
Årsredovisning 2019

Under 2019 samlade Njurfonden in 6 936 038 kronor 
till forskning om njursjukdomar. 
Varje enskilt bidrag är livsviktigt.
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Håkan Hedman 
Ordförande 
Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska AkademinVerksamhetsintäkter

Gåvor  ..........................................................  3 901 940
Testamentsgåvor  ....................................  3 034 098
Summa Verksamhetsintäkter  ...............  6 936 038

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader ............................. –7 693 822
Insamlingskostnader ................................... –177 099
Administrationskostnader ........................ –674 649
Summa verksamhetskostnader ..........–8 545 570

6 936 038
Insamlade gåvor och testamentsgåvor

4 350 000
Utdelade medel

28
Antal beviljade ansökningar

10 653 350
Eget kapital

Sedan Njurfonden grundades för sex år sedan har drygt 17 
miljoner kronor delats ut till forskning som bedrivs vid olika 
institutioner i Sverige. Det är vi glada för, men inte nöjda.  
17 miljoner motsvarar tyvärr inte att det årliga behovet av 
bidrag till njurforskning täcks. Det är betydligt större.
 De ansökningar som varje år inkommer till Njurfonden 
visar att det bedrivs en mycket kvalificerad forskning om 
njursjukdomar och njurtransplantationer i Sverige. Inför den 
senaste utdelningen hade det inkommit 62 ansökningar, 
varav 28 projekt kunde få ett bidrag på mellan 50 000 kronor 
upp till 250 00 kronor.
 Det finns fortfarande många gåtor kvar att lösa inom 
forskningen som kan göra livet lättare för njursjuka att leva. 
Njursjukdom är livslångt och det finns ännu inga metoder eller 
läkemedel som kan bromsa effektivt eller bota de vanligaste 
njursjukdomarna. Vägen dit är fortfarande lång. Det pågår 
lovande forskning inom detta område i Sverige som Njurfonden 
är med och stödjer. 
 En njurtransplantation är inte en garanti för att man får 
behålla transplantatet för evigt. Grundsjukdomen kommer 
ibland tillbaka och avstötningsmekanismer bidrar till att njuren 
stöts bort av kroppens immunförsvar. Tack vare forskningen 
har man lärt sig att ge en fungerande behandling, men det 
behövs fortfarande mycket mer forskning så att transplantaten 
håller längre och att biverkningar av immunhämmande 
läkemedel inte förkortar patientens liv.
 Njurfondens största utmaning är att samla in så mycket 
pengar som möjligt så att behovet av forskningsmedel täcks. 
Konkurrensen är stor och vi måste nå ut i bruset med att 
njursjukdom är vanligt och allvarligt samt att nära en miljon i 
landet är drabbade. Vi är på god väg att samla in mer pengar 
och hoppas att kunna bli mycket bättre för alla njursjukas skull.
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Alf var bara fem dagar gammal när jag började ana att något 
inte stämde, säger mamma Rebecca. Jag hade blivit mamma 
för tredje gången och tyckte det var konstigt att Alf blev förkyld 
samtidigt som hans ögonlock och vader såg svullna ut. När vi 
kom in på BVC skickades vi direkt till barnmottagningen. 
Men när vi kom dit hade svullnaderna lagt sig, så jag kunde bara 
visa dem några foton på hur Alf hade sett ut tidigare. Eftersom de 
inte såg något anmärkningsvärt fick vi åka hem men snart började 
vi oroa oss på nytt. Det var Alfs viktkurva som inte såg bra ut. 
Istället för att gå upp med normala 150 gram mellan vägningarna, 
planade hans viktkurva ut. En sjuksköterska på akuten trodde 
det var fel på vågen. Men Alf började också få svårare att andas.

Vad hände sedan?
– När han var en fyra veckor gammal började han plötsligt 
kräkas. Han kräktes i kaskader och slutade andas. Vi blev helt 
förskräckta och ringde 112. Ambulansen kom och körde honom 
i ilfart till akuten i Hudiksvall. Så där höll det på under flera 
veckor: Alf åkte in och ut på barnmottagningen och akuten 
utan att de kunde hitta något fel på honom.

När han blev två månader träffade vi en äldre läkare som jag 
aldrig kommer att glömma namnet på. Han tog urinprov och 
blodprover och direkt såg de att Alfs njurar läckte stora mängder 
äggvita och sköldkörtelhormoner. Det var därför han var så 
infektionskänslig och inte gick upp i vikt som andra barn. När 
de berättade att Alf hade finsk nefros och kommer att behöva 
transplanteras blev det en chock för oss.

Vad såg ni framför er?

– Vi visste vad en transplantation innebar men jag tror inte vi 
insåg hur mycket vi kommer att behöva vara på sjukhus och 
hur stor förändring det skulle bli i våra liv. Vi visste heller inte 
hur stor man måste vara för att kunna transplanteras eller vad 
det egentligen innebär före och efter själva ingreppet. Det enda 
vi visste var att vi vill ge Alf en ny njure.

Vad kunde de göra för Alf?

– Han blev inlagd på barnavdelningen på hemsjukhuset med 
daglig kontakt med specialist från Akademiska sjukhuset i 
Uppsala som hade ordinerat Albumin-dropp för att vätskan i 

blodbanan skulle hållas kvar i blodkärlen och inte läcka ut. Alf 
fick Albumin-dropp dygnet runt. Vi fick bo i ett eget rum i sju 
månader med dagpermissioner över sommarlovet. Han blev 
långsamt bättre men samtidigt gjorde Albuminet att hans 
njurar läckte mer och mer, så att dosen successivt måste ökas. 
Till slut var de tvungna att operera bort njurarna och med det 
försvinner sjukdomen. Samtidigt innebär det att man måste få 
dialys. Den 26 november, när han var nio månader gammal, 
fick han sin första dialys.

Hur påverkade det familjen?
– Det var jättetungt. Pappa Fredrik fick sjukskriva sig för att 
vara hemma med Alfs syskon Elton och Eila. Själv var jag ju 
tvungen att vara vid Alfs sida hela tiden för att amma honom 
och vara hans trygghet. Det gjorde också att vi snabbt fick 
dålig ekonomi. En kurator på sjukhuset tipsade om att söka 
ekonomiskt stöd från kyrkan och Lions. Det gjorde att vi 
bland annat kunde köpa en bilbarnstol till Alf och andra 
nödvändigheter som annars inte var möjligt i situationen vi 
befann oss. Min syster och en kompis startade varsin 
Facebook-kampanj för att samla in pengar. Det gjorde att vår 
tillvaro inte kraschade helt. Att ha ett långtidssjukt barn är 
en oerhörd påfrestning både ekonomiskt och mentalt. Det är 
mängder av vårdkontakter och möten. Medicin med tillbehör 
samt Alfs mat som vi måste beställa från fyra olika ställen. 
Jag hade önskat att det fanns en kontaktperson eller koordinator 
som kunde ta över allt det där när en familj med ett sjukt 
barn befinner sig i kris.

Hur länge fick ni vara på sjukhuset?
– Vi var inskrivna under sammanlagt sju månader. Vi kände 
oss väldigt tacksamma över allt stöd vi fick från vår familj och 
vänner. Jag har varit ganska öppen med vad som har hänt 
oss och varit aktiv på sociala medier. Det har varit som en 
ventil samtidigt som det är viktig att sprida kunskap om 
njursjukdom och att det är många barn som drabbas. 
Njursjukdom behöver bli synligare i samhället. Många har 
skrivit eller hört av sig till oss, även människor vi inte 
känner. Utan allt stöd och den kärlek vi fått känns det som vi 
inte hade klarat oss.

När fick du idén om att pärla för Alf?
– Det var efter att jag hade läst om hur Johan Kring cyklade för 
sin njursjuke bror och samlade in pengar till njurforskningen. 
Själv kunde jag ju inte cykla, men jag kunde pärla när vi satt 
där på sjukhuset. Det blev ett sätt att fördriva tiden samtidigt 
som jag ville bidra till forskningen med de små resurser jag 
hade. Jag vet inte riktigt hur många jag pärlade under de där 
månaderna.

Hur såg livet ut när Alf fick komma hem?
– Han var tvungen att ha påsdialys 14 timmar om dygnet. Han 
var kopplad till en diaslysmaskin på hjul via en slang som satt i 
buken vid naveln. Slangen var bara en meter lång och han blev 
frustrerad när han inte fick krypa som han ville. Behandlingen 
gjorde honom ganska trött så han orkade bara stå upp om han 
fick hålla sig i dialysvagnen. Tyvärr slutade han äta på grund av 
alla mediciner han fått ta via munnen eftersom han förknippade 
allt man äter med något äckligt. Därför fick han all näring och 
medicin han behövde via en sond genom näsan. Han drog ofta 
ut sonden eftersom den skavde och irriterade. Länge var det jag 
och Fredrik som förde ner den genom näsan till magsäcken 
men till slut orkade vi inte mer och åkte in till sjukhuset i 
Hudiksvall istället. Även om det blev många resor var det 
mentalt skönare. Att föra ner sonden kändes som ett övergrepp. 
Då var det bättre om andra än familjemedlemmarna fick vara 
de elaka i Alfs ögon, eftersom det kan sätta sina spår.

Övervägdes aldrig en knapp för sondmatning?
– Jo, tanken fanns att operera in en knapp för sondmatning i 
buken, men läkarna drog slutsatsen att katetern för påsdialysen 
i så fall måste flyttas. Det hade inneburit att Alf måste köra 
bloddialys under en vecka, en risk vi inte ville ta när påsdialysen 
fungerade så bra. Alla ingrepp innebär risker. Därför är vi 
oerhört tacksamma över att vi fick en läkare som tog alla 
ingrepp på största allvar, vägde för- och nackdelar och lyssnade 
på oss. Hela vårt nätverk inom vården i Hudiksvall och Uppsala 
är fantastiska. 

Vad saknades för att Alf skulle kunna  
få en ny njure?
– Både Alfs pappa och farmor hade låtit utreda sig som donator 
och båda matchade Alf, och vi kom fram till att farmor var mest 
lämplig. Kvinnor har oftast mindre njurar än män och en 
mindre njure har lättare att få plats i Alfs kropp. Samtidigt är 
det bra att spara Fredriks njure som reserv eftersom han 

Det är bara forskningen 
som kan ge mitt  
och andra njursjuka 
barn en bättre  
framtid.

I februari 2018 kom Alf till världen. Till en början verkade allt bra men ganska snart började han 

gå ner i vikt. Efter två månader konstaterade läkarna att han bär på en ärftlig njursjukdom som 

innebar att han snart skulle behöva dialys för att överleva.
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I Bosnien växte Amir, idag 43 år, upp med sin mamma, pappa 
och syster. Det upptäcktes tidigt att han var född med tre 
njurar. Som nioåring opererades Amir för urinreflux, ett 
tillstånd som innebär att urinen strömmar tillbaka från 
urinblåsan, vilket kan ge infektioner och skador på njurarna.
 I Amirs fall hade kanalerna också växt ihop. Efter operationen 
blev han ordinerad mycket mediciner. Men så kom kriget i det 
forna Jugoslavien på 90-talet och det blev brist på mediciner. 
Familjen tog ett beslut att flytta till Sverige och kom 1995 till 
Katrineholm, men flyttade snart till Eskilstuna.

När upptäcktes det att din njurfunktion  
hade blivit sämre?
– Det var först när vi kom till Sverige 1995. Då låg den under 
50 procent. År 2007 började jag i bloddialys och samma år fick 
jag en ny njure av min mamma. Efter åtta år med den nya 
njuren så slutade den att fungera. Efter det fick jag börja i 
bloddialys fyra gånger i veckan, fyra timmar varje gång. Idag 
sticker jag mig och sköter maskinen själv på dialyskliniken, 
som nyligen har flyttat till Rosenlunds sjukhus i Stockholm. 

Jag kan inte transplanteras igen på grund av att jag har för 
mycket antikroppar. Jag hoppas på att ett nytt läkemedel som 
löser det problemet ska godkännas i Sverige i år så jag kan bli 
transplanterad så fort som möjligt.

Hur upplever du dialysen?
– Den tar på mina krafter, så för att få ork och energi tar jag 
med mig staffli och målarfärg och målar under dialysen. 
Personalen på dialysenheten och andra patienter har gett mig 
mycket uppskattning, en i personalen har köpt en av mina 
tavlor. Idag lever jag på min konst. 1998 flyttade jag till 
Stockholm för att börja på en eftergymnasial konstskola och 
efter det blev det Konstfack. Jag har även undervisat i konst 
och arbetat som inredningsdesigner. År 2011 kom jag med i ett 
biografiskt uppslagsverk för kända svenska konstnärer och det 
kändes som ett erkännande. Ibland nyper jag mig i armen för 
att jag får arbeta med det jag älskar och att jag kan livnära mig 
på det.

Påverkas du mycket av din sjukdom?
– Det är jobbigt att gå i dialys. Det gör ont, urinproduktionen 
påverkas, jag får huvudvärk och sömnsvårigheter. Jag hoppas 
att forskningen ska leda fram till att det i framtiden går att få 
en artificiell njure som det kan bli möjligt för alla njursjuka att 
bli transplanterade med. Forskningen inom njursjukdomar är 
mycket viktig. Jag vill gärna hjälpa forskningen framåt och 
skänka verk för att bidra. Jag försöker träna och äta hälso-

Varje dag 
utan dialys är  
himmelen.

Konstnären och tvåbarnspappan Amir går i 

dialys flera gånger i veckan. Hans antikroppar 

gör det svårt att hitta en njure som passar,  

men forskning i Sverige är nära en lösning.

Enzym Mot Antikroppar Ungefär var tredje patient i transplantationskön 
har antikroppar mot de flesta donatorers organ. Ett nytt läkemedel är nu 
under prövning för godkännande. Läkemedlet (imflidase) är ett enzym som 
klyver antikropparna och förhindrar avstötning. Drygt 20 patienter i Sverige 
har ingått i en studie, där de fått en infusion av enzymet varpå avstötning 
av den transplanterade njuren uteblivit eller mildrats. Metoden var 
framgångsrik för alla utom en. Svar om godkännande i Europa väntas 
komma under 2020.

sammare, eftersom det kan ha effekt på njursjukdomen. Efter 
30 år har jag slängt cigaretterna och för 13 år sedan slutade jag 
dricka alkohol. Hade jag inte skött mig hade jag antagligen 
hamnat i dialys tidigare. Varje dag utan dialys är himmelen. 
Att förlora hälsan går snabbt, men att få tillbaka den är svårt.

Vilka planer har du för framtiden?
Mitt främsta mål är att vara en så bra pappa som möjligt för 
mina pojkar, Benjamin och Dennis, som är 13 och 11 år gamla. 
Jag, min fru Ines och mina barn gillar att resa och åka skidor. 
Jul och nyår firade vi i Wien. Jag har gästdialys när jag är 
utomlands men tycker det har blivit sämre sedan försäkrings-
kassan tog över hanteringen av kostnaderna för dialysen i 
Stockholm. Man får ligga ute med pengarna väldigt länge, så 
många får svårt att resa.
 Förutom min fru och mina barn är konsten den drivkraft 
som hjälper mig att få igenom alla utmaningar jag har som 
dialyspatient. Art is the only way to run away without leaving 
home. 

sannolikt kommer att leva längre än farmor. Det som saknades 
var att han behövde gå upp 1,5 kilo i vikt eftersom man måste 
väga minst 12 kilo för att kunna transplanteras.

Hur såg planen ut för att han ska kunna  
gå upp i vikt?
– Tanken var att han skulle ha en PICC-line, en tunn plastslang 
som går till ett av kroppens större blodkärl, som han kunde få 
näringsdropp genom på nätterna. De opererade in en, men den 
åkte ut efter bara några dagar eftersom de inte hade sytt fast den. 
Det ledde i sin tur till att Alf drabbades av en infektion. Tanken 
att han skulle ha fått en knapp vid naveln för sondmatning blev 
ju heller inte av. Det blev så många besvikelser. Men till slut 
vägde han tolv kilo och var redo för att transplanteras. Den 3 
mars fick han sin nya njure.

Hur har det gått?
– Alf mår bra! Han har fått komma hem nu och är den minsta 
patienten som har fått en ny njure vid Akademiska sjukhuset. 
Hans njurvärden är bra, men han har fortfarande lite blod och 

äggvita i urinen. Läkarna säger 
att det är för tidigt att säga vad 
det beror på, så vi hoppas att 
det kommer försvinna av sig 
själv när allting har läkt. 
 Han har det fortfarande 
lite kämpigt med maten, men 
det är så klart inte så lätt när 
han har fått sondmatas i ett år 
och aldrig ätit vanlig mat. 
Klockan 4 på natten brukar han 

vakna av att han är hungrig och vill ha macka. Han är pigg och 
har börjat gå några steg. Vi är otroligt tacksamma för allt. 

Vad önskar ni er av framtiden?
– Jag hoppas att barn som Alf ska slippa dialys under så lång 
tid. Jag önskar att det ska bli möjligt att transplantera tidigare 
och att medicinerna ska bli bättre och mindre skadliga. Det är 
viktigt att forskarna får pengar till att fortsätta sitt arbete. Det 
är bara forskningen som ge mitt och andra njursjuka barn en 
bättre framtid.

Rebecca Wittesjö, mamma till Alf

Kongenital nefros av finsk typ är, som namnet antyder, vanligare i 
Finland än någon annanstans i världen. Sjukdomen är ärftlig och beror på 
en defekt gen, kallad NPHS1. Är genen frisk bildar den ämnet nefrin som 
utgör stommen i det så kallade ”slitmembranet” som ska hindra albumin 
(ett protein) från att läcka ut i urinen. Är genen defekt bildas inget 
”slit membran” som kan förhindra läckaget, vilket leder till urinförgiftning.

Foto: Peter Knutson
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250 000 kr
Zivile Bekassy 
Lunds Universitet

Klinisk studie värdera aliskiren 
jämfört med enalapril vid  
C3 glomerulopati.

250 000 kr
Iva Gunnarsson 
Karolinska Institutet

Biomarkörer vid SLE med 
njurengagemang.

250 000 kr
Thomas Hellmark 
Lunds universitet

Pathogenic Mechanisms in 
ANCA Associated Vasculitis.

200 000 kr
Jaakko Patrakka 
Karolinska Institutet

Genetisk bakgrund av 
glomerulära sjukdomar.

200 000 kr
Kerstin Ebefors 
Göteborgs Universitet

IgA-receptorernas roll för det 
inflammatoriska svaret vid 
IgA-nefrit.

200 000 kr
Peter Stenvinkel 
Karolinska Institutet

Early vascular ageing in chronic 
kidney disease – new 
treatments at the horizon.

200 000 kr
Karolina Kublickiene 
Karolinska Institutet

Adverse pregnancy outcomes 
and maternal renal disease.

Njurfonden har delat ut 4 350 000 kronor till 28 forskare ur fondens avsatta medel för 2019. 

Utdelningen sker 2020. Njurfonden har därmed delat ut totalt över 17 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, professor emeritus transplantationskirurgi,  
Svensk Transplantationsförening

Sekreterare: Lars Åke Pellborn, Njurförbundet 

Kassör: Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet

Övriga ledamöter: 
Annette Bruchfeld, docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset,  
Svensk Njurmedicinsk Förening

Linda Afsenius, leg. Sjuksköterska och ordförande i Svensk Njurmedicinsk 
 Sjuksköterskeförening

Peter Bárány, sektionschef barnnefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Revisor: Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB 

Njurfonden – vi ger utdelning
100 000 kr
Samsul Arefin 
Karolinska Institutet

Senescence signature under 
uremic milieu: target for injury 
and intervention.

100 000 kr
Ferdinand von Walden 
Karolinska Institutet

Mitochondriella peptider med 
föryngrande krafter – år 3.

50 000 kr
Susanne Ljungman 
Göteborgs universitet

Förebyggande av bukhinne-
inflammation vid bukdialys 
– en randomiserad studie.

Bengt Rippes pris
Zevile Bekassy har även fått mottaga Bengt 
Rippes pris på 50.000 kronor för sin kliniska 
studie ”Evaluation of a Renin Inhibitor, Aliskiren, 
Compared to Enalapril, in C3 Glomerulopathy. 
Priset har upprättats till minne av Bengt Rippe 
som var en internationellt framstående professor 
och njurforskare som deltog i grundandet av 
Njurfonden 2013.

200 000 kr
Anders Larsson 
Uppsala Universitet

Studier av cytokinnivåer i urin 
för att närmare karakterisera 
typen av njurskada.

200 000 kr
Marie Evans 
Karolinska Institutet

Nutritionsstatus, kropps samman-
sättning och kostbehandling 
hos äldre med CKD.

200 000 kr
Asta Jonasdottir 
Karolinska Institutet

Biomarkers and genetic 
susceptibility in ANCA 
associated vasculitis.

200 000 kr
Emelie Westergren 
Karolinska Institutet

Inflammatoriska mekanismer 
och biomarkörer vid IgA-nefrit 
och vaskulitsjukdomar.

200 000 kr
Sophie Ohlsson 
Lunds universitet

Komplementsystemets roll vid 
ANCA-associerad vaskulit.

150 000 kr
Per Svensson 
Karolinska Institutet

Genetiskt epidemiologiska 
studier av riskfaktorer för 
njursjukdom.

150 000 kr
Christina Montgomerie 
Karolinska institutet

Akut njursvikt: epidemiologi 
och prognos för kronisk njur- 
och hjärtkärlsjukdom.

150 000 kr
Sonia Zambrano Sevilla 
Karolinska Institutet

scRNA-seq för en djupare 
mekanistisk insikt i IgA 
nefropati.

150 000 kr
Helena Rydell 
Karolinska Universitetssjukhuset

Behandling av terminal 
njursvikt hos de äldsta och 
sjukaste patienterna.

150 000 kr
Martin Johansson 
Göteborgs Universitet

Utveckling av relevanta 
modeller för studier av njurens 
regeneration efter skada.

100 000 kr
Kristina Nilsson 
Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset
Development of an e-health 
based program focusing on 
education and psychosocial.

100 000 kr
Helen Erlandsson 
Karolinska Universitetssjukhuset

Studie av behandlingsval och 
överlevnad hos patienter med 
ESRD över 60 år.

100 000 kr
Thomas Ebert 
Karolinska Institutet

The influence of uremia on 
adipose tissue physiology.

100 000 kr
Senka Sendic 
Karolinska institutet

Kliniska och experimentella 
studier vid IgA nefrit och  
SLE nefrit.

100 000 kr
Anna Witasp 
Karolinska Institutet

Njuråldrande vid diabetes-
nefropati – nya biomarkörer 
och behandlingsmål.

100 000 kr
Helena Genberg 
Karolinska Institutet

Blodgruppsinkompatibla 
njurtransplantationer av barn: 
en långtidsuppföljning.

100 000 kr
Alina Khramova 
Göteborgs Universitet

Galactose deficient IgA as the 
non-invasive diagnostic marker 
of IgA nephropathy.

100 000 kr
Lovisa Bergwall 
Göteborgs Universitet

Nya vägar att reglera 
podocytskada för att förhindra 
proteinuri vid njursjukdom.
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Sjukdomen heter egentligen 
ADPKD – vad står det för?
– Det står för autosomal dominant 
polycystisk njursjukdom och är den 
vanligaste ärftliga njursjukdomen. 
Risken för ett barn att drabbas är 50 
procent om en förälder har sjukdo-
men. Det barn som inte blir sjukt är 
heller inte bärare av sjukdomen.

Vad beror sjukdomen på?
– Den beror på en mutation i en av 

två gener PKD1 (vanligast) eller PKD2 (15 procent) som är 
viktiga för att njurarna ska utvecklas normalt. Mutation i 
PKD1-genen ger upphov till en mer aggressiv form av sjukdo-
men. Hos patienter med PKD2-genen kan sjukdomen utvecklas 
så långsamt att den drabbade inte får några symptom under sin 
livstid, vilket kan leda till att man inte känner till att cystnjure-
anlaget finns i släkten. Enstaka cystor i njuren är mycket 
vanliga och innebär inte att man har polycystisk njursjukdom.

Vad innebär det att ha cystnjurar?
– Det är en ”tyst sjukdom”. Oftast innebär den en gradvis 
försämring under en längre tid som leder till njursvikt i sen 

medelålder. De flesta har inga som helst symptom förrän i 
40–50-årsåldern men har då ofta bara cirka 20 procent kvar av 
njurfunktionen. I genomsnitt behöver patienter med cystnjurar 
börja med dialys, eller bli njurtransplanterade, i 55–60 årsåldern. 
Sjukdomen för givetvis med sig en oro. Man har sett hur äldre 
släktingar drabbats och funderar över sin egen framtid.

Vad händer i njurarna?
– Det bildas små cystor, vätskefyllda blåsor, i de fina rör som 
leder urin i njuren. När cystorna växer och blir fler komprime-
rar och skadar de intilliggande vävnad och njurfunktionen 
försämras. Njurarna är kroppens reningsverk och renar 
kroppen från slaggprodukter som åker ut med urinen. Men när 
så inte sker kan patienten bland annat må mycket illa och 
tappa aptiten. Även andra organ kan drabbas. Det är vanligt 
med cystor även i levern. De kan bli stora och ge upphov till 
trycksymtom men positivt är att levercystorna aldrig orsakar 
leversvikt.

Hur stora kan njurarna bli?
– Friska njurar väger cirka 150 gram styck och är ungefär tolv 
centimeter långa. Cystnjurar kan bli så stora att patienten ser 
gravid ut. Jag hade en patient vars ena njure vägde 11–12 kilo. 
Men 3–5 kilo är inte ovanligt.

Förkortar sjukdomen livet?
– Ja, det gör den. Jag har inga siffror på det men det är främst 
kopplat till att man har en ökad dödlighet när man har njur-
svikt.

Vad är de vanligaste symptomen?
– Sjukdomen är smygande och symtomen väldigt få i tidigt 
skede. Högt blodtryck finns ofta långt innan njurfunktionen 
försämrats, därför är det viktig att kontrollera sitt blodtryck 
och behandla det till normala nivåer.
 – Njurarna är även viktiga för att reglera vätskebalansen, 
salter, mineralämnen, blodets surhetsgrad, skelettomsättning-
en och blodbildningen så allt det här kan patienterna få 
problem med när njursvikt utvecklats. Övriga vanliga symptom 
är urinvägsinfektion, blod i urinen, njursten och smärtor i 
sidorna och buken.

Kan cystorna opereras bort?
– Nej, egentligen inte men om man har en enormt stor cysta, 
omkring tio centimeter, så kan man överväga att dränera den 
men det ger bara tillfällig lindring, den kommer som regel 
alltid tillbaka.

Vilken behandling finns?
– De flesta behöver så småningom dialys och njurtransplanta-
tion. Ingen dör av njursvikt men njursvikten och även dialysbe-
handlingen innebär en belastning på hjärta och kärl och 
sjukdomen i sig ökar risken för hjärnblödning. Njurtransplan-
tation kan bli aktuell när man bara har tio procent av njurfunk-
tionen kvar och resultaten av dem är jättebra. Cystor utvecklas 
aldrig i njurtransplantatet eftersom njuren kommer från en 
frisk givare.

Finns det någon medicin?
– Det har kommit ett läkemedel tolvaptan (Jinarc) som är det 
första specifika läkemedlet för polycystisk njursjukdom, vilket 
är positivt. Det bromsar upp njurcystornas tillväxt och njur-
funktionens försämring, vilket skjuter fram tiden till dialys eller 
transplantation med, om man har tur, kanske fem år. Det är 
därmed inget botemedel och kommer med vissa biverkningar.

Vilka är biverkningarna?
– Törst och ökad urinvolym, ofta 5–7 liter per dygn, så man 
måste ha tillgång till toalett. Det myckna kissandet kan också 
störa nattsömnen. Några få procent får leverpåverkan vilken 
dock visat sig vara övergående om man slutar med medicinen. 
Men under de första 18 behandlingsmånaderna måste man ta 
leverprover en gång i månaden.

Vem passar den för?
– Läkemedlet rekommenderas för de patienter som har en 
sjukdom med snabbt förlopp. Ett tecken på det är att njurarna 
är klart förstorade. Man måste också ha kvar en njurfunktion 
på över 45 procent, annars är det för sent att starta behandling, 
då är njurarna redan för skadade.

Är det nya läkemedlet subventionerat?
– Nej, TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) sade 
nej. Men NT-rådet (som är utsett av landstingens hälso- och 
sjukvårdsdirektörer för att ge rekommendationer om förhåll-
ningssätt till nya läkemedel) förhandlade med läkemedelsföre-
taget om ett lägre pris och har gett ut riktlinjer till landstingen 
om hur läkemedlet skall användas.

Har du själv använt det?
– Ja, på tre patienter men i en forskningsstudie.

När bör njurarna undersökas vid  
misstänkt cystnjure?
– Det är väldigt många som inte vill veta om de har sjukdomen 
förrän de blivit lite äldre, men någon gång i 20-årsåldern bör 
man ha en läkarkontakt för att mäta blodtrycket. Diagnosen 
ställer man med ultraljud och jag tycker att man bör undersöka 
sig åtminstone innan man skaffar barn. Skälet är att det numer 
finns en teknik som kallas preimplantatorisk gendiagnostik 
(PGD) som kan användas för att förhindra att sjukdomen förs 
över till barnen.
 – En förutsättning för PGD är att man kan fastställa exakt 
vilken mutation som orsakar sjukdomen. Då kan man vid en 
provrörsbefruktning välja ut ett friskt embryo, som inte har 
den mutation som finns hos föräldern, och sätta in det i 
livmodern.

Så det kan vara ett sätt att sätta stopp  
för sjukdomen i den familjen?
– Ja.

Katarina Mattsson, Medicinjournalist

Gregor Guron, njurläkare och adjungerad professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 

och vice ordförande i Svensk njurmedicinsk förening, svarar på frågor om cystnjurar som 

cirka 3 500 personer i Sverige uppskattas ha.

Gendiagnostik och Gendiagnostik och 
ny medicin kan ny medicin kan 
underlätta underlätta 
vid cystnjurar.vid cystnjurar.

Gregor Guron, njurläkare 
och adjungerad professor 
vid Sahlgrenska universitets-
sjukhuset
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Njurinflammation hör till de vanligaste 

orsakerna till njursvikt. En ovanlig 

typ av njurinflammation – C3 

glomerulopati – beror på överaktivitet 

hos en del av kroppens immunförsvar, 

och drabbar både barn och vuxna. 

Att dämpa den aktiviteten kan vara 

en behandlingsväg för den ovanliga 

sjukdomen. Om detta forskar 

barnnefrolog Zivile Bekassy, med 

stöd från Njurfonden.

 Zivile Bekassy har lång erfarenhet som barnläkare sedan 20 år. 

På barnkliniken i Lund kom hon i kontakt med Diana Karpman, 

numera professor i njursjukdomar hos barn, som fick henne att 

börja intressera sig för forskning. Hon valde att doktorera och 

hennes avhandling handlade om tarmbakterien EHEC, som kan 

ge blodiga diarréer och skada njurarna, inte minst hos små barn. 

 Studierna hon genomförde inför avhandlingen ledde till ny 

kunskap om en del av immunförsvaret kallad komplementsys-

temet. Komplementsystemet utgörs av en mängd olika protei-

ner i blodet och på cellytan som har till uppgift att känna igen 

och oskadliggöra främmande celler och ämnen i vår kroppar. 

Ett av de viktigaste proteinerna i komplementsystemet har fått 

beteckningen C3.

Zevile Bekassy, barn-
nefrolog och överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus

Zivile Bekassy, barnnefrolog och överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, är en av mottagarna av 

2019 års anslag från Njurfonden. Hon forskar om C3 glomerulopati, som drabbar både barn och vuxna.

Viktig upptäckt av specifikt enzym

– Komplementsystemet är väldigt potent och aktivt, och vid 

vissa sjukdomar kan aktiveringen ske okontrollerat. Jag och 

mina kollegor upptäckte att ett specifikt enzym som frisätts 

från njurarna – renin – kan klyva C3 och därmed aktivera 

komplementsystemet, berättar Zivile Bekassy och förklarar att 

det kan ge upphov till inflammation i njuren.

 Många njursjukdomar behandlas med mediciner som 

sänker blodtrycket och minskar läckage av protein i urinen. 

En vanlig medicin är ACE-hämmaren enalapril. En annan 

medicin – aliskiren – riktar in sig på att hämma just reninet, 

det enzym som Zivile och hennes kollegor upptäckte kan få 

fart på komplementsystemet.

Dags för ny studie

Aliskiren är godkänt för att behandla högt blodtryck hos 

vuxna men beskrivs också ha en positiv effekt för att minska 

läckage av protein i urinen hos personer med diabetes och 

vid icke-diabetiskt njursjukdom både hos vuxna och barn, 

samt för behandling av högt blodtryck hos barn. Nu ska 

Zivile Bekassy undersöka om reninhämmaren aliskiren kan 

användas för att dämpa aktiveringen av komplementsystemet 

i njurarna hos personer med C3 glomerulopati.

  

– Förhoppningen är att vi ska kunna stabilisera, ja till och med 
förbättra, njurfunktionen hos den här patientgruppen, säger 
Zivile Bekassy.
 Sjukdomen är sällsynt men yttrar sig som andra njurinflam-
mationssjukdomar, med symtom som blod och protein i urinen 
och högt blodtryck. Därtill medför den en tydlig aktivering av 
komplementsystemet. Det finns idag ingen etablerad behand-
ling av C3 glomerulopati, utan sjukdomen behandlas med 
ACE-hämmare eller angiotensinreceptorhämmare för att 
minska proteinläckage i urinen och kontrollera blodtryck och 
med immundämpande läkemedel för att dämpa njurinflamma-
tionen. Forskning på nya terapier kan alltså få stor betydelse 
för drabbade personer.

Hopp om att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen

– Kan man bromsa utvecklingen av sjukdomen innebär det att 
man kan skjuta upp tidpunkten då patienter behöver få dialys 
eller en njurtransplantation, förklarar Zivile Bekassy.
 Ungefär hälften av alla som får diagnosen C3 glomerulopati 
når det sista stadiet av njursvikt (CKD5) inom tio år och 
behöver då dialys eller transplantation.
– Det finns redan andra läkemedel som blockerar komplement-
systemet och som har använts för C3 glomerulopati, men det 
har inte varit effektivt för alla, menar Zivile Bekassy och 
uttrycker förhoppningar inför sin forskning som ska komma 
igång  efter sommaren 2020 och beräknas pågå i  fem år.  
I studien kommer ingå två grupper om 15 patienter i vardera 
som får en av medicinerna. I patientgrupperna ska både finnas 

vuxna och barn över 6 år utan kraftigt  nedsatt njurfunktion. 
Zivile Bekassy var en av 28 forskare som fick anslag till sin 
forskning genom Njurfondens utdelning 2019 då hon tilldelades 
250 000 kronor för en klinisk studie för att värdera aliskiren 
jämfört med enalapril vid C3 glomerulopati.
 – Njurfonden stöttar inhemsk forskning på ett väldigt bra 
sätt men resursbehovet ökar i takt med alltmer avancerade 
möjligheter, säger Zivile Bekassy.

Extra tillskott genom Bengt Rippes pris

Utöver anslaget på en kvarts miljon får Zivile Bekassy förfoga 
över Bengt Rippes pris på 50 000 kronor. Priset har inrättats 
till ära av Bengt Rippe, som var professor i Lund och en 
internationellt framstående njurforskare. Han deltog i grundandet 
av Njurfonden 2013 men gick bort 2016.
 – Jag kände Bengt Rippe och vi arbetade tillsammans i 
Lund, så priset känns väldigt betydelsefullt för mig, säger Zivile 
Bekassy.
 Som barnnefrolog kommer Zivile Bekassy i kontakt med 
många njursjuka barn och vill gärna slå ett slag för att gruppen 
ska synas mer i samhället. 
 – Barnen blir ofta svårt sjuka. De går i dialys eller får en 
njurtransplantation, men blir egentligen aldrig friska. De borde 
uppmärksammas mer, säger hon.

Blodtrycksmedicinen aliskiren 
– effektiv behandling vid 
 njurinflammation?
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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. 
Stiftelsens 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 90-konto.
 Njurförbundet administrerar stiftelsen och svarar för 
stiftelsens ekonomiska redovisning. För stiftelsens insamlings-
verksamhet finns upphandlade underleverantörer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har 6 riktade brevkampanjer för att marknadsföra 
och uppmärksamma Njurfonden genomförts. Kampanjerna har 
riktats dels mot medlemmar i de olika organisationerna som 
grundat stiftelsen, dels två kampanjer riktade mot allmänheten. 
Satsningen på insamlingskampanjer och därutöver annonsering 
i dagspress har genererat fortsatt ökade gåvointäkter från 
allmänheten till fonden. Marknadsinsatserna har utarbetats i 
samverkan med Logiken Marknadskommunikation i Göteborg 
samt AdWizard i Stockholm. Njurfondens ansökan om att 
erhålla förmånstagarskap och medel från Postkodlotteriet 
resulterade tyvärr inte heller denna gång i att Njurfonden 
antogs. Förnyad ansökan kommer att inges framöver.

Härmed avger styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden årsredovis-
ning samt redovisning av stiftelsens verksamhet och förvaltning för 
perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

Förvaltningsberättelse 2019
Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 (K3) samt följer ”Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning” 
uppdaterade 10 januari 2019. Årsredovisningen är upprättad i SEK.

En detaljerad marknadsplan för 2019 togs fram med hjälp av 
AdWizard. Under de första åren av fondens existens som 
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 
tillhanda hålla hanteringen av registrering- och gåvobrev har 
under året avvecklats och ersatts av personal från Njurförbundet. 
Tillgängligheten för gåvotelefonen har fortsatt kunnat hållas på 
en hög nivå. Kostnaden för tillgängligheten har genom åtgärden 
kunnat minska för andra halvåret.
 Möjligheten att ge bidrag via tjänsten Swish, liksom genom 
upprop via Facebook, har marknadsförts tydligare under året 
vilket medfört att gåvointäkterna ökat. Satsning på ökad andel 
månadsgivare har också resulterat i fler givare.
 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 3 901 940 kr från allmänheten.
 Stiftelsens styrelse fattade beslut om att för 2019 utdela 4 
000 000 kronor till olika njurforskningsändamål. Ett drygt 
60-tal ansökningar med angelägna forskningsprojekt kom in, 
varav 28 utvaldes. Ambitionen att erbjuda en hög utdelningsnivå 
har också medfört att kvaliteten i de sökta projekten har ökat. 
Tilldelade projekt återfinns i verksamhetsberättelsen för år 
2019 samt på Insamlingsstiftelsen Njurfondens hemsida. Där 
redovisas i detalj till vilka dessa forskningsmedel har utdelats. 
Totalt utdelas 4 350 000 kr inklusive ett belopp om 50 000 kr 
från den nyinrättade Bengt Rippes minnesfond.
 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.

Resultat och ställning
Resultatet för räkenskapsåret 2019-01-01 t o m 2019-12-31 
uppgår till ett underskott på 336 730 kronor. Detta föreslås bli 
balanserat i ny räkning. Under slutet av år 2019 har informa-
tioner erhållits om två pågående bouppteckningar som 

innehåller testamentesskrivningar där Njurfonden är förmåns-
tagare helt eller delvis. De sammanlagda beloppen ligger i ett 
härad kring 5 000 000 kr. Övriga informationer framgår av 
särskilda noter i resultat- och balansräkningen nedan.

Finansiella instrument och placeringspolicy
Kapitalplaceringar är upptagna till anskaffningsvärdet. 
Styrelsen har antagit en placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen 
Njurfonden. Denna har reviderats under 2019. Placeringspolicyn 
innehåller i huvudsak en mix av lika delar penningmarknads-
fonder och aktiefonder. I båda fallen gäller företrädesvis 
placering med medelhög 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.
 Insamlingsorganisationen 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 
Insamlingsstiftelsens fondmedel används Swedbank.

Övrig icke-finansiell information
Njurfonden har, i enlighet med GIVA Sveriges 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.

Anställda
Stiftelsen har inga egna anställda. Administration av stiftelsen 
ombesörjs av Njurförbundet som erhåller ersättning för utförda 
tjänster och upparbetade kostnader. Under året har en tjänst 
som fondkoordinatör inrättats hos Njurförbundet som utför 
tjänster för Njurfonden. 

Framtida utveckling
Styrelsen planerar att utveckla insamlingsverksamheten 
ytterligare genom PR och marknadsaktiviteter. Det är styrel-
sens förhoppning att insamlingsverksamhetens förhållandevis 

Jämförande nyckeltal i kronor

Belopp i SEK 2019 2018 2017 2016 2015
Årsomsättning 6 936 038 3 949 597 4 054 565 6 327 724 19 254 989

Balansomslutning 15 619 200 14 565 372 17 244 427 18 850 783 19 945 270

Resultat –336 730 –2 277 944 –2 181 986 –711 861 11 959 705

Gåvor och bidrag 6 936 038 3 949 597 4 054 565 6 327 724 19 254 989

varav Insamlade medel från allmänheten 3 901 940 3 657 033 3 231 347 2 922 412 2 149 382

Ändamålskostnader 7 693 822 5 983 042 5 611 151 6 570 987 5 368 947

Procentandel av insamlade medel  
som går till ändamålet 111% 151% 138% 104 % 28 %

Förändring av det egna kapitalet

 Ingående Ändamåls-  Årets Utgående 
Belopp i SEK balans bestämning Utnyttjande resultat balans

Balanserade vinstmedel 11 040 079 –1 000 000  –336 729 9 703 350

Bengt Rippes minnesfond 0 1 000 000 –50 000  950 000

Totalt 11 040 079 0 –50 000 –336 729 10 653 350
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gynnsamma utveckling består med hjälp av de genomförda 
insatserna under 2019. För det kommande året fortsätter åtgärder 
med ett särskilt fokus på framtida testamentsgåvor genom att 
göra Njurfonden mer känd hos bland annat begravningsbyråer 
m.m. Exponeringen på olika sociala medier kommer också att 
utökas liksom rekrytering av fler månadsgivare.
 Njurfondens förvaltare följer löpande händelserna i omvärlden 
och samhället med avseende på spridningen av coronaviruset 
(covid-19) och hur det påverkar marknadsvärdet för de 
finansiella tillgångarna. I nuläget kan styrelsen inte bedöma 
vilken påverkan det får för fondens verksamhet 2020.

Förvaltning

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 2019 haft 5 styrelsemöten. Styrelse-
möten avhölls vid följande tillfällen: 12 februari, 27 mars,  
28 maj, 19 september och 13 november.
 Under räkenskapsåret 2019 har styrelsen haft nedanstående 
utseende. Närvaro på styrelsemöten anges inom parantes efter 
respektive styrelsemedlem.

Ordförande, Håkan Hedman,  
förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor  
(4 möten)

Vice ordförande, Gunnar Tufveson,  
professor i transplantationskirurgi, Uppsala (5 möten) 

Sekreterare, Lars Åke Pellborn,  
vice förbundsordförande Njurförbundet (5 möten)

Ledamot, Annette Bruchfeld,  
docent, överläkare Karolinska sjukhuset, Stockholm (5 möten)

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

Ledamot (tom november 2019), Åsa Torstensson,  
förbunds sekreterare Njurförbundet (1 möte)

Ledamot (tom augusti 2019), Magnus Lindberg,  
leg. sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap (3 möten)

Ledamot (from september 2019), Linda Afsenius,  
leg sjuksköterska och ordförande SNSF (1 möte)

Ledamot (from december 2019), Peter Bárány,  
sektionschef barnnefrologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Revisor, Margaretha Morén,  
BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor.

Resultaträkning

Håkan Hedman

Ordförande 

Björn Nilsson

Magnus Lindberg

Linda Afsenius

Peter BárányÅsa Torstensson

Annette Bruchfeld

Lars Åke Pellborn

Sekreterare

Gunnar Tufveson 

Vice ordförande

   2019  2018Funktionsindelad resultaträkning

Verksamhetsintäkter (not 1)

Gåvor   3 901 940  3 657 033

Testamentsgåvor   3 034 098  292 563

Summa verksamhetsintäkter 6 936 038 3 949 597

Verksamhetskostnader (not 2)  

Ändamålskostnader   –7 693 822  –5 983 042

Insamlingskostnader   –177 099  –114 016

Administrationskostnader (not 3,4)   –674 649  –767 043

Summa verksamhetskostnader –8 545 570 –6 864 101

Verksamhetsresultat   –1 609 532  –2 914 504
 

Resultat från finansiella investeringar (not 5)  

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar   1 222 803  511 560

Summa resultat från finansiella investeringar 1 222 803 511 560

Resultat efter finansiella poster   –386 729  –2 402 944

Årets resultat   –386 729  –2 402 944
   

Förändring av ändamålsbestämda medel   
(se vidare redovisning av eget kapital i 
förvaltningsberättelsen)  

Årets resultat   –386 729  –2 402 944

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   50 000  125 000

Förändring av balanserat kapital –336 729 –2 277 944
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Tillgångar

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar  

Andra långfristiga värdepappersinnehav (not 6)   12 848 996  12 593 606

Summa anläggningstillgångar 12 848 996 12 593 606

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   0  30 115

Övriga fordringar   0  20 583

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7)   70 686  117 633

Summa kortfristiga fordringar 70 686 168 331

Kortfristiga placeringar (not 8)   165 304  165 304

Kassa och bank   2 534 214  1 638 130

Summa omsättningstillgångar 2 770 204 1 971 766

Summa tillgångar 15 619 200 14 565 372

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat   10 990 079  13 318 023

Ändamålsbestämda medel   0  0

Årets resultat   –336 730  –2 277 944

Summa eget kapital 10 653 350 11 040 079

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   283 119  287 751

Skatteskulder   0  –25 847

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag (not 9)   4 350 000  3 125 000

Övriga kortfristiga skulder   298 469  105 316

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter )not 10)   34 263  33 073

Summa kortfristiga skulder 4 965 850 3 525 292

Summa eget kapital och skulder 15 619 200 14 565 372

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättade enligt ÅRL samt BFNAR 
2012:1 (K3) samt följer ”Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning” uppdaterade 10 januari 2019. 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 intäkts-
post, 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 stadigva-
rande 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 administra-
tionskostnader 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.

Balansräkning 
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 finansiel-
la tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärdet 
med avdrag för nedskrivning.
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-
ningsprövning.

Tilläggsupplysningar
   2019  2018
Balansräkning
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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.

Not 1. Insamlade medel

Gåvor

Gåvor från allmänheten 3 845 503 3 557 889

Gåvor från företag 44 803 82 554

Gåvor från andra organisationer 11 634 16 590

Gåvor från externa stiftelser och fonder 0 0

Summa 3 901 940 3 657 033

Testamentsgåvor

Testamentsgåvor 3 034 098 292 563

Summa 3 034 098 292 563

Summa verksamhetsintäkter 6 936 038 3 949 597

Not 2. Förklaring till  
uppdelning av  
verksamhetskostnader

Ändamålskostnader

Könsfördelning bland styrelseledamot  
och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter 8 8

varav män 6 5

Administration, personal-  
och styrelsekostnader  
köpta av Njurförbundet

Lönekostnader 472 559 139 402

Styrelsearvoden 46 500 45 500

Sociala avgifter 144 254 51 244

Summa personalkostnader 663 313 236 145

Beviljade forskningsanslag 4 300 000 3 000 000

Beviljade forskningsanslag från  
Bengt Rippes minnesfond 50 000 0

Beviljade forskningsanslag från  
Tommy och Gösta Anderssons  
minnesfond  0 125 000

Informationskostnader 2 680 509 2 621 897

Summa ändamålskostnader 7 693 822 5 983 042

Insamlingskostnader

Konsultkostnad för 
insamlingsverksamhet 177 099 114 016

Summa insamlingskostnad 177 099 114 016

Not 3. Administrationskostnader

Revision 54 375 21 250

Svensk Insamlingskontroll 5 400 5 800

Övrig administration 614 874 739 993

Summa administrationskostnader 674 649 767 043

Summa verksamhetskostnader 8 545 570 6 864 101

Not 4. Leasing

Njurfonden har under 2019 leasat framför allt kontorslokaler samt 
datorer och annan kontorsutrustning via Njurförbundet. 
 Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 100 386 kr.

Motsvarande förhållande kommer att bestå för den närmaste 
framtiden.

Not 5. Resultat från  
finansiella investeringar

Utdelning aktier 63 034 106 739

Realisationsvinster vid aktieförsäljn. 1 162 035 405 819

Realisationsförluster vid aktieförsäljn.g –2 267 –999

Summa 1 222 802 511 560

Not 6. Långfristiga  
värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde 12 593 606 14 414 832

Förvärv 10 830 401 87 151

Försäljning –10 575 011 –1 908 377

Utgående anskaffningsvärde 12 848 996 12 593 606

Innehav

  Bokfört värde 

Robur fonder 9 845 990

Depåkonto 187 006

Värdepapper Swedbank VP Bas 2 816 000

Summa 12 848 996

  Marknadsvärde

Robur fonder 11 743 483

Depåkonto 187 006

Värdepapper Swedbank VP Bas 2 588 160

Summa 14 518 649

Not 7. Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Payson 39 500 50 749

3D 17 500 17 500

KomMed 8 704 9 750

Insamlade gåvor 3 400 33 102

MyNewsDesk 1 335 1 282

Ownit 247 0

Logiken 0 4 000

TeliaSonera 0 1 250

Summa 70 686 117 633

Not 8. Kortfristiga  
placeringar

  Bokfört värde

Nordea Stratega 10 158 780

Catella 6 524

Summa 165 304

  Marknadsvärde

Nordea Stratega 10 168 829

Catella 19 988

Summa 188 817

Not 9. Övriga  
kortfristiga skulder

Beslutade ej utbetalda medel 4 350 000 3 125 000

Skuld till Njurförbundet 298 469  105 316 

Summa 4 648 469 3 230 316

Not 10. Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

Reserverat för revision 30 000 25 000

KomMed 2 464 5 245

Payson 1 478 1 881

Payex (Fonus) 321 453

Magnus Lindberg 0 494

Summa 34 263 33 073

 2019  2018

 2019  2018

 2019  2018  2019  2018

Stockholm 21/4 2019

Håkan Hedman Gunnar Tufveson  Lars Åke Pellborn
Ordförande

Björn Nilsson Annette Bruchfeld Linda Afsenius

Peter Bárány

Min revisionsberättelse har avgivits den 23/4 2019
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 2019

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Org.nr. 802477-9202

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlings-
stiftelsen Njurfonden för år 2019.
 Enligt vår 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 2019 och av dess finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra 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 misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra 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 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra 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 misstag 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 vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upp lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen 
Njurfonden för år 2019.
 Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat 
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo-
visningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.
 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen, 
eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentli-
ga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 23 april 2020

BDO Mälardalen AB
 

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor



Njurfonden 
Telefon: 08-546 405 00 
Gåvotelefon: 020-900 100 
Telefontid 9.00 – 15.00 helgfri vardag (lunchstängt 12.00 – 13.00)

E-post: info@njurfonden.se

Njurfonden har följande betalningsalternativ: 
Plusgiro: 90 03 67-4, för gåvor utan OCR-märkt inbetalningskort 
Plusgiro: 90 04 62-3, för gåvor med OCR-märkt inbetalningskort 
Bankgiro: 900-3674 
100:- genom att sms:a NJURE till 72980 
Swish nr: 900 36 74


