras mer
När Susanna var 12 år började hon kissa blod. Hon togs till sjukhuset där läkarna försökte
utreda vad det var. Men trots en njurbiopsi gick det inte att fastställa vad det berodde på.
Var det urinvägsinfektionen som Susanna drabbades av som treåring?
– Mina värden var inte så dåliga och biopsin gav inget entydigt

allt mer svullen. Jag fick svårt att tänka klart och tog så mycket

svar. Det enda läkarna kunde konstatera var att jag hade

vattendrivande mediciner att jag var tvungen att stanna hemma

drabbats av en akut njurinflammation. Jag minns hur doktorn

och kissa istället för att gå på bio. Det sociala livet blev lidande

försökte förklara för mig vad det var som pågick i min kropp.

och jag hade ett tydligt handikapp även om jag inte insåg det

Han höll upp sin hand och sträckte ut fyra fingrar och sa ”Om

själv. När njurarna blev ännu sämre fick jag gå över till en

den här handen är din njure och det här är dina celler (viftar

proteinreducerad diet som till slut bestod av glutenfritt bröd

med fingrarna), så har din egen kropp dödat några av dina

med mycket smör och gurka. Särskilt svårt var det att hålla

njurceller. Det betyder att de andra cellerna måste jobba

kaliumnivån i balans, kalium finns ju i nästan allting. Doktorn

hårdare för att filtrera ditt blod. Om ett tag kommer din kropp

började prata om transplantation och jag förbereddes för dialys.

att ha dödat ännu fler celler, så att de kvarvarande cellerna

Var du insatt i alternativen?

måste jobba ännu hårdare. En dag kommer cellerna inte orka

– Inte särskilt, min mamma utreddes som donator, jag tänkte

jobba så hårt, då behöver du en ny njure. Men du ska veta att

aldrig att det skulle gå fel. Ett minne är att jag frågar doktorn

det händer så mycket inom forskningen, så det är inte säkert

om han vill ha en brun mage att skära i. Det ville han gärna,

att du kommer att behöva en transplantation.” Det var år 1974.

haha, jag gick till solariet för att upptäcka att hur mycket jag än

Hur fungerade livet som ung och njursjuk?

solade blev jag inte särskilt brun. Jag hade helt enkelt för

– Jag mådde ganska bra. Jag fick gå på regelbundna kontroller

mycket slaggprodukter i kroppen.

och de försökte dämpa inflammationen med kortison. Tyvärr

Den 6 februari 1986 fick jag min mammas ena njure. Och jag

hjälpte inte det. 1980, när jag gick i gymnasiet, började jag bli

blev väldigt brun över en natt.
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Hur upplevde du förändringen?

njurfunktionen kvar och dags för dialys eller transplantation

– Från att ha varit i riktigt dålig skick, var det som att födas på

igen. Jag var inställd på att få gå i dialys i tre till fyra år i väntan

nytt. Själva ingreppet kändes egentligen inte som en speciellt

på transplantation. Jag har fantastiska släktingar och vänner

stor sak, däremot fick jag brottas med tankar som att det nog

och flera av dem var villiga att donera en njure till mig, men
tyvärr passade ingen. Istället hade jag turen att få en perfekt

var meningen att jag egentligen skulle ha dött. Hade jag fötts

matchning med en avliden donator, så i april i år fick jag min

40 år tidigare hade det varit slut. Men jag kom ur det där och

andra njure. Skillnaden var lika fantastisk som första gången

började leva på nytt. Jag jobbade heltid, flyttade till New York

och efter bara några dagar hade jag en njurfunktion som en

ett tag, aktiverade mig i föreningslivet både hemma och
internationellt, öppnade en butik på Marstrand, träffade en

helt frisk person med två njurar.

man, gifte mig, renoverade hus, hade B&B och fick två barn.

Vad anser du om forskningen generellt?

Var det tufft att vara gravid?

– Med tanke på att doktorn 1974 sa att det händer så mycket
inom forskningen, kan jag väl säga att den går fortare än

– Givetvis fick jag gå på tätare kontroller än normalt och jag

evolutionen. Idag känns det till och med som den går snabbt.

fick sättas igång tre veckor tidigare än beräknad nedkomst,

Det är tråkigt att det inte finns mer statliga medel avsatta för

för att njuren inte skulle ta för mycket stryk. I mitt fall gick

njurforskning. Pengarna räcker inte och vi får förlita oss på

graviditeterna jättebra och njurfunktionen försämrades knappt.

läkemedelsindustrin och på människors välvilja att donera

Jag började snart jobba igen men tyckte att kunderna i butiken
hade börjat prata lite tyst.

pengar till forskningen.

Hur gick dina tankar då?

möjligt. I Sverige är vi inte vana att behöva skänka pengar till

– Jag insåg att jag hade börjat höra sämre, så jag fick en remiss

än det ena, än det andra. Vi är bra på att skänka till hjärt-,

till hörselläkare och fick hörapparat. Sedan dess använder jag

lung- och cancerforskning, men det finns så många områden

hörapparat och min hörsel blir sakta men säkert sämre. Vissa

som är i behov. Jag tycker att det är mycket upp till oss som är

frekvenser hör jag knappt så jag har blivit lite av en läppläsare.

njursjuka att driva frågan och höras mer så att forskningen kan

Faktum är att min hörselnedsättning har gjort mig mer socialt

få mer resurser. För egen del skriver jag på sociala medier, till

handikappad än min njursjukdom. Men den har även gett mig

exempel när det gäller frågan att ta ställning till organdonation.

en viktig pusselbit. För 15 år sedan satt jag och bläddrade i

Vi vet inte vilka som kommer att bli njursjuka. Däremot vet vi att

tidningen Njurfunk där det stod att Alports syndrom känne-

det är många som kommer att bli det, så stöd njurforskningen!

I USA är de generellt bättre på att donera pengar till allt

tecknas av njursvikt och hörselnedsättning. Det här är ju jag,

Vad önskar du mer än ökade forskningsmedel?

tänkte jag, och kontaktade min läkare.

– Att sjukvården upptäcker njursjukdom tidigare, till exempel

Fick du gehör för din teori?

genom blodtryckskontroller på alla. Just nu är en eventuell

– Ja! Min läkare bad patologen titta på mina gamla njurbiop-

bromsmedicin på väg för nefriter, det ger hopp till tusentals

sier och hen konstaterade att det var Alports. Det kändes både

njursjuka bara i Sverige. Högst upp på min önskelista har jag

bra och dåligt att få veta vad jag hade för sjukdom. Bra för att

en dialysmaskin eller konstgjord njure, som kan opereras in

den inte berodde på urinvägsinfektionen jag hade som treåring,

i kroppen, inte större än en mobiltelefon.

dåligt för att jag nu hade barn som kunde ha ärvt sjukdomen.
Susanna Engberg Barnevik

Mina barn var då 5 och 7 år gamla.

Har de också testat sig?
– Ja, efter många års kamp för att få dem testade har de blivit
det. De är inte sjuka i Alports syndrom men båda bär på en
kromosom vardera. Det var viktigt att de fick testa sig eftersom

Alports syndrom är en ärftlig nefrit som leder till försämrad

man kan bromsa sjukdomsförloppet om det upptäcks i tid.

njurkapacitet och med tiden akut njursvikt. Sjukdomen är associerad

Har din njure fungerat bra
sedan transplantationen?

med hörselnedsättning och ibland förekommer även synnedsättning

– Min mammas njure höll i drygt 32 år. De sista fyra åren har

I Sverige förekommer Alports syndrom, alla former inräknade,

jag känt mig sjuk och till slut var det bara några procent av

hos 15–20 personer per 100 000 invånare.

i olika grad. Män drabbas oftare än kvinnor eftersom syndromet
orsakas av mutationer i en gen som sitter på X-kromosomen.
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Njurfonden
– vi ger utdelning
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
Kassör:
Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet
Övriga ledamöter:
Åsa Torstensson, Njurförbundet
Gerd Engman, Njurförbundet
Magnus Lindberg, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Annette Bruchfeld, docent, njurmedicin, Svensk Njurmedicinsk Förening
Revisor:
Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB
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Njurfonden har delat ut 3 miljoner kronor till 17 forskare ur fondens avsatta medel för 2018.
Njurfonden har därmed delat ut totalt 13 miljoner kronor till olika forskningsprojekt i Sverige sedan
starten 2014.

200.000 kr

200.000 kr

100.000 kr

Britt-Marie Eriksson

Emelie Westergren

Anna Witasp

BK-virus infektion vid
njurtransplantation.

Inflammatoriska mekanismer
och biomarkörer vid IgA-nefrit
och vaskulitsjukdomar.

Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

200.000 kr
Peter Stenvinkel

Karolinska Institutet, CLINTEC
Early vascular ageing in
chronic kidney disease – new
treatments at the horizon.

200.000 kr
Iva Gunnarsson

Karolinska Institutet, Med div
Biomarkörer vid SLE med
njurengagemang.

200.000 kr
Thomas Hellmark

Karolinska Institutionen,
Karolinska sjukhuset, CLINTEC

200.000 kr
Ylva Tranaeus Lindblad

Karolinska Institutet, CLINTEC
Långtidsstudie av kronisk
njursjukdom hos barn – fokus
på hjärtkärlförändringar.

200.000 kr
Vivan Hellström

Uppsala Universitet,
Kirurgiska vetenskaper
Genetiska variationer på
njurtransplanterade med
maligniteter.

Lunds universitet, Kliniska
vetenskaper i Lund

150.000 kr

Patogena mekanismer vid
ANCA associerad vaskulit.

Karolinska Institutet, CLINTEC

200.000 kr
Milan Chromek

Karolinska Institutet,
Klinisk vetenskap, intervention
och teknik
Urinvägsinfektion hos njurtransplanterade barn – ett
viktigt och olöst problem.

200.000 kr
Sigrid Lundberg

Asta Jonasdottir

Biomarkes and genetic
susceptibility in ANCA
associated vasculitis.

150.000 kr
Fredrik Uhlin

Linköpings universitet,
Institutionen för Medicin och
Hälsa (IMH)
A novel optical on-line dialysis
sensor for the assessment of
treatment quality.

Karolinska Institutet,
Danderyds sjukhus

100.000 kr

Kliniska och experimentella
studier vid IgA nefrit och SLE
nefrit.

Linköpings universitet, IMH

200.000 kr
Jaakko Patrakka

Karolinska Insitutet, Institutionen
för Laboratoriemedicin
TGFBR3 – nytt mål för terapi
i glomerulära sjukdomar?

Ann Catrine Eldh

Patientdelaktighet utifrån
patienters preferenser
– en implementeringsstudie.

100.000 kr
Filip Fransson

Umeå universitet,
Folkhälsa och klinisk medicin
Förändring av njurfunktion efter
avslut av litiumbehandling.
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Karolinska Institutet,
Klinisk vetenskap, intervention
och teknik
Apoptos och senescens vid
diabetesnefropati – nya biomarkörer och behandlingsmål.

100.000 kr
Ferdinand von Walden
Karolinska Institutet,
Kvinnor och barns hälsa

Mitochondriella peptider med
föryngrande krafter – år 2.

100.000 kr
Deman Najar

Göteborgs Universitet,
Neurovetenskap och Fysiologi
Förbättring av dialysvätska för
peritonealdialys.

Effektiv behandling av
IgA-nefrit allt närmare
Bengt Fellström är senior professor i njurmedicin vid Uppsala universitet och senior överläkare
på Akademiska sjukhuset. 2014 startade han en europeisk studie som nu visar att en ny
immunterapi kan stabilisera njurfunktionen hos patienter med IgA-nefrit, den i särklass
vanligaste orsaken till njurinflammation.

Vad är det som händer i
kroppen vid IgA-nefrit?

som drabbas har sannolikt en skada på en specifik gen som är
viktig för tarmslemhinnan. Hos vissa individer har vi sett att en
förändring av kosten kan hjälpa, där man exempelvis undviker

– Det vi vet är att immunsystemet

gluten och mjölkproteiner. Men för de flesta hjälper inte detta.

på något sätt skadas och drar

Kan vi då istället slå till mot den störning som genen förorsakar

igång en immunologisk reaktion

i tunntarmen, har vi den första specifika medicinen som kan

som leder till att immunkomplex
deponeras i njurens kärlnystan

vara effektiv mot IgA-nefrit.

där de fastnar. Inlagringen drar

Har ni kunnat se något mer mönster?

igång en inflammationsprocess

– IgA-nefrit är vanligare hos män än hos kvinnor. Oftast får

i de små kärlen som ger upphov till läckage av röda blodkroppar

man sin diagnos när man är mellan 25 och 35 år, men sjuk

och proteiner till urinen, högt blodtryck och försämrad

domen kan utvecklas när som helst i livet. Den är vanligare

njurfunktion. Sjukdomen kan inta många olika skepnader men

i bortre Asien än i Nord- och Sydamerika och Europa, för att

ett typiskt sjukdomstecken är synligt blod i urinen i samband

knappt existera i Afrika. Vi ser också att den är vanligare i

med infektioner som till exempel förkylningar. Men för att vi

Nordeuropa än i Sydeuropa. Sannolikt beror det både på

ska kunna fastställa sjukdomen behövs alltid en njurbiopsi.

genetiska faktorer och miljöfaktorer. Varför man oftast får sin

Hur ser prognosen ut?

diagnos runt 30 vet vi inte.

– Sjukdomen har i de flesta fall ett stabilt och ganska lindrigt
och långdraget förlopp. Men cirka 30 procent av dem som
insjuknar kommer på sikt att behöva dialys eller transplantation. Bland dem som har fått en ny njure får cirka 15 procent
tillbaka sjukdomen efter transplantationen.

Vet ni något om vad som
triggar igång sjukdomen?
– Vi har kunnat konstatera att patienter som utvecklar IgA-nefrit
ofta har en bakomliggande överaktivitet i tarmen. Tarmen har
som bekant en viktig funktion i immunförsvaret och människor
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Hur långt har ni kommit i forskningen?
– Vi ligger bra till, vill jag påstå. I den stora patientstudie vi har

När kommer läkemedlet finnas tillgängligt
på marknaden?

genomfört: ”Targeted-release budesonide therapy for IgA

– Om allt faller väl ut gissar jag att det skulle kunna finnas ett

nephropathy”, ingick totalt 150 patienter i tio europeiska länder,

temporärt godkännande om 2–3 år.

samtliga med Iga-nefrit. Patienterna slumpades in i två grupper

Hur stort hinder utgör bristen
på forskningsmedel?

där den ena fick behandling med Nefecon och den andra placebo
under 9 månaders tid. I patientgruppen som fick Nefecon

– Bristen på forskningsmedel och forskartjänster är ett stort

minskade proteinutsöndringen och mängden blod i urinen
signifikant, samtidigt som njurfunktionen stabiliserades helt.

hinder. Hade njurforskningen haft samma anslagsbas som

Vad är Nefecon?

köra på med alla utomordentliga idéer i mycket snabbare takt.

exempelvis cancer- och hjärt-kärlforskningen hade vi kunnat

– Nefecon är ett nyutvecklat läkemedel som innehåller en

Statsanslagen kommer troligen inte att öka för den här typen

välkänd aktiv substans: budesonid, som tas oralt. Tabletten har

av klinisk forskning, så vårt hopp står till inblandade företag

en beläggning som gör att den håller sig intakt tills den når

och till människors välvilja att stödja njurforskningen.

nedre delen av tunntarmen där den verksamma substansen
frisätts. Idag används ofta kortison vid kroniska inflammatoriska
tarmsjukdomar. Fördelen med Nefecon är att det verkar framför
allt lokalt i tarmen utan speciellt mycket allmän steroidpåverkan
i kroppen.

Kan många patienter med IgA-nefrit
andas ut nu?

IgA-nefrit är orsaken till 25 procent av all kronisk njursvikt i Sverige.

– Nefecon ser ut att vara en mycket lovande terapi och studien

Vid sjukdomen uppstår en inflammation i båda njurarna som i första

har bland annat publicerats i The Lancet. Läkemedlet går nu in

hand drabbar de små kärlnystan som kallas glomeruli. Ett tidigt

i en fas 3-studie och runt 2020/2021 vet vi om tidigare resultat

sjukdomstecken är synligt blod i urinen, vilket ofta leder till tidig

kan bekräftas i den nya studien. Det kommer även starta en

upptäckt. 25–30 procent av dem som får IgA-nefrit behöver dialys

dietstudie under 2019 under ledning av kollegorna i Frankrike.

eller transplantation inom 20 år. Orsaken till sjukdomen är inte helt

Vi måste titta brett på sjukdomen.

känd men lovande forskning pågår.
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Anders forskar för att
minska överdödligheten
bland njursjuka
Anders Christensson är adjungerad professor i njurmedicin vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.
Sedan fem år tillbaka har han forskat kring det kardiorenala syndromet, det vill säga samspelet mellan hjärta
och njurar. Målet är att kunna förhindra att kronisk njursvikt leder till hjärt-kärlsjukdom och tvärtom.

Vad är det som gör
att njursjuka lättare
drabbas av hjärt- och
kärlsjukdom?

Hur liten funktionsnedsättning på njurarna
kan ha betydelse?

– Man har länge känt till att

sjukdomar. På senare tid har även lättare njurfunktionsned-

njursjuka ofta har hjärtsjukdom,

sättningar rönt intresse och det är i detta område jag forskar.

men orsaken började man forska

Orsaken kan uppstå i hjärtat eller i njuren eller i båda

kring först för 20 år sedan, så

samtidigt. Det är därför njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom

svaret vet vi bara delvis. Det är

har ett så tydligt samband. Just begreppet kardiorenal

– Detta är en intressant fråga. Från början undersöktes
dialyspatienter och man fann en kraftig överdödlighet i hjärt-

(hjärtnjure) är något som man började använda för cirka 10 år

känt att flera faktorer verkar vara av betydelse, säger Anders.

sedan.

Vilka faktorer handlar det om?
är skadligt för både njursjuka och hjärtsjuka, eftersom det

Är det lika vanligt att njursjuka får
hjärtproblem som tvärtom?

utsätter kroppens organ för en hög ansträngning. Nästa faktor

– Denna fråga är svårare att svara på. Det finns inga säkra

är den rubbning i kalk-fosfatbalansen, som börjar uppträda

uppgifter.

när njurfunktionen är halverad, vilket leder till att det bildas

Hur viktig är den här forskningen?

– Den första kända faktorn handlar om högt blodtryck, som

hårda avlagringar på olika ställen i kroppen som i exempelvis

– Idag kan vi rädda många patienter från kraftigt nedsatt

blodkärl, hjärta och lungor. Den tredje faktorn är en rubbning

njurfunktion med dialys och transplantation. Men den stora

i den del av kroppens hormonella system som styr blodtryck

risken som ändå finns kvar är den höga sannolikheten för att

och utsöndringen av salter och vatten. Den fjärde faktorn är

du dör av hjärtsjukdom. Om du är 30 år och går i dialys löper

övervätskning. Men det finns som sagt fler faktorer.

du exempelvis nästan 100 gånger större risk att insjukna i
hjärt-kärlsjukdom jämfört med om du är frisk. Kan vi då identifiera orsakerna till varför du som njursjuk lättare drabbas av
hjärt-kärlsjukdom, kommer vi på sikt att kunna göra något åt
det och minska dödligheten dramatiskt.
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Hur bedriver du din forskning?
– Vi har tillgång till stora patientmaterial som insamlats under

Vilket mål har ni med forskningen
för närvarande?

flera decennier och som utgör en viktig grund för forskningen.

– Genom att nu kunna upptäcka njursjukdom på ett relativt

Tidigare mätte man bara kreatinin-nivåerna i blodet, vilket var

tidigt stadium och samtidigt ha en ungefärlig bild av vad det är

ett ganska trubbigt mått på njurfunktionen. Problemet var att

som påverkar hjärtat vid njursjukdom kan vi nu rikta in oss på

njurfunktionen kunde vara halverad innan det syntes på

att angripa de obalanser som uppstår i kroppen vid njursjukdom
eller hjärtsjukdom genom nya behandlingsmetoder. Jag är

kreatinin-nivåerna. Det innebär att njursjukdomar upptäcks

ganska övertygad om att vi kan förbättra behandlingen av

sent. Nu har vi lyckats ta fram en vassare metod genom att

hjärtsjukdom hos njursjuka på ett effektivare sätt inom några

också mäta nivån av cystatin C – ett protein som normalt

år. De resurser vi fått från Njurfonden är mycket välkomna.

elimineras genom filtration i njurarnas kapillärnätverk. Halten
njurarnas filtrationshastighet, det vill säga hur bra njurarna

Vilken är den största utmaningen
inom forskningsfältet?

fungerar. Det innebär att vi nu kan upptäcka njursjukdom på

– Den stora utmaningen är att kunna genomföra studier på

ett tidigare stadium.

kliniska material eftersom det kräver mycket resurser.

av cystatin C kan alltså användas som markör för att uppskatta

I våra studier har vi nu kunnat undersöka hjärtat med

Njurforskning har tyvärr inte så stora fondmedel att söka som

ultraljud hos patienter med mildare njursjukdom. Det vi har

sjukdomar i andra organ. Därför är vi väldigt tacksamma över

sett är att risken för att utveckla hjärtpåverkan finns redan vid

att Njurfonden finns för att stödja den lovande forskning som
finns. Stödet från den har underlättat vår forskning väsentligt.

halverad njurfunktion. Vi talar alltså om uppskattningsvis

Njurförbundet är också en drivande kraft som bildat opinion

5 procent av befolkningen. Det innebär att forskningen kring

för mer forskning där Håkan Hedman har spelat en viktig roll.

det kardiorenala syndromet har fått högre dignitet.

Hur långt tror du att ni har kommit om 5 år?

Vi undersöker också njurfiltration av molekyler med olika
storlek och har i preliminära resultat kunnat se skillnader hos

– Om 5 år har vi förhoppningsvis kunnat identifiera fler meka-

de med ökad risk för hjärtsjukdom. Detta område är intressant

nismer som även kan vara påverkbara. Det kommer att leda till

eftersom det kan innebära enkla provtagningar för patienterna.

bättre behandlingar och lägre dödlighet i hjärtsjukdom.
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Förvaltningsberättelse 2018
Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 (K3) samt följer ”FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning”
uppdaterade 10 januari 2019. Årsredovisningen är upprättad i SEK. Härmed avger styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden
årsredovisning samt redovisning av stiftelsens verksamhet och förvaltning för perioden 2018-01-01–2018-12-31.

Allmänt om verksamheten

En detaljerad marknadsplan för 2018 togs fram med hjälp av

Stiftelsen grundades under 2013 av Njurförbundet, Svensk

företaget AdWizard. Under de första åren av fondens existens

Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterske

som insamlingsstiftelse har relativt stora insatser gjorts för att

förening och Svensk Transplantationsförening. Nämnda organisa-

göra fonden känd. Det har också avspeglat sig i en ökande

tioner är Insamlingsstiftelsen Njurfondens huvudmän. Stiftelsens

andel gåvor från allmänheten. Den upphandlade tjänsten att

första verksamhetsår var 2014. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

tillhandahålla hanteringen av registrering och gåvobrev från en

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för;

underleverantör har fått fullt genomslag under året. Tillgängligheten för gåvotelefonen har därmed kunnat hållas på en hög

• Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtrans

nivå. Kostnaden för den utökade tillgängligheten har dock varit

plantationer

relativt hög.

• information om njursjukdomar och härtill hörande frågor

Under årets Almedalsvecka hade Njurfonden, tillsammans

Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen, inom

med Njurförbundet, ett informationstält för att ytterligare

ramen för sitt huvudsyfte, främjar vetenskaplig forskning inom

göra Njurfondens verksamhet tydlig samt informerade om

kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt

njursjukdomar m.m.

stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse,

Under året har också möjligheten att ge bidrag via tjänsten

njurdonation samt njursjukas livssituation.

Swish, liksom genom upprop via Facebook, införts.

Njurfonden tar emot gåvor, testamenten, donationer (även

Stiftelsens hemsida, www.njurfonden.se, uppdateras

aktier, obligationer, fastigheter etc.) till förmån för veten-

kontinuerligt med nyheter om njurforskning samt om

skaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer

nyheter som är relaterade till njursvikt och njursjukdomar.

samt information till allmänheten inom dessa områden.

Sociala medier har också använts som ett viktigt komplement

Insamling sker från både privatpersoner och företag.

i informationsspridningen. Hemsidans betalningsfunktion

Njurfonden ansöker även om bidrag från stiftelser, fonder,

används för insättning av gåvor till stiftelsen. Under räken-

organisationer och institutioner. Insamling av medel från

skapsåret insamlades totalt 3 949 597 kr.

allmänheten sker som regel till Njurfondens 90-konto.

Stiftelsens styrelse fattade beslut om att för 2018 åter utdela

Njurförbundet administrerar stiftelsen och svarar för

3 000 000 kronor för olika njurforskningsändamål. Ett drygt

stiftelsens ekonomiska redovisning. För stiftelsens insam-

50-tal ansökningar med angelägna forskningsprojekt kom in,

lingsverksamhet finns upphandlade underleverantörer.

varav 17 utvaldes. Ambitionen att erbjuda en hög utdelningsnivå

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

har också medfört att kvaliteten i de sökta projekten har ökat.

Under året har 6 riktade brevkampanjer för att marknadsföra

Tilldelade projekt återfinns i verksamhetsberättelsen för år 2018

och uppmärksamma Njurfonden genomförts. Kampanjerna har

samt på Insamlingsstiftelsen Njurfondens hemsida. Där redovisas

riktats dels mot medlemmar i de olika organisationerna som

i detalj till vilka dessa forskningsmedel har utdelats.
Från Tommy och Gösta Anderssons minnesfond utdelades

grundat stiftelsen, dels två kampanjer riktade mot allmänheten.
Satsningen på insamlingskampanjer och därutöver annonsering

kvarvarande 125 000 kronor till två projekt, 100 000 kr

i dagspress har genererat ökade gåvointäkter från allmänheten

respektive 25 000 kr.
Stiftelsen utvärderar de olika forskningsprojekten genom

till fonden. Marknadsinsatserna har utarbetats i samverkan
med Logiken Marknadskommunikation i Göteborg. Njurfondens

att senast ett år efter att bidraget utbetalats, få en kort

ansökan om att erhålla förmånstagarskap och medel från

redovisning om hur bidraget har använts. Vidare får stiftelsen

Postkodlotteriet resulterade tyvärr inte heller denna gång i att

ta del av artiklar och andra publikationer som publiceras i

Njurfonden antogs. Förnyad ansökan kommer att inges framöver.

samband med de olika projekten.
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Resultat och ställning

ske i företag som tillverkar eller säljer krigsmateriel,

Resultatet för räkenskapsåret 2018-01-01 t o m 2018-12-31

tobaksprodukter och alkoholhaltiga drycker eller bedriver

uppgår till ett underskott på 2 277 944 kronor. Detta föreslås

kommersiell spelverksamhet eller pornografisk verksamhet.

bli balanserat i ny räkning. Under slutet av år 2018 har

För ändamålet används uteslutande etiska fonder fördelade

informationer erhållits om tre pågående bouppteckningar som

på såväl svenska som utländska fonder samt i den riktade

innehåller testamentesskrivningar där Njurfonden är förmåns-

Humanfonden.
Insamlingsorganisationen har som policy att omedelbart

tagare helt eller delvis. De sammanlagda beloppen ligger i en
härad kring 2 500 000 kr. Övriga informationer framgår av

sälja aktier som erhållits som gåva och därmed inte bedriva

särskilda noter i resultat- och balansräkningen nedan.

egen placeringsverksamhet. Därefter fördelas medlen i enlighet
med den beslutade placeringspolicyn. Som förvaltare av

Finansiella instrument och placeringspolicy

Insamlingsstiftelsens fondmedel används Swedbank.

Kapitalplaceringar är upptagna till anskaffningsvärdet.
Styrelsen har antagit en placeringspolicy för Insamlings

Övrig icke-finansiell information

stiftelsen Njurfonden. Denna har reviderats under 2018.

Njurfonden har, i enlighet med FRII:s Kvalitetskod, utformat

Placeringspolicyn innehåller i huvudsak en mix av lika delar

policydokument och publicerat dessa på Njurfondens hemsida.

penningmarknadsfonder och aktiefonder. I båda fallen gäller

Dessa berör arbetsordningen, och hur arbetet fördelas.

företrädesvis placering med medelhög risk. Placeringar får ej

Njurfondens insamlingspolicy med tillhörande etiska synsätt

Jämförande nyckeltal kronor
2018

2017

2016

2015

2014

3 949 597

4 054 565

6 327 724

19 254 989

1 258 944

Balansomslutning

14 565 372

17 244 427

18 850 783

19 945 270

5 745 969

Resultat

–2 277 944

–2 181 986

–711 861

11 959 705

–1 331 717

3 949 597

4 054 565

6 327 724

19 254 989

1 258 944

3 657 033

3 231 347

2 922 412

2 149 382

1 142 470

5 983 042

5 611 151

6 570 987

5 368 947

2 383 753

151%

138%

104 %

28 %

189 %

Ingående
balans

Ändamåls
bestämning

Utnyttjande

Årets resultat

Utgående
balans

Balanserade vinstmedel

13 318 023

0

–2 277 944

11 040 079

Tommy och Gösta
Anderssons minnesfond

125 000

Belopp i SEK

Årsomsättning

Gåvor och bidrag
varav insamlade medel från allmänheten
Ändamålskostnader
Procentandel av insamlade medel som går
till ändamålet

Förändring av det egna kapitalet
Belopp i SEK

Totalt

–125 000

13 443 023

0

15

–125 000

0
–2 277 944

11 040 079

Insamlingsstiftelsen Njurfonden

finns också framtaget och följs. Liksom även dokumentet som

Njurfonden har under 2018 haft 5 styrelsemöten samt ett beslut

berör uppförandekoden för personer m.m. som är involverade

fattat per capsulam i vilket samtliga styrelsemedlemmar deltog.

i fondens verksamhet och ett särskilt dokument som berör

Styrelsemöten avhölls vid följande tillfällen: 27 februari, 23 mars,

undanröjandet av eventuella jävsituationer som kan uppkomma.

23 april, 7 november och 18 december.

Policydokumenten revideras årligen.

Under räkenskapsåret 2018 har styrelsen haft nedanstående utseende.
Närvaro på styrelsemöten anges inom parantes efter respektive

Anställda

styrelsemedlem.

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 PR och marknadsaktiviteter. Det är
styrelsens förhoppning att insamlingsverksamhetens förhållandevis gynnsamma utveckling består med hjälp av de
beslutade insatserna. Under det kommande året fortsätter

Ordförande, Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet
och medicine hedersdoktor (5)
Vice ordförande, Gunnar Tufveson, professor i transplantations
kirurgi, Uppsala (5)
Sekreterare, Lars Åke Pellborn, vice förbundsordförande
Njurförbundet (5)
Ledamot, Annette Bruchfeld, docent, överläkare Karolinska
sjukhuset, Stockholm (4)

åtgärder med ett särskilt fokus på framtida testamentsgåvor

Ledamot, Åsa Torstensson, förbundssekreterare Njurförbundet (3)

genom att göra Njurfonden mer känd hos bland annat

Ledamot, Gerd Engman, ledamot förbundsstyrelsen

begravningsbyråer m.m. Exponeringen på olika sociala

Njurförbundet (2)

medier kommer också att utökas.

Ledamot, Magnus Lindberg, leg. sjuksköterska och doktor
i medicinsk vetenskap (3)

Styrelse
Stiftelsen förvaltas av styrelsen vars ledamöter utsetts i enlighet

Kassör, Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet, (5).

med stiftelseförordnandet och av respektive huvudman. Styrelsen
har under året bestått av ordföranden samt sju ledamöter.

Håkan Hedman
Ordförande

Gunnar Tufveson
Vice ordförande

Lars Åke Pellborn
Sekreterare

Annette Bruchfeld

Magnus Lindberg

Åsa Torstensson

Björn Nilsson

Gerd Engman
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Revisor Margaretha Morén
BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor.
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Resultaträkning

2018

2017

3 657 033

3 231 347

292 563

823 218

3 949 597

4 054 565

–5 983 042

–5 611 151

Insamlingskostnader

–114 016

–540 972

Administrationskostnader (not 3, 4)

–767 043

–755 806

Summa verksamhetskostnader

–6 864 101

–6 907 929

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

511 560

571 378

Summa resultat från finansiella investeringar

511 560

571 378

Resultat efter finansiella poster

–2 402 944

–2 281 986

Årets resultat

–2 402 944

–2 281 986

–2 402 944

–2 281 986

125 000

100 000

–2 277 944

–2 181 986

Insamlade medel (not 1)
Gåvor
Testamentsgåvor
Summa insamlade medel

Verksamhetskostnader (not 2)
Ändamålskostnader

Resultat från finansiella investeringar (not 5)

Förändring av ändamålsbestämda medel
(se vidare redovisning av eget kapital i förvaltningsberättelsen)
Årets resultat
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Förändring av balanserat resultat
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Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Balansräkning
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Tillgångar

2018

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappers innehav (not 6)

2017

12 593 606

14 414 832

12 593 606

14 414 832

Kundfordringar

30 115

0

Övriga fordringar

20 583

0

Förutbetalda kostnader (not 7)

117 633

91 246

Summa kortfristiga fordringar

168 331

91 246

Kortfristiga placeringar (not 8)

165 304

158 780

1 638 130

2 579 568

1 971 766

2 829 594

14 565 372

17 244 427

13 318 023

15 500 009

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel

0

125 000

–2 277 944

–2 181 986

11 040 079

13 443 023

Leverantörsskulder

287 751

368 291

Skatteskulder

–25 847

0

3 125 000

3 375 000

105 316

2 137

33 073

55 976

3 525 292

3 801 404

14 565 372

17 244 427

Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Skuld för beslutade, ej utbetalade bidrag (not9)
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader (not 10)
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

njurtransplantationer efter godkänd ansökan. Detta kan

Årsredovisningen är upprättade enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1

dessutom vara projekthantering och projektstyrning, hantering

(K3) samt följer ”FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning”

av ansökningshandlingar, uppföljning, rapportering och

uppdaterade 10 januari 2019. Årsredovisningen är upprättad i SEK.

revision. Dessutom ingår kostnader för opinionsbildande
verksamhet samt samkostnader.

Resultaträkning

Insamlingskostnader
Verksamhetsintäkter

Insamlingskostnader skall återspegla de kostnader som

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlingsstif-

organisationen haft för att samla in medel från olika givare.

telsen Njurfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen

Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informations

räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget

material, insamlingsmaterial samt personalkostnader.

annat anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller

I insamlingskostnader ingår även samkostnader.

kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäkts-

Administrationskostnader

post, när intäktsredovisning sker.

Administrationskostnader består t.ex. av kostnader för styrelse

Gåvor och Testamentsgåvor

möten, revision av organisationen etc. I administrationskostnader
ingår även samkostnader.

En transaktion i vilken Insamlingsstiftelsen tar emot en
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka

Ersättning till anställda

motsvarande värde i utbyte är en gåva eller en testamentsgåva.

Insamlingsstiftelsen har inga anställda utan personalkostnader

Gåvor

köps av Njurförbundet. Kostnaden för detta bokförs löpande
under året.

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

Leasing

inte. Gåvor som insamlingsstiftelsen avser stadigvarande bruka

Njurfonden har inga egna lokaler utan svarar för sin del av

i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.

Njurförbundets kostnader för lokal, datorer och kontors

Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

utrustning. Kostnaderna ingår som Njurfondens del och visas

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

i verksamhetskostnaderna.

Testamentsgåvor

Balansräkning

Testamentsgåvor redovisas som huvudregel när de erhålls.

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget

En testamentsgåva som insamlingsstiftelsen avser att stadigva-

annat anges.

rande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgång.
Övriga testamentsgåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Finansiella tillgångar

Testamentsgåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Verksamhetskostnader

Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-,

placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta av

insamlings- och administrationskostnader.

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som

Ändamålskostnader

beräknas inflyta.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga

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

finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaff-

som utbetalas för att stödja forskning kring njursjukdomar och

ningsvärdet med avdrag för nedskrivning.
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Not 2
Förklaring till uppdelning av
verksamhetskostnader

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en
värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid
värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskriv-

2018 2017

ningsprövning.

Ändamålskostnader

Ändamålsbestämda medel
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda

Könsfördelning bland styrelseledamot
och ledande befattningshavare

medel. Se även noten till eget kapital.

Styrelseledamöter

8

7

varav män

5

4

I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men

Administration, personal- och styrelsekostnader
köpta av Njurförbundet

inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en

Lönekostnader

139 402

164 037

kortfristig skuld.

Styrelsearvoden

45 500

44 800

Sociala avgifter

51 244

53 886

Summa personalkostnader

236 145

262 723

Beviljade forskningsanslag

3 000 000

3 025 000

Beviljade forskningsanslag
från Tommy och Gösta
Anderssons minnesfond

125 000

100 000

Informationskostnader

2 621 897

2 223 429

Summa ändamålskostnader

5 983 042

5 611 151

114 016

540 972

114 016

540 972

I det fall Insamlingsstiftelsen fattar beslut om utbetalning av

Not 1
Insamlade medel

2018 2017

Gåvor
Gåvor från allmänheten
Summa

3 657 033

3 231 347

3 657 033

3 231 347

Insamlingskostnader
Konsultkostnad för

Testamentsgåvor
Testamentsgåvor
Summa
Summa verksamhetsintäkter

insamlingsverksamhet
292 563

823 218

292 563

823 218

3 949 597

4 054 565

Summa insamlingskostnad

Not 3
Administrationskostnader
Revision

21 250

47 125

5 800

12 253

739 993

696 428

767 043

7 55 806

Summa verksamhetskostnader 6 864 101

6 907 929

Svensk Insamlingskontroll
Övrig administration
Summa administrationskostn.

Not 4
Leasing
Njurfonden har under 2018 leasat framför allt kontorslokaler
samt datorer och annan kontorsutrustning från Njurförbundet.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 109 047 kr. Motsvarande
förhållande kommer att bestå för den närmaste framtiden.
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Not 5
Resultat från finansiella
investeringar

Not 8
Kortfristiga placeringar

2018 2017

Utdelning aktier

106 739

48 026

Realisationsvinster vid aktieförsäljn.	

405 819

523 352

–999

0

511 560

571 378

Realisationsförluster vid aktieförsäljn.	
Summa

Bokfört värde
Nordea Stratega 10

Förvärv
Försäljning
Utgående anskaffningsvärde

Innehav

Marknadsvärde
Nordea Stratega 10

14 414 832

15 343 454

87 151

5 969 090

–1 908 377

–6 897 712

12 593 606

14 414 832

Summa

Not 9
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda medel

Värdepapper Swedbank VP Bas
Summa

6 729 333

2 137

3 230 316

3 377 137

25 000

28 750

KomMed

5 245

20 369

Payson

1 881

2 232

Magnus Lindberg

494

758

Payex (Fonus)

453

0

0

3 867

33 073

55 976

Not 10
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
BDO

6 491 821
5292
6 186 370
12 683 482

Kerstin Westman

Not 7
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa

Logiken

4 000

863

TeliaSonera

1 250

1 250

33 102

3 456

KomMed

9 750

4 875

MyNewsDesk

1 282

1 307

Payson

50 749

61 700

3D

Insamlade gåvor

3 375 0000

105 316

Summa

Marknadsvärde
Depåkonto

3 125 000

Skuld till Njurförbundet

12 593 606

Robur fonder

14 875
176 106

5 292

Värdepapper Swedbank VP Bas

161 231

Catella

5 858 982

Depåkonto

6 524
165 304

Bokfört värde

Robur fonder

158 780

Catella

Not 6
Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde

2018 2017

17 500

17 500

Postnord

0

295

Summa

117 633

91 246

Stockholm 28 mars 2019

Håkan Hedman

Gunnar Tufveson

Lars Åke Pellborn

Åsa Torstensson

Gerd Engman

Annette Bruchfeld

Magnus Lindberg

Björn Nilsson

Ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits den 2 maj 2019
BDO Mälardalen AB
Margareta Morén, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 2018

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Njurfonden

den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen

Org.nr. 802477-9202

upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med

Rapport om årsredovisningen

hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlings-

uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En

stiftelsen Njurfonden för år 2018.

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo-

ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga

och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd

och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

Uttalande

eller på fel.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga

Revisorns ansvar

avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval

per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International

året enligt årsredovisningslagen.

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta

revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-

Njurfonden för år 2018.

ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter

Styrelsens ansvar

i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt

på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av

stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorns 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 förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo
visningslagen.

Stockholm den 2 maj 2019
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor

23

logiken.se

• Box 650, 101 32 Stockholm • Besöksadress: Barnhusgatan 20, plan 3, Stockholm • Telefon: 08-546 405 00
• Plusgiro 90 03 67-4 • Bankgiro 900-3674 • Swish 900 36 74
E-post: info@njurfonden.se • www.njurfonden.se
Njurfonden

Gåvotelefon: 020-900 100

