Årsredovisning 2021

2021 i korthet

6 100 000 kr
Utdelade medel
Som resultat av 2021 års insamlingsarbete delar Njurfonden
ut 6 100 000 kronor till lovande forskningsprojekt.

Verksamhetsintäkter
Gåvor ..............................................................................

5 391 207

Testamentsgåvor ....................................................

4 015 113

Summa Verksamhetsintäkter ...........................

9 406 320

49 st

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader.............................................

–8 692 781

Antal beviljade ansökningar
49 lovande forskningsprojekt fick ta del av Njurfondens utdelning på
sex miljoner kronor. Därmed har vi delat ut över 28 miljoner kronor
till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten.

Insamlingskostnader..................................................

–293 273

Administrationskostnader.......................................

–786 319

Summa verksamhetskostnader....................

9 406 320 kr
Insamlade gåvor och testamentsgåvor

Nästan tio miljoner kronor samlades in 2021, vilket skapar goda
förutsättningar att bibehålla en långsiktighet
i forskningen kring njursjukdomar.

–9 772 373

15 843 739 kr
Eget kapital

Ordföranden har ordet
Njurfonden har utvecklats positivt under de åtta år som förflutit sedan
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stiftelsen grundades. Insamlingen av pengar har stadigt ökat och tack
vare gåvor, månadsgivare och flera testamenterade arv har utdelningen till
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ofta kan bromsa utvecklingen till njursvikt och komplikationer i hjärt-kärlsjukdom. Det behövs därför mer resurser till forskning om sjukdomsmekanismer och nya effektivare behandlingar för njursjukdomar samt
upplysning till allmänheten om tidig upptäckt och hur man kan skydda
sina njurar.
Njurfonden behöver därför samla in mycket mer pengar för att kunna fylla
de behov som finns och efterfrågas inom forskarvärlden. Det pågår
mycket framgångsrik njurforskning i Sverige. Det visar alla de forskningsansökningar som inkommer till Njurfonden. Under 2021 behandlades 88
ansökningar från samtliga lärosäten i landet vilket var all time high.
Njurforskningen har under senare år kommit en bit på vägen och gåtorna
som rör de vanligaste njursjukdomarna är forskarna på väg att finna
lösningar på inom en överskådlig framtid. Med rätt resurser finns det hopp
för de som senare i livet insjuknar både beträffande läkemedel och
behandlingar.
Vi är mycket stolta över att Njurfonden har kunnat bidra till framstegen
inom den svenska njurforskningen och hoppas att ökad insamling kan
fylla efterfrågan på forskningsmedel och snabba på utvecklingen än mer.
Stockholm i april 2022

Håkan Hedman
Ordförande Insamlingsstiftelsen Njurfonden
Medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska Akademin
vid Göteborgs universitet

”Jag hoppas få behålla
nästa njure längre”
Lova, 17 år, lider av kronisk avstötning – hon kommer att förlora

– Idag går det bra att prata om det men när Lovas njursvikt upptäcktes var

njuren hon fick av sin pappa när hon var åtta år. Varför vissa

det jobbigt, berättar Madelene. Det hör ju heller inte till vanligheterna att

transplanterade njurar håller kortare tid och andra längre är en gåta.

få ett nytt organ och jag hade ingen kunskap om detta. Det är svårt att se

Forskarna letar efter lösningar och med din hjälp kan vi göra framsteg.

ens barn drabbas av svår sjukdom.

Stötta njurforskningen med en gåva till Njurfonden idag. Tack!

Hoppas på forskningen
Lova lider idag av kronisk avstötning, vilket betyder att hennes kropp har

Det var en chock att det var så allvarligt

börjat bilda antikroppar mot den transplanterade njuren. Hennes

Lova fick diagnosen kronisk njursvikt när hon var sju år. Hon var trött,

njurfunktion är nere på hälften, och försämras successivt. I vilken takt vet

kissade mycket och växte dåligt. Vid en biopsi upptäcktes att hon bara

man inte, och har hon tur stannar försämringen av och hon kan ligga kvar

hade knappt 25 procent njurfunktion kvar. För Lovas mamma Madelene

på denna njurfunktion länge. Förr eller senare kommer hon troligtvis att

var det en chock att det var så allvarligt.

behöva en ny njure.

– Jag trodde hon skulle dö ifrån oss. Lova fick börja med mycket

– Det är bara att gilla läget och kämpa på, säger Lova. Jag får rätta mig

mediciner och sprutor för att hjälpa kroppen, berättar Madelene. Hon

efter läkarna och hoppas att min njurfunktion ligger stilla några år till.

behövde en ny njure och pappa Stefan ställde upp. Det blev en lyckad

Jag vet att jag nog måste transplanteras igen och hoppas min mammas

transplantation när Lova var åtta år.

njure kan fungera.

Lova själv säger att hon inte minns så mycket av den här tiden, annat

– Det som är obehagligt med njursjukdom är att det är en ”tyst”

än att hon hade ont efter transplantationen.
– Det var bara att göra allt som läkarna sa.

sjukdom som kommer smygandes, säger Madelene. Många lider av det

Efter transplantationen repade sig Lova ganska snabbt, även om det

utan att veta om det. Lova äter nu sina mediciner och vi avvaktar hur
njurfunktionen utvecklas.

var mycket provtagningar och sjukhusbesök de första månaderna.

Familjen drömmer om att forskningen kan hitta svar på varför organ

De immunhämmande medicinerna hon var tvungen att ta gav en del
biverkningar, men hon blev betydligt piggare och mådde bättre. Efter tre

stöts bort, och att Lova får behålla nästa njure längre.

månader kunde hon börja i skolan igen. För Lova som då var åtta år var

Text: Annelie Olsson Larsson
Bild: Fotografen Strömsund

det skönt att få komma tillbaka och vara som alla andra igen.
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•

Arne har fått
extra år tack vare
forskningen.
Arne Johansson, 82 år, är en av de äldsta
i Sverige som har hemdialys. Fyra gånger

Arne säger att han tycker att Njurfonden gör ett viktigt arbete för njursjuka,

i veckan kopplar han själv upp sig mot

och när han fyllde 80 år bad han släkt och bekanta att skänka pengar till

dialysapparaten. Forskningens framsteg

Njurfonden. Det blev cirka 4 000 kronor dit. Sådana insamlingar är något

har gjort det möjligt.

Arne tycker fler skulle göra.
– Familjen har varit det viktigaste stödet för mig med allt som jag gått
igenom. Jag gillar att umgås med mina fyra barnbarnsbarn och hoppas snart

Kan inte transplanteras

att coronan går över helt. Jag och min fru har fått våra rekommenderade
sprutor vaccin nu så det känns bra, säger Arne.

Arnes njursjukdom upptäcktes när han hastigt insjuknade i lunginflammation. Efter en akutresa till sjukhuset i Oskarshamn konstaterades att båda

Njurproblem kan komma av olika orsaker

njurarna lagt av. Han beskriver dialysen som ett maratonlopp, så mycket tar

Arne har även en nio år yngre bror som också har bloddialys i hemmet.

det på krafterna. Tidigare tog det även mycket restid, men den slipper han

Han fick problem med njurarna efter en allvarlig halsfluss.

nu då han sköter dialysen själv i hemmet. Varannan dag renar han blodet

– Ödet har gjort så att både min bror och jag måste ha dialys.

med hjälp av sin dialysapparat, i fyra och en halv timme.

Njurproblem kan komma på grund av många olika orsaker. Jag hoppas

Arne säger att han tycker att fler borde ha sin dialys hemma och slippa

i alla fall att jag får leva lite längre och se vad framtiden har att erbjuda,

alla resor fram och tillbaka. Orsaken till att det inte är så tror han ligger i

säger Arne.

att patienterna kanske är lite rädda för vad det innebär att sköta dialysen
hemma.

•

Text: Annelie Olsson Larsson
Foto: Karl Nilsson

– Använd tiden då du är på dialys på sjukhuset till att lära dig hur det
går till så är det lättare sedan att ta hem dialysen. Så gjorde jag, säger Arne.
Att få en ny njure genom en transplantation är inte ett alternativ.
– På grund av att jag är så gammal och har prostatacancer så ville man
inte transplantera mig med en ny njure, säger Arne.

Forskningen förlänger liv

Hemhemodialys (HHD)
Bloddialys kan utföras hemma, själv eller med stöd av närstående alternativt
annan person. Patienten får lära sig sköta en dialysapparat som är anpassad
till att användas i hemmet, vilket ger ökat frihet.
En annan fördel är att man kan välja tätare dialyser, vilket är att föredra
rent medicinskt. Det krävs utrymme att förvara både apparat och tillbehör.
Omkring 130-140 personer i Sverige har bloddialys i hemmet.

Fyra av fem dialyspatienter kan av olika skäl inte transplanteras. Men tack
vare forskningen har dialysbehandlingen blivit mycket effektivare och
skonsammare, vilket har ökat livslängden väsentligt för personer i dialys.
Risken att avlida har gått ner med över en tredjedel jämfört med för 30 år
sedan.
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Njurfonden – vi ger utdelning
Njurfonden har delat ut 6 100 000 kronor till 49 forskare ur fondens avsatta medel för 2021.
Njurfonden har därmed delat ut totalt över 28 miljoner kronor
till olika forskningsprojekt i Sverige sedan starten.

För kunskap och utveckling

Inflammatoriska njursjukdomar

Insamlingsstiftelsen Njurfonden startades under 2013. Stiftelsen drivs ideellt och insamlade medel

Forskningsprojekt inriktade på de kroniska njursjukdomar
som är orsakade av skador i njurvävnaden pga ett
aktiverat immunsystem och/eller inflammation.
Inflammatoriska njursjukdomar är en vanlig orsak till
njursvikt och behov av njurersättande behandling.

går till stiftelsens ändamål med utdelning en gång om året.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för:

Daniel Appelgren
Linköpings universitet

• 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

Extracellulärt DNA som orsak till
inflammation vid ANCA-associerad
vaskulit.
150 000 kr

vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt stärker
medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation.

Per Brandström

Vår organisation

Sahlgrenska Akademin Göteborgs
Universitet
Spädbarns-UVI nu och i framtiden.

Bakom bildandet av Njurfonden står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk

150 000 kr

Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Styrelsens sammansättning

Roza Chaireti

Ordförande:
Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor
vid Sahlgrenska Akademin

Karolinska Institutet
Obstetriska utfall hos gravida med
lupusnefrit.
100 000 kr

Vice ordförande:
Annette Bruchfeld, professor/överläkare njurmedicin, Linköpings Universitet/Karolinska institutet .
Johanna Dahlqvist

Kassör:
Björn Nilsson, förbundskassör Njurförbundet.

Uppsala universitet

Övriga ledamöter:
Linda Afsenius, leg sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande Svensk
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening
Peter Bárány, docent, sektionschef barnnefrologi Karolinska universitetssjukhuset
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Tina Pajunen, vice ordförande, Njurförbundet
Per Lindnér, professor, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset
Revisor:
Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO Mälardalen AB.

Djupgående analys av immunceller
och biomarkörer vid småkärls
vaskulit.
150 000 kr

Kerstin Ebefors
Göteborgs universitet
IgA-receptorernas roll för det
inflammatoriska svaret vid
IgA-nefrit.
150 000 kr

Iva Gunnarsson
Karolinska Institutet
Kan tidiga biomarkörer vid
SLE-nefrit prediktera långtids
prognosen?
150 000 kr
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Peter Hemmingsson
Karolinska Institutet
Komplementaktivering vid
ANCA-vaskulit med fokus på
komplementantikroppar.
100 000 kr

CKD 1 – 4 och diabetes

David Unnersjö-Jess

Forskningsprojekt inriktade på kronisk njursjukdom
inom stadierna 1 – 4, vilket innebär inga symptom alls
av njurpåverkan till påtagliga symptom på grund av
nedsatt njurfunktion. I den här gruppen ingår forskning
om kronisk njursjukdom som orsakats av diabetes.

Avancerad optisk mikroskopi och
djupinlärning för precisionsnjurdiagnostik.
100 000 kr

Uniklinik Köln

Anna Juto

Emmanuelle Charrin

Yiyi Xu

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Göteborgs universitet

Mikropartiklar från neutrofiler vid
ANCA-associerad vaskulit.
100 000 kr

Renoprotektiva mekanismer för
löslig Klotho vid diabetisk nefropati.
100 000 kr

Exponering för både metaller och
luftföroreningar har mer njurtoxicitet?

Anna Levin

Anders Christensson

Karolinska Institutet

Lunds universitet

Molekylära mekanismer för
uppkomst och progress av
njurskada vid IgA-nefrit.
100 000 kr

Metoder för att hitta hjärtsjukdom
vid kronisk njursjukdom.
150 000 kr

Sophie Ohlsson
Lunds universitet

Maria Eriksson Svensson

Helen Erlandsson

Uppsala universtitet

Karolinska Universitetssjukhuset

Komplementsystemets roll
vidsystemisk vaskulit.
200 000 kr

Studie av metabola förändringar
i den kvarvarande njuren hos
njurdonatorer.
150 000 kr

Mediaförkalkning predikterar
kardiovaskulära händelser och
mortalitet.
150 000 kr

Mårten Segelmark

Marie Jeansson

Giedre Martus

Lunds universitet

Karolinska Institutet

Lunds universitet

Reglering av T-cellers överaktivitet
vid glomerulonefrit.
150 000 kr

Angiopoietin-2 och trombos
bildning i njuren vid COVID-19.
100 000 kr

Klinisk validiering av Kombi-PET test
hos patienter med peritonealdialys.
100 000 kr

Senka Sendic

Gizem Korkut

Helena Rydell

Karolinska institutet

Karolinska Institutet

Karolinska Universitetssjukhuset

Kliniska och experimentella studier
vid IgA-nefrit och SLE-nefrit.
100 000 kr

Mekanismer av podocyte
regeneration och mesangial
proliferation.
100 000 kr

Livskvalitet och symtom hos
patienter med grav njursvikt.
150 000 kr

Maria Tydén

Agne Laucyte-Cibulskiene

Karin Staaf

Uppsala universitet

Lund universitet

Intestinal hyperreaktivitet vid
IgA-nefrit – effekter av Nefecon.

Kronisk njursvikt och dess samband
med vaskulära och metaboliska
sjukdomar.
100 000 kr

Linköpings Universitet/Region
Östergötland

100 000 kr

100 000 kr

CKD 5 och dialys
Forskningsprojekt som rör kronisk njursjukdom i
stadie 5 som innebär kraftigt nedsatt njurfunktion
och på gränsen till behov av njurersättande
behandling. I den här gruppen ingår forskning som
rör dialys..

Stickteknik och AV-fistelutveckling
– en prospektiv observationsstudie.
100 000 kr

Jenny Nyström

Maria Stendahl

Göteborgs universitet

Svenskt Njurregister

Mekanismer bakom diabetisk
njursjukdom.
150 000 kr

COVID-19 pandemins påverkan på
njursviktspopulationen.
200 000 kr

Oskar Swartling
Karolinska Institutet
Effekt av brocolligroddar på metabol
kontroll vid CKD och typ-2 diabetes.
100 000 kr
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Peter Stenvinkel

Angelina Schwarz

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Mot ny behandling av åldrande
kärl vid kronisk njursvikt.

Nekroptos som diagnostiskt vertyg
för ischemi och transplantat
glomerulopati.

100 000 kr

150 000 kr

Övrigt
Forskningsprojekt om
njursjukdomar som inte
kan inkluderas inom ovan
rubricerade områden.

Frida Welander

Jessica Smolander

Linnea Malmgren

Umeå universitet

Karolinska Institutet

Lunds universitet

NOAK vs warfarin hos patienter
med kronisk njursvikt eller dialys.
100 000 kr

Tidig transplantatglomerulopati
och prognostiska faktorer för
graftöverlevnad.

Åldersrelaterad njurfunktions
nedsättning, mortalitet och
skelettrelaterad ohälsa.

150 000 kr

100 000 kr

Transplantation

John Söfteland

Christina Montgomerie

Forskningsprojekt som rör
njurtransplantationer.

Göteborgs Universitet
Registerlänkningsstudier på
COVID-19 hos njurtransplanterade.

KIDS Karolinska institutet
Danderyds sjukhus

100 000 kr

100 000 kr

Alireza Biglarnia
Lund universitet
Det medfödda immunförsvarets
inverkan på utfallet efter
njurtransplantation.
200 000

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

Ylva Tranaeus Lindblad

Åsa Norén

Karolinska Institutet

Göteborgs universitet

Långtidsstudie av kronisk
njursjukdom i barndomen
– påverkan på hjärta och kärl.

Njurfunktionsnedsättning vid
levertransplantation.
100 000 kr

150 000 kr
Eva Carlsson
Uppsala universitet
Njurdonation – påverkan på
graviditet och njurfunktion samt
hälsa.
50 000 kr

Annika Östman Wernerson

Hannes Olauson

Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Molekylära studier för att
kartlägga patofysiologi vid
njurtransplantation.

Vidareutveckling av en modell för
studier av sjukdomsmekanismer i
intakt njure.

200 000 kr

100 000 kr

Milan Chromek
Karolinska Institutet
Urinvägsinfektion hos
njurtransplanterade barn.
100 000 kr

Vårdvetenskap

Katarina Robertsson

Forskningsprojekt som är inriktade på
omvårdnad och utveckling av metoder
inom vårdvetenskap i samband med
vård av njurpatienter.

Karolinska Institutet

Jana Ekberg
Göteborgs universitet
SAILOR studie: 5-årsuppföljning av
njurtransplanterade patienter utan
steroider.
150 000 kr

Philippa Svensson

Barbara Salzinger

Lunds universitet

Karolinska Institutet

Borgskalan för säker och effektiv
balans och styrketräning hos patienter med CKD.

Betydelsen av njursvikt vid
kranskärlssjukdom.

Tomas Lorant
Uppsala universitet

150 000 kr

Michael Olausson

Njurfunktion efter hypotermi
behandlad hypoxisk-ischemisk
encefalopati.
100 000 kr

50 000 kr

Att skydda njurar samt hjälpa
njursjuka med antikroppar bli
transplanterade.

Grossmann

Jeanette Wallin
Sophiahemmet Högskola
Stöd för initiering av samtal inför
livets slut med patienter i
dialysbehandling.
100 000 kr

Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs universitet
Njurtransplantation av njure från
donator med hjärtstopp utanför
sjukhus.
200 000 kr

8

100 000 kr

Forskare belönas
för framsteg inom peritonealdialys.
Bengt Lindholm var med och introducerade

– Jag känner mig väldigt hedrad över att få Bengt Rippes pris, dels för jag

en ny form av peritonealdialys, ”påsdialys”,

kände Bengt Rippe personligen och dels för vi delade samma intresse för

i Sverige år 1978. Tack vare hans insatser

peritonealdialys, säger Bengt Lindholm.

kunde man vidareutveckla den mot dagens

Bengt Lindholm, senior
forskningsspecialist och
sektionschef vid Baxter
Novum, Karolinska
Institutet i Stockholm.

Bengt Lindholm säger att andelen dialyspatienter med peritonealdialys

peritonealdialys med få infektioner jämfört

är cirka 20–25 procent i Sverige och denna behandlingsform hamnar på

med hur det var för 40 år sedan. Nu har hans

tredje plats efter transplantation och hemodialys. Han säger att peritoneal-

gärningar resulterat i att Insamlingsstiftelsen

dialys är en bra behandling för dialyspatienter då de kan sköta den själv,

Njurfonden tilldelar honom Bengt Rippes

ha det hemma och resa.

forskarpris på 50.000 kronor för hans

Forskning inom det njurmedicinska området är viktigt och Bengt

vetenskapliga insatser inom det njur

Lindholm kommenterar Njurfondens utdelning så här:
– Betydelsen av Njurfondens utdelning av pengar till forskning ökar då

medicinska området.

anslagen ökat kraftigt. Det är en givare att räkna med. Förr var pengar ett
stort problem för njurforskningen då anslagen var få, idag är läget lite

Bengt Lindholm har forskat inom peritonealdialys i över 40 år. Jonas

bättre, säger Bengt Lindholm.

Bergström, professor, var hans handledare när Bengt Lindholm började

•

och de tittade då på hur patienterna reagerade på den nya formen av
peritonealdialys, ”påsdialys” eller CAPD, när den först infördes 1978 i

Bengt Rippes forskarpris

Sverige. Här studerade man ämnesomsättningen av glukos, fett, protein,

Bengt Rippe var professor i Lund och en internationellt
framstående njurforskare. Han deltog i grundandet av
Njurfonden 2013. Bengt Rippe avled i oktober 2016
och till hans minne har inrättats ett forskningspris som
utdelas till en forskare som utfört en betydelsefull
vetenskaplig prestation inom det njurmedicinska
fältet.

aminosyror och salter hos patienter med peritonealdialys. Studier gjordes
först vid start och sedan efter tre månader och efter 12 månader.
Resultatet visade att peritonealdialys på alla dessa fronter fungerade bra
och ingen patient fick till exempel diabetes. De här studierna – och de

Motiveringen för 2021 lyder: ”Insamlingsstiftelsen Njurfonden har tilldelat Bengt
Rippes forskarpris 2021 till Bengt Lindholm för hans omfattande insatser för
njurmedicinsk forskning sedan 1978 och särskilt inom peritonealdialys.”

goda kliniska resultaten av behandlingen med sjunkande antal infektioner
– banade vägen för en fungerande peritonealdialys i Sverige.
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Forskning ska hjälpa njursjuka barn

Urban Fläring, docent och överläkare vid barnanestesi- och intensivvårdskliniken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm

Hur ser studien ut som ni ska göra?

Urban Fläring forskar om barn som drabbats av svår akut njursvikt.
Målet är att hitta riskfaktorer som kan visa på om patienten ligger i

– Vi har omkring 700 patienter på barnintensiven per år varav 25 procent av

riskzonen för att få kronisk njursvikt senare i livet.

barnen drabbas av akut njursvikt som en del i sin kritiska sjukdom. Cirka 30

Varje år drabbas flera barn av akut njursvikt, och måste vårdas med dialys.

stycken av patienterna med den svåraste formen av akut njursvikt måste vi

Det kan vara en följd av exempelvis barncancer, sepsis (blodförgiftning)

behandla med dialys. Akut njursvikt hos barn kan komma av till exempel

eller större operationer. Vissa av barnen som tillfrisknar utvecklar senare i

sepsis, cancer eller operation av medfött diafragmabråck. Orsaken till att

livet kronisk njursjukdom, som kräver livslång behandling.

de övriga barnen får dialys kan vara kronisk njursvikt men även medfödda
ämnesomsättningssjukdomar. Tanken är nu att följa upp alla de barn som

Urban Fläring, docent och överläkare vid barnanestesi- och intensivvårdskliniken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, är en av de

haft akut njursvikt sedan 2015. De kommer genomgå en omfattande

forskare som fick stöd från Njurfonden 2020. Målet med hans forskning är

njurfysiologisk undersökning där vi kartlägger hur vanligt det är med

att kartlägga de barn som drabbats av den svåraste formen av akut

kronisk njursjukdom, njurfunktion samt undersöker möjliga riskfaktorer.

njursvikt och försöka hitta sätt att förhindra att de utvecklar kronisk

Det kan hjälpa till att identifiera vilka barn som löper ökad risk att drabbas

njursjukdom och behöver dialys eller en njurtransplantation.

av kronisk njursjukdom. Vi kommer kalla alla barn under 2021 och om ett
år beräknar vi ha fått alla uppgifter.

Vad är din bakgrund?

Vad är målet med studien?

– Jag har arbetat och forskat inom barnintensivvård i över 20 år i
Stockholm och var med om starten av kontinuerlig dialysbehandling här

– I första hand vill vi försöka fastställa om det är ett problem att barn som

år 1998 då vi använde metoden för första gången. Så jag har varit med från

får akut njursvikt också får kronisk njursvikt. Om vi lyckas identifiera barn

början.

med uppseglande kronisk njursvikt, kommer barnnjurläkare kunna hjälpa
dem med förebyggande behandling så att behov av dialys och transplan-
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Fotograf: Maria Rosenlöf

tation kan fördröjas eller i bästa fall förhindras. Det är 70 barn som kommer

Hur ser du på framtiden för de barn som tidigt drabbas av akut

ingå i studien. Målsättningen är att allt forskningsarbete skall vara klart

njusvikt?

hösten 2022 då vi kommer skicka in ett manuskript för publicering i en

– Vi hoppas hitta markörer som kan visa om de här barnen har risk för att

vetenskaplig tidskrift. Resultaten kommer vara efterfrågader.

utveckla kronisk njursjukdom senare i livet och då kan man titta på vilka
läkemedelsbehandlingar som tidigt behövs sättas in för att patienten slippa

Varför har du intresserat dig för just detta ämne?

dialys och transplantation. Att arbeta förebyggande är viktigt..

– Jag fick frågan några år efter att kontinuerlig dialysbehandling startats på
Astrid Lindgrens barnsjukhus om jag inte kunde skriva ihop riktlinjer för

Hur ser du på forskning inom detta område och vad betyder

hur vi skulle arbeta. Jag visste det var stor skillnad på dialys för vuxna och

stödet från Njurfonden?

barn och började undersöka om jag kunde hitta något nätverk för

– Forskningen har jättestor betydelse för barnintensivvård. Vi tillhör en

barndialys. Jag fick kontakt med en amerikansk läkare, Timothy Bunchman,

forskningsgren i västvärlden som är minst prioriterad. Mycket av den

som ingick i ett nätverk I USA. Jag blev glad för det för de ligger i framkant

forskning vi bedriver gör vi på ledig tid inklusive semester. Med pengarna

inom forskning av njursvikt hos kritiskt sjuka barn. Så efter att ha fått ta del

från Njurfonden kan jag ge en doktorand tid för att arbeta med det här

av deras kunskap så kunde jag skriva riktlinjerna för barndialys.

projektet. Det är en förutsättning för att det ska kunna genomföras.

– Med tiden har jag och andra barnintensivvårdsläkare konstaterat att
kunskap saknas om vad som händer med barnen när de haft akut

Text: Annelie Olsson Larsson
Foto: Maria Rosenlöf

njursvikt. Hos barn med akut njursvikt som överlever normaliseras ofta
njurfunktionen men stressen på kvarvarande nefron kan medföra risk att
dessa barn utvecklar kronisk njursvikt senare i livet. Detta ville jag forska
vidare om.
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Alireza vill skydda transplanterade
njurar mot inflammation.
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Njurar som ska transplanteras kan skadas av syrebrist under

som händer med patienten i samband med transplantationen, berättar

transporten mellan donator och mottagare. Ju längre tid mellan

Alireza Biglarnia.

operationerna desto större skada. Nu pågår forskning för att få fram

I studien har hittills ingått cirka 250 personer som har transplanterats,

ny behandling som ska skydda organen.

både med organ från avlidna och levande donatorer. Fler personer

Alireza Biglarnia, adjungerad lektor och överläkare i

tillkommer allt eftersom studien pågår.

transplantationskirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö,

– Preliminära data visar att ischemi i njurar ökar risken för en mycket

bedriver forskning för att vi bättre ska förstå hur syrebristen påverkar

tidig aktivering av patientens immunförsvar. När vi jämför mellan njurar

organ och vilken roll immunförsvaret spelar.

från avlidna och levande donatorer, ser vi en aktivering av immunförsvaret
hos mottagare av njurar från avliden donator, men oftast inte hos de som

Tänk om man kunde skydda njurens celler vid transplantation, genom att

fått njurar från levande donatorer, som inte har utsatts för långvarig

täcka dem med en sorts mikroskopiskt tunn, skyddande film – en polymer,

ischemi.

och därigenom minska skador och förbättra resultat av transplantation.

Ny teknik kan förbättra skyddet

Pågående forskning kan göra det möjligt.
Friska njurar har fullt med fina blodkärl, där blodet är i konstant

Forskarna har sett att immunförsvaret aktiveras i det ögonblick som

cirkulation. Här renas blodet från slaggprodukter och gifter samtidigt som

mottagarens blod träffar det nya organet – en så kallad kontaktaktivering,

det förser organen med livsviktigt syre. Ett problem vid njurtransplantation

som beror att cellernas utseende har förändrats av syrebristen. Det var

är att blodcirkulationen avstannar då njuren tas ur kroppen, vilket leder till

överraskande hur snabbt aktiveringen sker, och hur snabbt den avtar.

syrebrist i njuren. Det kallas ischemi. Så snart njuren transplanteras i

I ett mångårigt samarbete har Alireza Biglarnia tillsammans med andra

mottagarens kropp kommer nytt blod att flöda i kärlen, men den syrebrist

forskare utvecklat en ny behandling som nu ska prövas för att skydda

som har uppstått tiden däremellan har förändrat cellernas utseende.

njurarna mot den inflammation som uppstår av ischemi och immun
försvarets aktivitet. Det är en polymer, ett material som lägger sig som en filt

Syrebrist leder till inflammation

på cellerna och skyddar mot angreppet från immunförsvaret. Omfattande

Vårt immunförsvar reagerar på cellerna som har förändrats av ischemin

djurstudier har hittills gjorts för att undersöka säkerheten och effekten.

och det uppstår en inflammation i den transplanterade njuren, som kan

– Dessa studier har visat att inflammationen på ett säkert och effektivt

påverka resultatet både på kort och lång sikt. Studier har visat att

sätt dämpas avsevärt när vi har släppt på blodet under transplantationen,

inflammationen uppstår i takt med tiden för ischemi. Ju längre ischemitid

vilket har lett till en betydligt bättre njurfunktion i jämförelse med

desto mer inflammation.

obehandlade njurar. Några dagar efter transplantationen bygger njuren

Vid transplantation med njure från en levande donator planerar man

själv upp ett skydd mot immunförsvaret, och blir därmed motståndskraftig

för att minimera tiden organet är utanför kroppen. I regel opereras donator

mot inflammation.

och mottagare i parallella salar och njuren tas ut först när mottagaren är

Forskarna har nyligen fått tillstånd att pröva den nya behandlingen hos

redo, vilket kan göra att hela proceduren är klar på under en timme.

patienter som ska genomgå njurtransplantation på Skånes Universitets-

Det ger nästan alltid ett bra resultat, med få komplikationer.

sjukhus i Malmö. Patientrekrytering för studien med namnet ”ATMIRe
startas i april 2022.

Cirkulerande vätska minskar syrebristen

Njurfondens stöd kan förbättra utfallet

Men cirka sju av tio transplantationer sker med njure från en avliden
donator. Det är inte lika förutsägbart. Donatorn kan finnas på ett annat

Alireza Biglarnia är en av de forskare som fick stöd från Njurfonden vid

sjukhus än mottagaren, till och med i ett annat land, vilket gör att det kan

2021 års utdelning. Det bidraget går till en studie för att kunna identifiera

ta upp till 20 timmar. Efter så lång tid kanske inte njuren börjar fungera

risken för den enskilda patienten att drabbas av sämre resultat på grund av

direkt efter transplantationen. Ibland behöver en nytransplanterad patient

en tidig aktivering av immunförsvaret och attack på organet. Därmed

dialys, vilket ökar risken för avstötning av det nya organet och försämrat

hoppas man kunna anpassa den immunsänkande medicineringen och

resultat.

justera immunförsvarets dämpning på individnivå.
– Vi är tacksamma för bidraget och förtroendet från Njurfonden.

För att få optimalt resultat lägger man i dag stor vikt vid att samarbeta
mellan sjukvårdsregioner och planera operationerna för att hålla tiden så kort

Pengarna kommer vi använda för att få fram ny kunskap som krävs för att

som möjligt. Utöver detta använder man också så kallad maskinperfusion,

förbättra utfallet för transplanterade patienter i framtiden, säger han.

där en speciell, kyld, lösning kontinuerligt pumpas genom njuren för att

Text: Sara Norman
Foto: Miriam Preis

hålla kärlen öppna och för att minska ischemiskadan.
– Vi vet att ischemin är skadlig, men inte hur mycket, inte i vilken
omfattning och inte hur den påverkar immunförsvaret i ett tidigt skede
efter transplantationen. Vi startade vår forskning 2018 för att kartlägga vad
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Härmed avger styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden årsredovisning samt redovisning
av stiftelsens verksamhet och förvaltning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

Förvaltningsberättelse 2021
Årsredovisningen är upprättad enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 (K3) samt följer ”Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning” uppdaterade december 2021.
Årsredovisningen är upprättad i SEK.

Allmänt om verksamheten

möjliggör fortsatt ökning av forskningsbidrag inom segmentet njursjukdomar.

Stiftelsen grundades under 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk

Utdelningen till forskningsändamål innebar därmed åter en rekordutdelning

Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk

på 6 100 000 kronor. Det har också avspeglat sig i en väsentlig ökning av

Transplantationsförening. Nämnda organisationer är Insamlingsstiftelsen

antalet kvalitativa forskningsprojekt som helt eller delvis har kunnat finan-

Njurfondens huvudmän. Stiftelsens första verksamhetsår var 2014.

sieras med hjälp av Njurfonden. År 2021 inkom 88 ansökningar och hela 49

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

av dessa tilldelades bidrag. För resultat, omfattning och forskningsinnehåll
hänvisas till Njurfondens hemsida för mer detaljerade beskrivningar av

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för:

tilldelade och pågående forskningsprojekt.

•	vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer.
• information om njursjukdomar och härtill hörande frågor.

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

Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen, inom ramen för

publiceras i samband med de olika projekten.

sitt huvudsyfte, främjar vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar,

Stiftelsens hemsida, www.njurfonden.se, uppdateras kontinuerligt med

prevention, aktiv uremivård, samt stärker medvetandegraden i samhället

nyheter om njurforskning samt nyheter relaterade till njursjukdomar.

om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation.

Sociala medier har också använts som ett viktigt komplement i informa-

Njurfonden tar emot gåvor, testamenten, donationer (även aktier,

tionsspridningen. Hemsidans betalfunktion används även för insättning av

obligationer, fastigheter etc.) till förmån för vetenskaplig forskning om

gåvor till stiftelsen. Under räkenskapsåret insamlades totalt 5 391 207

njursjukdomar och njurtransplantationer samt information till allmänheten

kronor från allmänheten.

inom dessa områden. Insamling sker från både privatpersoner och företag.

Bengt Rippes forskarpris 2021 tilldelades Bengt Lindholm, professor och

Njurfonden kan även ansöka om bidrag från stiftelser, fonder m m.

seniorforskare, Karolinska Institutet i Stockholm. Priset som är på 50 000

Insamling av medel från allmänheten sker som regel till Njurfondens

kronor tilldelades för hans omfattande insatser för njurmedicinsk forskning

90-konto.

sedan 1978 och särskilt inom peritonealdialys.

Njurförbundet administrerar stiftelsen och svarar för stiftelsens

Coronapandemin har på ett påtagligt sätt tyvärr också medfört en

ekonomiska redovisning. För stiftelsens insamlingsverksamhet finns utöver

högre dödlighet bland personer med olika former av njursjukdomar.

Njurförbundet även upphandlade underleverantörer.

Under året har ett antal forskningsprojekt pågått med stöd från Njurfonden,

Njurfonden innehar ett 90-konto och verksamheten kontrolleras

om covid-19 kopplat till njursjukdom.

årligen av Svensk Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Njurfonden är medlemmar i Giva Sverige och följer organisationens
riktlinjer och policyer. Njurfondens olika policydokument finns tillgängliga

Vid slutet av februari 2022 inledde Ryssland en invasion av grannlandet

på Njurfondens hemsida www.njurfonden.se.

Ukraina. Utöver det omfattande mänskliga lidande som krigshandlingen

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

medför för det ukrainska folket innebar det också en orolig tid för världens
börser. Njurfonden, liksom övriga placerare, har aktiefonder som har

Under året har 7 riktade brevkampanjer för att marknadsföra och

berörts och därmed tappat en del av den uppgång som kunde noteras

uppmärksamma Njurfonden genomförts. Kampanjerna har riktats dels

under 2021. Njurfonden, tillsammans med den upphandlade förvaltaren,

mot medlemmar i de olika organisationerna som grundat stiftelsen, dels

följer utvecklingen noga. Njurfonden avvaktar tills vidare med åtgärder

mot allmänheten. Satsningen på insamlingskampanjer och därutöver

i enlighet med den långsiktiga placeringspolicyn.

annonsering och information har genererat ökade gåvointäkter från

Resultat och ställning

allmänheten till fonden.
Möjligheten att ge bidrag via tjänsten Swish, liksom genom upprop via

Resultatet för räkenskapsåret 2021-01-01 t o m 2021-12-31 uppgår till ett

Facebook, har också medfört att gåvointäkterna ökat. Satsning på ökad

överskott på 1 188 189 kronor, till största delen beroende på en ökning

andel månadsgivare har också resulterat i fler givare.

av övriga gåvor från allmänheten samt att de testamenterade gåvorna har

Njurfonden har under året erhållit flera testamentsgåvor som ytterligare

varit fortsatt höga. Överskottet föreslås bli balanserat i ny räkning. Överskottet
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har också bidragit till att styrelsen har beslutat utlysa 6 500 000 kronor till

Övrig icke-finansiell information

forskningsändamål för år 2022. För övriga informationer kring resultat och

Njurfonden har, i enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod, utformat

ställning hänvisas till särskilda noter i resultat- och balansräkningen nedan.

policydokument såsom: Policyer, rutiner och arbetsordning för styrelsen,

Styrelsens ambition är att hålla en hög, jämn och förutsägbar nivå på

Placeringspolicy, Insamlingspolicy, Uppförandekod, Policy för att motverka

utdelningen av forskarbidrag. För att kunna ha god framförhållning när det

oegentligheter och jävssituationer. Policydokumenten revideras årligen.

gäller ansökningsförfarandet beslutas den årliga summan att utlysa ett år
i förväg. Då inflödet av gåvor, framför allt arv, fluktuerar kraftigt och är

Hållbarhetsupplysningar

oförutsägbart, är det okänt vid tidpunkten för beslut om utlysning hur

Anställda

mycket som kommer att samlas in. Därför varierar procentandelen av

Stiftelsen har ingen anställd personal utan administrativa uppdrag

årligen insamlade medel som går till ändamålet. Några år kan det bli en

ombesörjs av Njurförbundet som erhåller ersättning för utfört arbete och

mindre procentandel, på grund av exempelvis oväntade stora arv. Andra år

upparbetade kostnader. Anställda vid Njurförbundets kansli omfattas av

kan den till och med överstiga 100 procent. Genom att en del av insamlade

kollektivavtal, ett separat tjänstereglemente med bland annat friskvårdsbidrag,

medel ligger som ansamlat eget kapital kan vi hålla den jämna bidragsnivån

lönepolicy, alkoholpolicy och resereglemente. Det finns en budget med

även om det genererar underskott.

avsatta medel för kompetensutveckling som har utnyttjats för kurser och
utbildning under året.

Användning av finansiella instrument
Finansiella instrument och placeringspolicy

Förväntad framtida utveckling

Kapitalplaceringar är upptagna till anskaffningsvärdet. Styrelsen har

Styrelsen planerar att utveckla insamlingsverksamheten ytterligare genom en

antagit en placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden. Denna har

organisationsförändring på Njurförbundets kansli som innebär att en

reviderats under 2021. Placeringspolicyn innehåller i huvudsak en mix av

insamlingschef rekryteras, samt genom ytterligare PR och marknadsaktiviteter.

lika delar penningmarknadsfonder och aktiefonder. I båda fallen gäller

Det är styrelsens förhoppning att insamlingsverksamhetens gynnsamma

företrädesvis placering med medelhög risk. Placeringar får ej ske i företag

utveckling därmed består med hjälp av de genomförda insatserna under

som tillverkar eller säljer krigsmateriel, tobaksprodukter och alkoholhaltiga

2022. För det kommande året fortsätter också åtgärder med ett särskilt

drycker eller bedriver kommersiell spelverksamhet eller pornografisk

fokus på framtida testamentsgåvor genom att göra Njurfonden mer känd

verksamhet. För ändamålet används uteslutande etiska fonder fördelade

hos bland annat begravningsbyråer. Exponering på olika sociala medier

på såväl svenska som utländska fonder samt i den riktade Humanfonden.

kommer också att utökas liksom rekrytering av fler månadsgivare.
Njurfonden och dess upphandlade förvaltare följer löpande händelserna

Insamlingsorganisationen har som policy att omedelbart sälja aktier som
erhållits som gåva och därmed inte bedriva egen placeringsverksamhet.

i omvärlden och samhället med avseende på effekterna av coronaviruset

Därefter fördelas medlen i enlighet med den beslutade placeringspolicyn.

samt kriget i Ukraina och hur det påverkar marknadsvärdet för de

Som förvaltare av Insamlingsstiftelsens fondmedel används Swedbank.

finansiella tillgångarna.

Jämförande nyckeltal i kronor

2021

2020

2019

2018

2017

9 406 320

12 220 183

6 936 038

3 949 597

4 054 565

22 323 898

20 955 882

15 619 200

14 565 372

17 244 427

Resultat

1 188 189

4 002 200

-336 730

–2 277 944

–2 181 986

Gåvor och bidrag

9 406 320

12 220 183

6 936 038

3 949 597

4 054 565

5 391 207

5 076 062

3 901 940

3 657 033

3 231 347

8 692 781

7 475 142

7 693 822

5 983 042

5 611 151

92%

61%

111%

151%

138%

Årets
resultat

Utgående
balans

1 188 189

14 843 739

100 000			

1 000 000

Belopp i SEK

Årsomsättning
Balansomslutning

varav Insamlade medel från allmänheten
Ändamålskostnader
Procentandel av insamlade medel
som går till ändamålet

Förändring av det egna kapitalet
Belopp i SEK

Ingående
balans

Balanserade vinstmedel

13 755 550

Bengt Rippes forskarpris

900 000

Totalt

Ändamåls-		
bestämning
Utnyttjande
–100 000		

14 655 550

0

15

0

1 188 189

15 843 739

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

Stiftelsen förvaltas av styrelsen vars ledamöter utsetts i enlighet med
stiftelseförordnandet och av respektive huvudman. Styrelsen har under
året bestått av ordföranden samt 7 ledamöter.

Ledamot, Linda Afsenius,
leg sjuksköterska Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande Svensk
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening, (3 möten)

Njurfonden har under 2021 haft 5 styrelsemöten. Styrelsemöten avhölls
vid följande tillfällen: 21 januari, 13 april, 14 juni, 20 september och

Ledamot, Peter Bárány,
docent, sektionschef barnnefrologi Karolinska universitetssjukhuset (5 möten)

13 december.
Under räkenskapsåret 2021 har styrelsen haft nedanstående sammansättning. Närvaro på styrelsemöten anges inom parentes efter respektive

Ledamot Hans Ellegren,
Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi, Uppsala universitet (5 möten)

styrelsemedlem.

Ledamot Tina Pajunen,
vice ordförande, Njurförbundet (4 möten)
Ordförande, Håkan Hedman,
förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska
Akademin (5 möten)

Ledamot Per Lindnér,
professor, Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset (4 möten)

Revisor

Vice ordförande, Annette Bruchfeld,
Vice ordförande Annette Bruchfeld, professor/överläkare njurmedicin, Linköpings
Universitet/Karolinska institutet (5 möten)

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

Håkan Hedman
Ordförande

Linda Afsenius

Tina Pajunen

Annette Bruchfeld
Vice ordförande

Peter Bárány

Björn Nilsson

Hans Ellegren

Övrig information
Njurfonden
Drakenbergsgatan 6 bv, 117 41 Stockholm
Telefon: 08-546 405 00
Gåvotelefon: 020 – 900 100
Telefontid 08.00 - 17.00 helgfri vardag
E-post: info@njurfonden.se
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Per Lindnér

Resultaträkning
			
Funktionsindelad resultaträkning

2021

2020

Verksamhetsintäkter (not 1)
Gåvor			

5 391 207		

5 076 062

Testamentsgåvor			

4 015 113		

7 144 121

Summa verksamhetsintäkter

9 406 320

12 220 183

Verksamhetskostnader (not 2, 3)		
Ändamålskostnader			

–8 692 781		

–7 475 142

Insamlingskostnader			

–293 273		

–107 278

Administrationskostnader (not 4)			

–786 319		

–963 005

Summa verksamhetskostnader

–9 772 373

Verksamhetsresultat			

–8 545 425

–366 053		

3 674 758

1 554 241		

277 442

Resultat från finansiella investeringar (not 5)		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar			
Summa resultat från finansiella investeringar

1 554 241

Resultat efter finansiella poster			

1 188 189		

Årets resultat			
1 188 189		
		

277 442
3 952 200
3 952 200

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

1 188 189		

3 952 200

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel			

0		

50 000

Förändring av balanserat kapital

1 188 189

17

4 002 200

Balansräkning
			
2021-12-31
Tillgångar

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav (not 6)			
Summa anläggningstillgångar

16 394 384		
16 394 384

18 022 109
18 022 109

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar			
1 350		0
Övriga fordringar			

53 500		

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 7)			

0		

84 850

Summa kortfristiga fordringar

54 850

84 850

Kortfristiga placeringar (not 8)			

810 857		

170 334

Kassa och bank			

5 063 807		

2 678 589

		

5 874 664

2 848 923

Summa omsättningstillgångar

5 929 514

2 933 773

22 323 898

20 955 882

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat resultat			

13 655 550		

9 753 350

Ändamålsbestämda medel			

1 000 000		

900 000

Årets resultat			

1 188 189		

4 002 200

Summa eget kapital

15 843 739

14 655 550

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder			

516 028		

319 161

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag (not 9)			

5 900 000		

5 150 000

Övriga kortfristiga skulder			

6 952		

799 089

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 10)			

57 179		

32 081

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18

6 480 159

6 300 332

22 323 898

20 955 882

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar

Insamlingskostnader

Årsredovisningen är upprättade enligt ÅRL samt BFNAR 2012:1 (K3) samt

Insamlingskostnader skall återspegla de kostnader som organisationen haft

följer ”Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning” uppdaterade

för att samla in medel från olika givare. Kostnaderna består av konsulttjänster

december 2021. Årsredovisningen är upprättad i SEK.

för givarservice per telefon, gåvoregistrering och administration av minnes
gåvor, telemarketingkampanjer och insamlingsrådgivning. I insamlings-

Resultaträkning

kostnader ingår även samkostnader.

Verksamhetsintäkter
Administrationskostnader

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlingsstiftelsen
Njurfonden erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas

Administrationskostnader består t ex av kostnader för styrelsemöten,

som intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga

redovisning, revision av stiftelsen etc. I administrationskostnader ingår

värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för

även samkostnader.

respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Ersättning till anställda

Gåvor och Testamentsgåvor

Insamlingsstiftelsen har inga anställda utan tjänster köps av Njurförbundet.

En transaktion i vilken Insamlingsstiftelsen tar emot en tillgång eller en

Kostnaden för detta bokförs löpande under året.

tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är

Leasing

en gåva eller en testamentsgåva.

Njurfonden har inga egna lokaler utan svarar för sin del av Njurförbundets
Gåvor

kostnader för lokal och kontorsutrustning. Kostnaderna ingår som

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Njurfondens del och visas i verksamhetskostnaderna.

En gåva som intäktsförs redovisas antingen som en tillgång eller en

Balansräkning

kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
insamlingsstiftelsen avser stadigvarande bruka i verksamheten redovisas

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat

som anläggningstillgångar.

anges.

Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Finansiella tillgångar

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsTestamentsgåvor

värde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovis-

Testamentsgåvor redovisas som huvudregel när de erhålls.

ningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip,

En testamentsgåva som insamlingsstiftelsen avser att stadigvarande bruka

dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på

i verksamheten redovisas som anläggningstillgång. Övriga testamentsgåvor

balansdagen.

redovisas som omsättningstillgångar. Testamentsgåvor värderas som

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

huvudregel till verkligt värde.

Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som
inte är räntebärande till anskaffningsvärdet med avdrag för nedskrivning.

Verksamhetskostnader

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappers

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings-

portfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta

och administrationskostnader.

värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.

Ändamålskostnader

Ändamålsbestämda medel

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Insamlings-

I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte

stiftelsens uppdrag enligt stadgarna. Hit hör bidrag som utbetalas för att

förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även noten till

stödja forskning kring njursjukdomar och njurtransplantationer efter

eget kapital.

beviljad ansökan. Detta kan dessutom vara projekthantering och

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning,
rapportering och revision. Dessutom ingår kostnader för information samt

I det fall Insamlingsstiftelsen fattat beslut om utbetalning av forsknings

samkostnader.

bidrag och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen
redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
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2021

2020

4 853 707

4 949 302

Gåvor från företag

288 500

62 590

Gåvor från andra organisationer

249 000

64 170

5 391 207

Not 1. Insamlade medel

2021

2020

Styrelseledamöter

8

9

5 076 062

varav män

5

6

Administration, personaloch styrelsekostnader
köpta av Njurförbundet
0

190 048

65 163

4 500

0

48 152

65 163

242 700

65 163

242 700

6 100 000

5 050 000

100 000

50 000

Informationskostnader

2 427 618

2 132 442

Summa ändamålskostnader

8 692 781

7 475 142

Konsultkostnad för
insamlingsverksamhet

293 273

107 278

Summa insamlingskostnad

293 273

107 278

51 875

57 906

5 000

5 000

Tjänster från Njurförbundet

612 000

900 099

Övriga administrationskostnader

117 444

0

Summa administrationskostnader

786 319

963 005

9 772 373

8 545 425

3 015

111

1 555 298

279 332

–4 071

–2 001

1 554 241

277 442

Not 2. Könsfördelning bland
styrelseledamot och ledande
befattningshavare

Gåvor
Gåvor från allmänheten

Summa

Könsfördelning bland
styrelseledamot och ledande
befattningshavare

Testamentsgåvor
Testamentsgåvor

4 015 113

7 144 121

Summa

4 015 113

7 144 121

Summa verksamhetsintäkter

9 406 320

12 220 183

Lönekostnader
Styrelsearvoden
Sociala avgifter
Summa personalkostnader

Not 3. Förklaring till uppdelning
av verksamhetskostnader
Summa personalkostnader enl ovan
Beviljade forskningsanslag
Bengt Rippes forskarpris

Insamlingskostnader

Not 4. Administrationskostnader
Revision
Svensk Insamlingskontroll

Summa verksamhetskostnader
Not 5. Resultat från
finansiella investeringar
Utdelning aktier
Realisationsvinster vid aktieförsäljn.
Realisationsförluster vid aktieförsäljning
Summa

20

2021

2020

18 022 109

12 848 996

2 501 025

9 956 833

Försäljning

–4 128 750

–4 783 720

Utgående anskaffningsvärde

16 394 384

18 022 109

Bokfört värde

Bokfört värde

13 573 304

15 202 654

5 080

3 455

2 816 000

2 816 000

16 394 384

18 022 109

Not 6. Långfristiga
värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv

Innehav
Robur fonder
Depåkonto
Värdepapper Swedbank VP Bas
Summa
Innehav

18 214 612

18 064 555

5 080

3 455

2 964 480

2 567 282

21 184 172

20 635 292

Payson

0

56 100

3D

0

17 500

KomMed

0

11 250

Summa

0

84 850

Bokfört värde

Bokfört värde

0

158 780

804 333

0

0

5 030

6 524

6 524

810 857

170 334

Depåkonto
Värdepapper Swedbank VP Bas

2020

Not 9. Övriga
kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda medel

5 900 000

5 150 000

702

0

6 250

799 089

5 906 952

5 949 089

Reserverat för revision

30 000

30 000

Arvode beredningsgruppen

27 179

0

Payex (Fonus), Payson

0

2 081

Magnus Lindberg

0

321

57 179

32 081

Fastighetsskatt
Skuld till Njurförbundet
Summa
Not 10. Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Marknadsvärde Marknadsvärde

Robur fonder

Summa

2021

Summa

Not 7. Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 8. Kortfristiga
placeringar
		
Nordea Stratega 10
Fastighet 1/3 Lerdal 24:22
Obligationer
Catella
Summa
		
Nordea Stratega 10
Fastighet 1/3 Lerdal 24:22
Catella
Summa

Stockholm 20/4 2022

Marknadsvärde Marknadsvärde
0

172 750

804 333

0

31 491

22 632

835 824

195 382

Håkan Hedman
Ordförande

Annette Bruchfeld

Per Lindnér

Björn Nilsson

Linda Afsenius

Tina Pajunen

Peter Bárány

Hans Ellegren

Min revisionsberättelse har avgivits den 26/4 2022
BDO Mälardalen AB
Margaretha Morén, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 2021

Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Njurfonden

av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA

Org.nr. 802477-9202

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

Rapport om årsredovisningen

tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision

Uttalanden

enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Njurfonden för år 2021.

•	identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

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

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31december 2021 och av

utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för

berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en

Grund för uttalanden

väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till

•	skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som

stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt

har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

•	utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
Styrelsens ansvar

rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och

upplysningar.

att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen

•	drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet

ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen

eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens

av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är

förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är

stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser

alternativ till att göra något av detta.

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden

Revisorns ansvar

göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

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 revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad
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•	utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen.

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna i enlighet med stiftelselagen. Vi måste informera styrelsen

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under

om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt

hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som

iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande

utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt

Uttalande

uttalande.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Njurfonden för år 2021.
Stockholm den 26 april 2022

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

BDO Mälardalen AB

Grund för uttalande

Margaretha Morén

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt

Auktoriserad revisor

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 försummelse
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
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Logiken 2022-05

Njurfonden
Drakenbergsgatan 6 bv
117 41 Stockholm
Telefon: 08-546 405 00
Gåvotelefon: 020 – 900 100
Telefontid 08.00 - 17.00 helgfri vardag
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

