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Uppförandekod 

Fastställd av styrelsen 5 september 2022 
 

Vision, värderingar, ändamål   
Stiftelsen Njurfonden grundades år 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk 
Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening. Nämnda organisationer 
är Insamlingsstiftelsen Njurfondens huvudmän.  

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 vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i njurarna. 
Det långsiktiga målet för Njurfonden är att all ohälsa relaterad till njurarna ska kunna besegras, 
förebyggas, lindras och botas. 

Uppförandekod  
Njurfondens uppförandekod är etiska riktlinjer som beskriver de uppföranderegler som ska vara 
vägledande för Njurfonden. De bygger på våra värderingar och vårt ledarskap. Våra uppförandekoder 
ska vara kommunicerade till våra leverantörer så att de kan vara ett stöd i deras arbete. Våra etiska 
riktlinjer ska hjälpa oss att skapa ett mervärde för våra intressenter och samhället och vara en 
vägledning när det gäller vad man kan förvänta sig av en företrädare för Njurfonden. 

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter:   

- Vi följer svenska lagar, normer och förordningar 
- Vi bedriver vår verksamhet enligt branschens riktlinjer och policyer 
- Vi tar ansvar för våra handlingar 
- Vi har etiska riktlinjer för placering av finansiella tillgångar 

Ledord för hur företrädare för Njurfonden ska agera   
• Vi ska alltid agera med fokus på framsteg i våra ändamål, och i enlighet med våra värderingar 

och policys. 
• Vårt arbete ska präglas av professionalism, fokus på ständig förbättring i hela verksamheten, 

närhet till forskningen om njurarna och ömsesidig respekt.  
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Fokus på ändamålen   
Det vi gör syftar till att skapa framsteg för våra ändamål: ”Vetenskaplig forskning om njursjukdomar 
och njurtransplantationer och information om njursjukdomar och härtill hörande frågor”. 

Professionalism   
Vi agerar professionellt, vilket bland annat innebär att vi följer upp och håller vad vi lovar. Vi är också 
affärsmässiga gentemot leverantörer, genom att alltid agera utifrån Njurfondens bästa.   

Lärande och utveckling  
Vi strävar efter ständiga förbättringar, genom att hela tiden följa upp, dra slutsatser, och omsätta 
lärdomar för att förbättra vår verksamhet.   

Närheten till forskning om njurarna  
Vi lever nära forskningen om njurarna, genom att vara nyfikna och ständigt bygga vår kunskap om 
forskning njursjukdomar.   

Ömsesidig respekt     
Vi behandlar alla Njurfondens intressenter med respekt: givare, avtalsparter och frivilliga. Vi 
motarbetar all form av diskriminering på grund av kön, ras, nationalitet, sexuell läggning eller annan 
orsak.   

Uppföljning och utveckling av uppförandekoden   
Njurfondens intressenter ansvarar gemensamt för att vi alla är medvetna om uppförandekoden och att 
vi agerar enligt den. Vi håller den levande och relevant genom att regelbundet se över och uppdatera 
koden.   
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