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Svenska PostkodLotteriet
Som förmånstagare har Neuroförbundet under 2015 drivit projekt 
som har möjliggjorts med stöd av PostkodLotteriet. Målet med alla 
projekt är att ge stöd och kraft till enskilda individer som lever med 
en neurologisk diagnos eller funktionsnedsättning. 

Projekt med stöd har under 2015 drivits inom områdena: 
Diagnosstöd, opinionsbildning, juridiskt stöd,  
kommunikation och insamling. 

Det treåriga informationsprojektet BrainBus är finansierat av  
PostkodLotteriets projektområde för mångfald och tolerans.  
Projektet drivs av Neuroförbundet tillsammans med Parkinson
förbundet. Syftet är att allmänheten ska lära sig mer om hur det är 
att leva med neurologiska diagnoser.

Svensk Insamlingskontroll
Neuroförbundets 90konton granskas av Svensk insamlings
kontroll. Med den kontrollen garanteras att penninginsamlingar 
sker på ett ansvarsfullt och korrekt sätt och att pengarna används 
till ändamålet, samt att gränsen för administrations och insam
lingskostnader inte överskrids.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII
Neuroförbundet är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings
råd, FRII  en branschorganisation som arbetar för tryggt givan
de. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och ledande 
insamlingsorganisationer. FRII verkar för att öka förtroendet för 
insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompe
tensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren 
för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot 
givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas 
transparent, etiskt och professionellt.

Neuroförbundet i sociala media

facebook.com/nervsystemet

@neurosweden

@neuroforbundet och @brainbus_se

Neuroförbundet
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Inledning
Utvecklingen inom neurologin går på vissa 
områden otroligt snabbt. Nya läkemedelsbe
handlingar och nya metoder inom akutmedi
cin ger hopp om en lättare vardag för många 
av våra medlemmar.  På andra områden går 
utvecklingen bedrövligt långsamt och de rät
tigheter vi så hårt har kämpat för riskerar att 
demonteras. Kommunernas och landstingens 
spariver resulterar för många i en kamp mot 
myndigheter och beslutsfattare. Neuroförbun
det har därför en viktig roll att fylla, både för 
samhället och för den enskilda individen.

Neuroförbundet, som är Sveriges första in
tresseorganisation specialiserad på neurologi, 
arbetar för att öka och sprida kunskap om 
neurologi och hur det är att leva med en neu
rologisk diagnos. Vårt mål är att alla som lever 
med en neurologisk sjukdom eller skada har 
samma möjligheter och rättigheter som andra.

2015 präglades av ihärdigt arbete inom våra 
prioriterade områden; medlemskommunika
tion, insamling till forskning och opinions
bildning. Kommunikationen med våra med
lemmar utvecklas ständigt och vårt genomslag 
i sociala medier är stort. Våra drygt tiotusen 
följare på Facebook får dagligen ta del av 
viktiga nyheter och reflektioner från Neu
roförbundet. Dialogen med var och en som 
kommenterar våra inlägg och agerar tillsam
mans med oss är ovärderlig. Tillsammans ger 
vi neurologin en röst och ett ansikte. 

Neuroförbundet kunde även 2015 ge forsk
ningsbidrag till angelägen forskning som kan 
underlätta vardagen för människor med neu
rologiska diagnoser. Vår ambition är att våra 
givare ska känna en nära koppling mellan sin 
gåva och de forskningsprojekt som får stöd. 
Många insamlingsinitiativ tas också av privat

personer och dessa personers brinnande enga
gemang ger ytterligare röst till alla som lever 
med en neurologisk sjukdom. Engagemang 
smittar av sig och ger oss kraft att fortsätta 
kämpa tillsammans.

Neuroförbundet bildar opinion både lokalt 
och nationellt. Vi sätter neurologin på kartan 
i Almedalen, vi bidrar till att utveckla och för
bättra neurologin genom våra Neurorappor
ter, vi bidrar med vår kunskap i arbete med 
nationella riktlinjer och vi förmedlar våra 
medlemmars erfarenheter till ministrar. Blog
gar, debattartiklar och uppvaktningar bygger 
på direkt information från våra medlemmar 
och återkoppling från våra lokalföreningar. 
Tillsammans är vi starka.

Neuroförbundet fortsätter att växa. Vi är 
fler medlemmar nu än förra året, något vi är 
mycket stolta över. Tack för förtroendet i vårt 
ständiga arbete för att göra livet lättare för 
alla som lever med en neurologisk diagnos. 

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Marit Jenset
Generalsekreterare
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Medlemskommunikation

Rättsombud och  
juridisk rådgivning
Neuroförbundet har ett antal rättsombud, 
som vägleder våra medlemmar bland sociala 
rättigheter samt ger aktiv hjälp i myndighets
kontakter och överklagan Ombuden är enga
gerade och ideellt arbetande medlemmar som 
hjälper till med detta som en medlemsförmån. 
De får fortlöpande utbildning om rättspraxis 
och möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Till förbundets juridiska rådgivning inkom 
414 ärenden. Av dem gällde 75 ärenden 
personer som blivit nya medlemmar för att få 
hjälp, en något större andel än 2014. Övriga 
har redan varit medlemmar. Positivt är att sex 
ärenden kommit direkt från kuratorer inom 
Neurosjukvården.

Information om sociala 
rättigheter
Även under 2016 har vi genomfört ett antal 
informationsmöten om sociala rättigheter 
runt om i landet. Detta har gjorts i samarbe
te med vårt föreningsliv. För att locka både 
befintliga och nya tänkbara medlemmar har 
dessa arrangemang utannonserats i loka
la tidningar.  Det resulterade i att ett antal 
ickemedlemmar, på samtliga orter, lockades 
att komma till dessa evenemang, vilket gav 
oss möjlighet att erbjuda dem medlemskap. 
Under året genomfördes 12 sådana informa
tionsmöten på 34 timmar per gång.

Råd och stöd i besvärliga 
livssituationer
Förbundets diagnosstödjare är engagerade 
och ideellt arbetande medlemmar som ger 
råd, stöd och information till enskilda perso
ner i en besvärlig livssituation, orsakad av en 
neurologisk diagnos. Diagnosstödjarna delar 
med sig av sina livserfarenheter av att leva 
med neurologisk diagnos, som medmänniska. 
Rådgivningen kan handla om att just ha fått 
besked om en diagnos, känna sig sviken av 
vården eller ansträngda relationer till familj, 
arbetsliv eller vänner. 

Till förbundets diagnosstödjare registrerades 
under året 350 kontakter, en ökning med  
18 % jämfört med 2014.  En tydlig trend 
under året är att polyneuropati gått förbi 
multipel skleros som mest efterfrågat diagnos
område. Troligen når vi den målgruppen på 
ett allt bättre sätt, inga botande behandlingar 
finns och vårdens symtombehandlingar är 
dåligt utbyggda. Behovet av råd och stöd är 
därför stort. På tredje plats kommer området 
amyotrofisk lateral skleros (als). 

Nya arbetsformer för värvning 
och engagemang
Genom att använda nya arbetsformer i både 
föreningsliv och i kontakter med enskilda 
medlemmar har vi kunna engagera fler per
soner i nya målgrupper via olika projekt och 
kampanjer. 

I vårt föreningsliv har vi fortsatt att engagera 
enskilda medlemmar i några olika projekt 
utanför traditionellt styrelsearbete. Vi har 
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exempelvis startat en verksamhet med med
lemsambassadörer i syfte att marknadsföra 
vårt förbund bland profession inom vård 
och annat samhällsliv. En grupp medlemmar 
inom två länsförbund, har åtagit sig att göra 
detta inom sina respektive län. För att klara 
sin uppgift och utbyta erfarenheter får de en 
särskild utbildning av förbundet.

Ett annat sätt att engagera befintliga och nya 
tänkbara medlemmar är att skapa engage
mang via webb och mail. En ny patientlag 
infördes 2015. Förbundet genomförde därför 
en rad aktiviteter via just dessa kanaler. Vi 
både informerade om lagen och uppmanade 
läsarna att agera genom att använda lagen i 
sina vårdkontakter och skriva på ett upprop 
till socialministern. 

Kampanjen vände sig till både medlemmar 
och intresserade besökare på vår webb.  
Resultatet blev bland annat att vi kunde fråga 
1 672 personer om de fått information om att 
patientlagen finns. Bara två procent svarade 
ja och 193 patienter att de då fick möjlighet 
att välja behandlingsalternativ. Hela 897 
personer fick inte det. Resultatet har vi vida
rebefordrat till beslutsfattare vid en rad olika 
tillfällen för att uppnå en förbättring. 

Nyhetsbrev och webb
Vi har ökat vår utgivning av nyhetsbrev och 
produktion av nyheter på webben. Att ny
hetsbreven har högt läsvärde kan vi utläsa av 
efter varje publicerat nyhetsbrev. Det är vår 
erfarenhet att nöjda medlemmar och tilltänk
ta medlemmar som får bra och trovärdig 

Förbundets nya medlemsambassadörer ska göra Neuroförbundet mer känt inom bland annat professionen i vården och i 
samhället i stort. Syftet är att arbetet ska leda till fler medlemmar. Ambassadörerna finns nu i två länsförbund och har genomgått 
utbildning hos förbundet.
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information av oss blir goda ambassadörer 
för förbundet. Med fler medlemmar kan vi få 
bättre resurser och kan på så sätt bättre tillva
rata våra medlemmars intressen.

Diagnoskonferenser
Temadagar om olika diagnoser är uppskattat 
bland nuvarande och presumtiva medlemmar 
för att få del av senaste rönen kring vård och 
behandling inom olika diagnosområden. Kon
ferenserna ger också råd och tips som under
lättar vardagslivet. 

Sådana temadagar genomförs både av  
Neuroförbundets föreningar och av förbundet. 
Under 2015 genomförde förbundet konferenser 
om polyneuropati och epilepsi med just dessa 
syften, vilket lockade många deltagare. 
Förbundet har också samarbetat med andra 
organisationer och aktörer för att värva eller ge 
befintliga medlemmar information, råd och stöd. 

I ett samarbete med Neuroförbundet Lunda
bygden genomfördes en informationsdag om 
narkolepsi på försommaren. Där medverkade 
också ansvariga neurologer från kvalitets
registret för narkolepsi, som fick med sig 
viktiga medskick till sitt arbete. När Spinalis 

ryggmärgsskadecenter hade öppet hus, fanns 
Neuroförbundet på plats för information och 
medlemsvärvning.

Stöd till anhöriga utvecklas
Ett utvecklingsarbete startade under året för 
att hitta bättre former att ge råd och stöd till 
anhöriga till personer som lever med neurolo
giska funktionsnedsättningar. Bland annat an
ordnade förbundet två träffar för anhöriga i 
samarbete med våra länsförbund i Stockholm 
och Västerbotten. Till träffarna inbjöds också 
kommunala anhörigstödjare från Stockholm 
och Umeå, som berättade om sin verksamhet. 
Deltagarna på de båda träffarna framförde 
betydelsen av att få träffas i egna forum. De 
betonade också att förutsättningarna att kun
na komma är väldigt skiftande. Behoven av 
stöd varierar också med typ av relation och i 
vilken livssituation du befinner dig i. Ett stort 
intresse finns dock för att fortsätta utveckla 
området.

En diagnoskonferens under 2015 handlade om epilepsi. 
Neurolog Rune Johansson, Centralsjukhuset Karlstad, 
berättade om vård och behandling.

På träffen för anhöriga till medlemmar i Neuroförbundet 
Stockholms län deltog ett trettiotal intresserade. Inbjuden fö-
reläsare var Birgitta Livgård, anhörigstödjare i Stockholm Far-
sta, här tillsammans med Solweig Karlsson.
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Neurodagen 2015 
Neurodagen den 28 september – förbundets 
födelsedag – och tiden däromkring – är en 
gemensam kampanjtid för hela förbundet.  
Syftet är att marknadsföra vårt förbund och 
de frågor vi driver gentemot profession och 
beslutsfattare samt värva medlemmar. 

Allt fler föreningar visar för varje år ett ök
ande intresse genom att arrangera en impone
rande mängd aktiviteter. Ett antal föreningar 
brukar välja att följa förbundets valda tema, 
som 2015 var rehabilitering. Uppskattningsvis 
använde 15 föreningar det speciellt framtagna 

materialet med länsvisa rapporter om situa
tionen för länens rehabiliteringsresurser. 
Inför 2015 års Neurodag ansökte 51 fören
ingar om extra medel från förbundet till akti
viteter. Det framtagna kampanjmaterialet med 
give aways, profilkläder och informationsma
terial rekvirerades av 64 föreningar. 

Aktiviteter som anordnades var exempel
vis olika föreläsningar och konferenser om 
rehabilitering och diagnoser, utställningar 
och information i köpcentrum och sjukhus, 
föreläsningar om livsstil och hälsa, hyra av 
BrainBus samt provapå bowling.

Bowling är en social sport. Hjälpmedel finns för den som exempelvis inte kan svinga klotet med händerna.

Neuroförbundet i Göteborg anordnade en välbesökt konferens om neurologisk rehabilitering på Neurodagen 2015.
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Insamling till forskning

Ett viktigt ändamål för Neuroförbundets 
verksamhet är att bidra till neurologisk forsk
ning. Detta sker framför allt genom insamling 
till förbundets forskningsfond NHRfonden. 
Fonden delar årligen ut forskningsanslag och 
stipendier till neurologisk forskning utifrån 
inkomna ansökningar. Ansökningarna gran
skas av en särskild kommitté, bestående av 
ledande forskare och kliniskt verksamma neu
rologer, profession och lekmän med erfaren
heter från området. 

De forskare inom neurologi, som i första 
hand får del av forskningsmedlen, är kliniskt 
verksamma. Klinisk forskning prioriteras, det 
vill säga forskning som ligger nära i tiden att 
komma patienter till godo och som dessutom 
underlättar vardagsnära problem för personer 
som lever med neurologisk diagnos. Forskarna 
är också ofta i början av sin forskningskarriär.  

Stipendier för extra 
uppmärksamhet
För att dels kunna ge vissa forskare och forsk
ningsområden extra uppmuntran och dels ge 
extra uppmärksamhet till fondens ändamål, 
delas varje år stipendier ut till särskilt ange
lägna områden. Utdelningen av stipendierna 
görs i ett publikt sammanhang. 

Under 2015 delades tre stipendier ut till lika 
många forskare, till ett sammanlagt värde av 
1 miljon kronor. Stipendierna offentliggjor
des inför Neurodagen den 28 september, men 
delades ut vid tre olika tillfällen: 
Christopher Lindberg, docent vid Neuro
muskulärt centrum, Sahlgrenska universitets
sjukhuset i Göteborg, fick 400 000 kronor. 
Han fick stipendiet för ett projekt inom 
muskelsjukdomar: ”Dystrofia Myotonika 

Tre stipendiater erhöll extra anslag ur NHR-fonden. Fr.v.: Christopher Lindberg, docent vid Sahlgrenska i Göteborg. 
Mitten: Marie Kierkegaard, med dr fysioterapi vid Karolinska Huddinge, samt t.h. Teresa Ullberg, doktorand, leg läkare SUS, Malmö.
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typ 1 – spektrum av organmanifestationer och 
funktionsbegränsningar. En kohortstudie.” 
Teresa Ullberg, doktorand, leg läkare, SUS i 
Malmö fick ett stipendium på 300 000 kronor 
för ett projekt inom stroke. Hon ska studera 
och beskriva prognosen ett år efter stroke och 
hur den förändras över det första året: Stroke 
– och vad händer sedan?
Det tredje stipendiet på 300 000 kronor gick 
till Marie Kierkegaard, med dr fysioterapi, 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. 
Hon ska studera hur högintensiv träning vid 
skovvis förlöpande multipel skleros kan bidra 
till bättre hälsa, funktion, välbefinnande och 
arbetsförmåga i projektet: Högintensiv trä
ning vid multipel skleros

Insamling i nya former
Förutom de insamlingsbrev som skickats ut 
regelbundet till Neuroförbundets trogna gi
vare provade vi för första gången i Neuroför
bundets historia att annonsera i Stockholms 

tunnelbana. Det gjordes i samband med 2015 
års julkampanj för att samla in medel till neu
rologisk forskning. Förutom syftet att nå nya 
målgrupper och samla in så mycket pengar 
som möjligt, ville vi sprida kännedom om 
förbundet och om vår forskningsfond. Bud
skapet var ”Att orka hålla sig vaken till Kalle 
Anka” och förklarade problematiken kring 
hjärntrötthet. Detta gav även en del uppmärk
samhet i helt andra media, som ett intressant 
budskap.

Ett antal insamlingsaktiviteter anordnades 
också på enskilda personers initiativ eller 
av föreningar. Värt att nämnas är Hensmåla 
Triathlon som genom att anordna en tävling, 
samlade in 90 000 kronor till alsforskning. 
I värmländska Arvika har en enskild medlem 
under flera år anordnat en musikfest, där 
överskottet går till msforskning. Via förbun
dets egen gåvosajt Neurogåvan, har enskilda 
insamlingsaktiviteter också genomförts i en 
rad olika syften.

Under hösten överlämnades resultatet av Hensmåla Triathlon, en check på 90 000 kronor till als-forskning. Varmt tack!
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Opinion

Målet för vår opinionsbildning är ett samhälle 
där alla med neurologiska diagnoser ska ha 
samma möjligheter som andra. 
Under 2015 intensifierade vi våra kontakter 
framför allt med neurosjukvårdens beslutsfat
tare, för att så tidigt som möjligt komma in i 
olika beslutsprocesser. Vi har därmed kunnat 
öka vår representation och närvaro i olika 
beslutsfattande sammanhang

Almedalen:  
Vi satte neurologin på kartan
Förbundet fanns även 2015 representerat un
der politikerveckan i Almedalen på Gotland. 
Vår rullande utställning BrainBus, om hjär
nan och hjärnans sjukdomar, fanns på plats 
i Visby hamn i år igen. I BrainBus höll vi två 
frukostsamtal om angelägna ämnen: ett om 
rätten till individuell rehabilitering och ett om 
patientlagen. Vi anordnade också två semi
narier: ”Turordning i vårdkön” i samarbete 
med Dagens Medicin och ”Dags för nationell 
neurostrategi” i samarbete med Biogen. Dess
utom medverkade vi hos andra arrangörer 

till exempel i ett seminarium där färdtjänst 
diskuterades. Det ledde till fortsatta kontakter 
med taxibranschen senare under året, i syfte 
att förbättra resandet för våra medlemmar.

Neurorapporten 2015  
om rehabilitering
Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. Neurorapporten 
2015 om rehabilitering fick ett positivt mot
tagande av profession och beslutsfattare.
Inför 2015 års Neurodag hade förbundet 
dessutom producerat landstingsvisa rapporter 
om läget för neurologisk rehabilitering. Dessa 
regionala rapporter användes flitigt i opini
onsbildande syfte av vårt föreningsliv för att 
påverka regionala beslutsfattare. 

Under hösten genomförde tre av våra läns
förbund konferenser om rehabilitering, där 
beslutsfattare fanns på plats, i syfte att kunna 
utveckla rehabiliteringen för våra medlemmar.

2015 intensifierades kontakter framför allt med neurosjukvårdens beslutsfattare, för att tidigt komma in i olika beslutsprocesser. 
Opinionsinsatser, Marit Jenset talar med sjukvårdsminister Gabriel Wikström (t.v.) och Neurorapporten (t.h.) ger resultat!
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Nationella riktlinjer  
för ms och parkinson
Under många år har förbundet arbetat för att 
så många neurologiska diagnoser som möjligt 
behöver ha nationella riktlinjer för att utjämna 
de stora skillnaderna i vård och behandling 
mellan olika landsting. 
Under 2015 har socialstyrelsen arbetet med att 
ta fram riktlinjer för ms och parkinson.  
Neuroförbundet har varit representerat i arbe
tet. Detta är första gången som Socialstyrelsen 
tar fram nationella riktlinjer för just dessa 
diagnoser. Riktlinjerna är en del av regeringens 
satsning på vården för personer med kroniska 
sjukdomar. Syftet med riktlinjerna är att fung
era som ett stöd för beslutsfattare när de ska 
fördela resurser inom hälso och sjukvården. 
Arbetet kommer att vara klart under 2016.

Enkät om hjälpmedel  
blev viktig
För att få ett aktuellt underlag till Neuroför
bundets fortsatta hjälpmedelsarbete genom
förde vi en medlemsenkät om våra medlem
mars situation och behov. Svarsfrekvensen 
var god och resultaten visar bland annat på 
bristfällig organisation för service och under
håll för hjälpmedel. Det utgör ett allvarligt 
hot mot möjligheterna att vara delaktiga i 
samhällslivet. 

I slutet av 2015 startade på regeringens 
uppdrag en hjälpmedelsutredning. Till denna 
utredning kunde förbundet i slutet av året 
bidra med våra medlemmars erfarenheter på 
området, vilket innebär att frågan kommer att 
bli ännu mer aktuell under kommande år.

Neuroförbundets ordförande, Lise Lidbäck, överlämnar en skrivelse angående vår syn på parkeringstillstånd till barn-, äldre- och 
jämställdhets minister Åsa Regnér (t.v.) samt till infrastrukturminister Anna Johansson (t.h.).
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Projekt

BrainBus
Under 2015 genomfördes andra året av 
Neuroförbundets och Parkinsonförbundets 
treåriga projekt med en mobil utställning om 
hjärnan och hjärnans sjukdomar. Projektet 
har finansierats av Postkodstssiftelsen. Syftet 

är att sprida information till allmänheten för 
att alla som lever med neurologiska diagnoser 
ska kunna leva ett bra liv. 
Under 2015 besöktes Brainbus av 12 588 
personer, på 25 orter i mellersta och södra 
Sverige. Nästa år kommer norra delen av 
landet att prioriteras.

BrainBus besökte 25 orter under 2015 och på varje ort engageras lokala förmågor, som ideellt ställer upp och hjälper till. 
Utställningen attraherar många och i BrainBus finns något för alla.  Varje dag fylls whiteboardtavlan med positiva kommentarer 
om utställningen, men just här har självaste sjukvårdsministern, Gabriel Wikström, skrivit en rad. Det händer inte varje dag!
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Dagens Patient  
– aktiv egenvård vid 
kronisk sjukdom
Projektet är ett samarbetsprojekt mel
lan Karolinska Institutet/LIME, Nerve 
Sweden AB och Neuroförbundet, med 
Karolinska Institutet som huvudansva
rig för projektets genomförande. 

Projektet syftar till att ge personer som 
lever med kronisk sjukdom möjlighet 
att kunna ta en mer aktiv roll i sin egen 
hälsa, samt få stöd – framför allt via ny 
teknik. 

Projektet avslutades 2015.

Ridprojekt Falun
Nytänkande och samverkan mellan olika 
samhällssektorer kan bidra till minskade 
skillnader i hälsa hos befolkningen och ge 
utrymme för effektiva och långsiktigt hållbara 
insatser. Ridterapi är ett exempel på samver
kan mellan folkhälsoarbete och hälso och 
sjukvård. 30 minuter i skritt på hästrygg 
motsvarar 30 minuters promenad. Ridterapi 
tränar stabilitet, styrka, koordination, kropps
kännedom med mera. 
Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 
har genomfört ett Arvsfondsfinansierat pro
jekt tillsammans med bland annat ridklubbar. 
Deltagarna upplevde genomgående positiva 
hälsoeffekter. Dalarnas Läns Landsting har 
beslutat, att i hela länet, ta in hästunderstödd 
terapi i det ordinarie rehabiliteringsutbudet. 
Projektet, som avslutades 2015, visar den sto
ra nyttan av denna rehabiliteringsform.

30 minuter i skritt på hästrygg motsvarar 30 minuters prome-
nad. Ridterapi tränar stabilitet, styrka, koordination, kropps-
kännedom med mera.

Deltagarna i projektet Dagens Patient, ett projekt om att bland annat 
kunna ta en mer aktiv roll i sin egen hälsa.
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Förvaltningsberättelse

Neuroförbundets ändamål, vision 
och uppdrag 
Neuroförbundet är Sveriges första intresse
organisation specialiserad på neurologi. Vi 
står för livslust, full delaktighet och en stark 
framtidstro. 
Vår vision är ett samhälle där personer med 
neurologiska diagnoser har samma möjlig
heter och rättigheter som andra. Neuroför
bundet vill göra livet lättare för alla med en 
neurologisk diagnos.
Neuroförbundet är en allmännyttig ideell 
organisation, som bildades 1957. Förbundet 
är partipolitiskt obundet.

Neuroförbundets uppdrag kan grovt delas in i 
tre huvuddelar;

• att ge stöd till våra medlemmar och tillgo
dose medlemmarnas intressen

• att bidra till forskning genom insamling

• att bilda opinion och driva framgångsrikt 
påverkansarbete

Vår vision
Ett samhälle där personer med neurologiska 
diagnoser har samma möjligheter och rättig
heter som andra.

Stöd till medlemmar

Medlemskommunikation
Rättsombud och juridisk rådgivning
Neuroförbundets medlemmar får i första 
hand via förbundets rättsombud kunnig 
vägledning i sociala rättigheter samt aktiv 
hjälp i myndighetskontakter eller vid överkla
gan. Rättsombuden är engagerade och ideellt 
arbetande medlemmar, som förutom sin egen 
livserfarenhet får fortlöpande utbildning om 
rättspraxis och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Via föreläsningar runt om i landet erbjuder vi 
också medlemmar och ickemedlemmar infor
mation om olika lagområden, som är viktiga 
att känna till om du lever med neurologisk 
diagnos. 

Till förbundets juridiska rådgivning för med
lemmar inkom under året 414 ärenden. Av 
alla ärenden gällde 18 % personer som blivit 
nya medlemmar för att få hjälp. Det är något 
fler än 2014. Övriga var redan medlemmar. 

Förutom den personliga nyttan av denna 
verksamhet bekräftar årets statistik att nöjda 
personer som fått stöd av oss i juridiska frå
gor, gärna blir medlemmar och goda ambassa
dörer för förbundet. 

Diagnosstödjare
Förbundets diagnosstödjare är engagerade 
och ideellt arbetande medlemmar, som ger 
råd, stöd och information till enskilda per
soner i en besvärlig livssituation. I samtal 
per telefon och epost samt i dialog via våra 
forum på hemsidan delar de med sig av sina 
erfarenheter av att leva med sina respektive 
diagnoser. 

Till förbundets diagnosstödjare registrerades 
under året 350 kontakter, en ökning med  
18 % jämfört med 2014. Ökningen är resul
tatet av en medveten satsning under 2015, lik
som att vi rekryterat fler diagnosstödjare. Mer 
noggrant förd statistik kan också ha bidragit.
 
En tydlig trend under året är att polyneu
ropati gått förbi multipel skleros som mest 
efterfrågat diagnosområde. Trenden kan ha 
ett antal förklaringar. När det gäller området 
polyneuropati är vår bedömning att vi når 
den målgruppen på ett allt bättre sätt. Många 
som behöver råd och stöd är också äldre och 
söker därför hellre telefonkontakt än infor
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mation på nätet. Dessutom finns inga botande 
behandlingar och vårdens behandlingsmöjlig
heter av symtom är dåligt utbyggda. Behovet 
av råd och stöd är därför stort. Jämfört med 
msområdet finns inte heller särskilt mycket 
information att få via nätet. 
Frågor på området amyotrofisk lateralskleros 
(als) ligger på en fortsatt tredjeplats. 

Ett väl utvecklat diagnosstöd bidrar enligt vår 
bedömning till ett högre medlemsvärde, vilket 
på sikt ökar våra möjligheter att underlätta 
livet för den som lever med en neurologisk 
diagnos.

Medlemsaktiviteter
• två familjeläger på Valjeviken

• två konferenser för närstående till våra 
medlemmar

• totalt fyra välbesökta temakonferenser om 
polyneuropati repektive epilepsi

 
Samtliga aktiviteter har resulterat i nya med
lemmar, vilket var ett av målen med aktivite
terna. Aktiviteterna har också haft som effekt 
att vi bidragit till att öka enskilda personers 
kunskap om diagnoser, möjligheter till behand
ling och att kunna hantera sin livssituation. 
Konferenserna om polyneuropati och epilepsi 
genomfördes på orter där det finns neuro
loger, som kunde anlitas som föreläsare. På 
området epilepsi hade vi svårare att få lika 
många deltagare, då detta är en ny målgrupp 
för Neuroförbundet.

Kommunikationskanaler 
• Reflex, vår medlemstidning

• webb 

• nyhetsbrev

• sociala medier

• informationsmaterial

• media

Vår digitala kommunikation fortsätter att 
öka, medan material i pappersformat mins
kar, förutom vår medlemstidning Reflex, som 
ligger kvar på en jämn, men något högre 
nivå. Under året ökades antalet nyhetsbrev 
till 129 nyhetsbrev (+61 %) varav 84 (+42 
%) var direkt riktade till medlemmar. Övriga 
var till allmänt intresserade, givare och till 
personer som vill engagera sig i en fråga – 
både medlemmar och tänkbara medlemmar. 
Nyhetsbreven har ett mycket högt läsvärde då 
i genomsnitt 68 % av alla mottagare öpp
nar nyhetsbreven, varierande från 20 % och 
uppåt.

Den totala trafiken på neuroforbundet.se har 
ökat med 38 % under 2015. Av alla 181000 
besök var 38 % nya besökare. De mest besök
ta sidorna var faktainformation om als, som 
ökade med 8910 % och allmänna symtom 
som ökade med 89 %. 

Vår bedömning är att ett flerårigt arbete med 
att förbättra sökbarheten på vår webb nu 
börjar ge resultatet att fler besökare hittar oss 
via allmänna sökmotorer, liksom erbjudande 
om nya uppdaterade sidor vad gäller neurolo
giska diagnoser.

Möjligheten att nå nya och befintliga medlem
mar via Facebook har också fortsatt i positiv 
riktning. Funktionen ”gillamarkeringar” har 
fortsatt att öka även under 2015 till 10 221 
från 7 634 i början av året.

Årets 34 pressmeddelande resulterade i att 
Neuroförbundet nämndes i media 310 gånger, 
en ökning från föregående år med 30 %. Till 
detta tillkommer projektet Brainbus, som för
bundet driver under tre år tillsammans med 
Parkinsonförbundet. (se nedan!) Detta projekt 
genererade ytterligare 27 publiceringstillfällen 
i olika media. 
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Vi kan via våra kommunikationskanaler 
avläsa positiva reaktioner hos våra befintliga 
och presumtiva medlemmar. Därför menar 
vi att vi genom relevant kommunikation kan 
underlätta vardagen för många som lever med 
neurologisk diagnos. 

Lokalföreningar, länsförbund och distrikt
Våra lokala föreningar och länsförbund be
står av övervägande ideellt arbetande perso
ner, som arrangerar medlemsaktiviteter och 
tillvaratar medlemmarnas intressen gentemot 
kommuner och landsting. Lokalföreningar, 
länsförbund och distrikt är hjärtat i  
Neuroförbundets kamratstödjande verksam
het. En rik flora av sociala aktiviteter bidrar 
till samhörighet och trygghet. Även deltagare 
med omfattande funktionsnedsättningar kan 
känna sig trygga med att lokaler, boende, 
resor och annat praktiskt fungerar. 
Lokalföreningar och länsförbund arrangerar 
även temamöten och kurser i diagnosfrågor, 
nysjukekurser och liknande.

Lokala föreningar har också möjlighet att 
arbeta intressepolitiskt, med inriktning på 
kommunala frågor medan länsförbunden 
riktar sig till landstingen. Under 2015 var 
förbundet särskilt inriktat på att utveckla 
länsförbundens arbete med projekt på temat 
rehabilitering i 10talet landsting.

Vid årsskiftet hade förbundet 79 lokalför
eningar, 17 länsförbund och ett distrikt. Två 
lokala föreningar slogs samman med var sin 
annan förening och en ny lokalförening star
tades i JämtlandHärjedalen, alltså en minsk
ning totalt sett med en förening.

Neurodagen 2015
Tiden strax före och efter Neurodagen den 
28 september (förbundets födelsedag) genom
förs varje år en rad aktiviteter runt om i vårt 
föreningsliv. För varje år deltar allt fler fören
ingar, så även 2015. Inför 2015 års Neurodag 

ansökte 51 föreningar (45 föreningar 2014 
och 39 föreningar 2013) om extra medel från 
förbundet till aktiviteter. Dessutom rekvirera
de 64 föreningar förbundets speciellt framtag
na kampanjmaterial bestående av giveaways, 
profilkläder och informationsmaterial. 

Med en gemensam kampanjtid kan resurser 
samordnas på ett effektivt sätt och en viktig 
intressefråga föras fram med större tryck 
gentemot samhällets beslutsfattare. Temat 
för i år var neurologisk rehabilitering. En 
gemensam kampanjtid ger också möjlighet att 
marknadsföra förbundet, vår verksamhet och 
värva fler medlemmar.

Aktiv medlemsrekrytering
Vid årsskiftet hade Neuroförbundet 13 444 
medlemmar. Eftersom vi omkring förra års
skiftet hade en medlemsvärvarkampanj som 
innebar gratis provapå medlemskap i tre 
månader hade vi då en något lägre andel med
lemmar som hade betalt. Andelen medlemmar 
med egen funktionsnedsättning har ökat med 
158 personer till 9 211. Medlemsstatistik per 
förening för år 2014 redovisas i bilaga.

Genom förbundets satsningar på föreningslivet 
har vi kunnat bidra till effekten att stärka ak
tiva föreningsmedlemmars kompetens. Dess
utom har medlemmar som tidigare inte varit 
aktiva engagerat sig i nya projekt utanför tra
ditionellt styrelsearbete, tack vare nya arbets
former. Detta stärker i sin tur Neuroförbundets 
position som intresseorganisation, till nytta för 
medlemmar och blivande medlemmar.

Bidra till forskning

Gåvoinformation  
Neuroförbundet är medlem i och arbetar i 
enlighet med FRIIs kvalitetskod (FRII står 
för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). 
Neuroförbundet har 90konto på Plus och 
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Bankgiro och redovisar till Svensk Insam
lingskontroll, i enlighet med av dem fram
tagna regler samt följer de etiska och redo
visningsmässiga riktlinjer som framtagits av 
FRII. Detta innebär bl a att Neuroförbundets 
insamlings och administrationskostnader inte 
får överstiga 25 % av de totala intäkterna 
samt att Neuroförbundet bevakar att insamla
de medel går till det insamlade ändamålet. Se 
årets nyckeltal under ”Resultat och ställning 
2015”.

Forskningsanslag 
De gåvor och testamenten som Neuroför
bundet får och som avser forskning inom 
neurologins område skänks till Stiftelsen 
NHRfonden. År 2015 skänktes 2 323 tkr 
till NHRfonden för utdelning till forskning. 
Det är en minskning jämfört med föregående 
år, men utdelningen till forskningsanslag har 
ändå kunnat hållas på samma nivå som tidi
gare, ca 4 miljoner kronor totalt. Se särskild 
förvaltningsberättelse för NHRfonden.

Under 2015 ökade månatliga intäkter från 
autogiro. Med en fortsatt sådan trend kom
mer vi förhoppningsvis att inom en nära 
framtid nå vår önskade effekt att kunna dela 
ut mer pengar till forskning.

Neuroförbundet blev Governos pro-bono 
projekt 2015
För att lyckas bättre i insamlingsarbetet såg 
Neuroförbundets behov av att hitta nya sätt 
att kommunicera med våra givare. Detta för 
att få dem att känna sig ännu mer som en del 
av förbundet och öka deras engagemang. En 
ansökan gjordes därför till konsultfirman Go
verno för att få stöd i genomförandet av detta 
arbete. I maj 2015 utsågs Neuroförbundet 
till vinnare av årets ”probonouppdrag” dvs. 
utan ekonomisk ersättning. Neuroförbundet 
är glada för att Governo har bidragit till att 
utveckla vårt arbete.

Svenska PostkodLotteriet 
Neuroförbundet är förmånstagare i Svenska 
PostkodLotteriet. Svenska PostkodLotteriet 
är ett av Sveriges mest populära lotterier med 
nära en miljon kunder. Sedan starten 2005 
har PostkodLotteriet genererat 7,2 miljarder 
till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 700 
svenskar till miljonärer. Novamedia Sverige 
AB är operatörsbolaget för Svenska Postkod
Lotteriet. Neuroförbundet har varit förmåns
tagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och 
har sedan dess fått 43 miljoner kronor, varav 
7 miljoner kronor under 2015.

Opinionsbildning

Kampanjteman
Det övergripande målet för vår opinionsbild
ning är att vi ska kämpa för ett samhälle där 
alla med neurologiska diagnoser ska ha sam
ma möjligheter som andra. Under 2015 valde 
vi att fokusera på olika kampanjteman för att 
samordna våra resurser på bättre sätt än tidi
gare och för att kunna arbeta kommunikativt 
på delvis nya arbetssätt med intresserade och 
tänkbara medlemmar. 

Områden som prioriterades genom olika 
insatser:

• neurologisk rehabilitering

• den nya patientlagstiftningen

• nationella riktlinjer

• flexjobb

• hjälpmedel

Vi intensifierade också våra kontakter fram
för allt med neurosjukvårdens beslutsfatta
re för att så tidigt som möjligt komma in i 
olika beslutsprocesser. Det resulterade i att vi 
ökat vår representation och närvaro i olika 
beslutsfattande sammanhang, som arbetar 
med neurosjukvårdens utformning, exempel
vis Nationella riktlinjer för msvården och 
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kvalitetsregister inom ett antal områden inom 
neurologin.

Neurorapporten 2015:  
Neurologisk rehabilitering
Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. Neurorapporten 
2015 om rehabilitering fick ett positivt mot
tagande av profession och beslutsfattare.

Som en ytterligare effekt har vårt arbete i flera 
länsförbund också resulterat i att landstingen 
i dessa berörda landsting startat förbättringar 
av rehabiliteringsmöjligheterna för alla som 
lever med neurologisk diagnos i sina respekti
ve områden.

För mer information om övrigt opinionsbildan
de arbete läs vidare i verksamhetsberättelsen.

Pågående och avslutade projekt 

BrainBus
Neuroförbundet beviljades 7 miljoner kronor 
från Svenska PostkodLotteriets program
satsning för Mångfald och tolerans för att 
genomföra projektet BrainBus, tillsammans 
med Parkinsonförbundet. Projektet startade 
1 januari 2014 och kommer att pågå till och 
med 2016. 
Målet är att informera om hjärnan och hjär
nans sjukdomar på ett sätt som alla förstår 
och skapa engagemang för de påverkansfrå
gor vi driver. Den mobila utställningen om 
hjärnan turnerar i Sverige under sommarmå
naderna.

Assistanstips
Projektet Assistanstips har drivits av Stiftelsen 
Institutet för Independent Living i samarbete 
med KFO, Neuroförbundet, IfA och Assistan

sanordnarna. Projektets avslutades 2015 och 
drivs vidare som permanent verksamhet. 
Syftet var att assistansberättigade själva delar 
med sig av sina erfarenheter, ger information, 
råd och stöd för en aktiv arbetsledarroll. 

Dagens Patient – aktiv egenvård vid 
kronisk sjukdom
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan 
Karolinska Institutet/LIME, Nerve Sweden 
AB och Neuroförbundet, med Karolinska 
Institutet som huvudansvarig för projektets 
genomförande. 
Projektet Dagen Patient – Aktiv Egenvård vid 
kronisk sjukdom syftar till att ge personer 
som lever med kronisk sjukdom (i projektet 
fokuseras på diagnoserna ms och Parkinson) 
möjlighet att kunna ta en mer aktiv roll i sin 
egen hälsa, samt få stöd – framför allt via ny 
teknik. Projektet avslutades 2015.

Lär dig mer om paddling,  
skridskoåkning och lägerliv 
Neuroförbundet har deltagit i projektet 
tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering 
(RG), som projektägare. Samarbetsparterns 
har även varit DHR, Friluftsfrämjandet, Per
sonskadeförbundet RTP, Riksförbundet för 
rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), 
Svenska Kanotförbundet samt Svenska Skrid
skoförbundet.  Projektet har avslutats.

Jakt för alla 
Neuroförbundet deltog tillsammans med fyra 
andra organisationer som samverkanspartner 
i projektet Jakt för alla. Projektets huvudman 
var Svenska Jägareförbundet, som har av
slutat projektet. Syftet var att underlätta för 
personer med funktionshinder att komma ut 
i naturen på lika villkor som övriga samt att 
stimulera till att kunna delta i jaktgemenskap, 
jakt och upplevelser av viltet i naturen. Det 
har delvis fortsatt i Jägarförbundets ordinarie 
verksamhet.  
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Aktiv Rehab och Ridterapi
Projektet drevs av Neuroförbundet Dalarna 
med stöd av Neuroförbundet på riksnivå. 
Samarbete skedde med Falu Ridklubb och 
Rättviks ridklubb, Falu kommun, Rättviks 
kommun, Landstinget Dalarna och Högsko
lan Dalarna. Syftet var att vuxna med funk
tionsnedsättning med hjälp av ridterapi ska få 
ökad tillgång till rehabilitering, fysisk aktivitet 
och meningsfull aktivitet, men också att rid
ning blir ett självklart komplement till dagens 
rehabilitering och friskvård. Lika för alla som 
lever med funktionsnedsättningar och oavsett 
bostadsort. Verksamheten fortsätter i Dalarna 
och på några andra orter i landet. Projektet 
avslutades 2015.

Betydande samarbetspartners, 
beroenden och intressekonflikter  
Neuroförbundet har många beröringspunkter 
med omvärlden. När vi företräder medlem
marnas intressen är det viktigt att avväga 
vilka vi väljer att samarbeta med. Förbundet 
samarbetar med externa aktörer om det gag
nar våra medlemmars intressen och förbun
dets obundenhet inte kan ifrågasättas.

Neuroförbundet har sedan flera år tillbaka en 
policy som klargör på vilka grunder samar
beten får ske. Policyn redovisas öppet på vår 
hemsida. Vid samarbeten med läkemedelsfö
retag följer Neuroförbundet LIFs riktlinjer. På 
LIFs hemsida www.lif.se kan alla ta del av de 
etiska riktlinjerna och värdet av att vardera 
parten förhåller sig oberoende till varandra.

Tack till samarbetspartners under året 
Abbvie, ActiLeg, Aon Sweden AB, Biogen 
Idec, Bengtsson&Sundström, Dagens Medicin, 
Dagens Patient, EPM Data, Etac, Evry, FRII, 
Governo, KomMed, Lika Unika, Mediabaren,  
MedTronic, Medicininstruktioner.se, Meltwa

ter, Merck, Net Doktor, Nordic Fundraising, 
Novartis, Parkinsonförbundet, Peugeot, 
Q4roadshows, Reform Act, Reformklubben, 
Reklamproffsen, Roxbury/GoLoyal, Sanofi/
Genzyme, Scania, Scandic Hotels, Sjuhärads
bygdens tryckeri (Exakta), Spinalis, Strålin 
och Persson (Strands Grafiska i Norden), 
Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, 
Svenska Neurologföreningen, Svenska Post
kodLotteriet, Söderform, Triffiq, Valjeviken, 
Vintersol, Volkswagen, Wellspect Healthcare.

Stort tack också till alla våra diagnosstödjare, 
rättsombud, medlemsambassadörer och akti
va föreningsmedlemmar runt om i landet.

Internationell verksamhet
Neuroförbundet samarbetar internationellt 
med ett antal systerorganisationer i framför 
allt Europa och Norden. Vi är också med
lemmar i ytterligare ett antal internationella 
organisationer och nätverk, där vi medverkar 
om vi har resurser.  

Viktiga externa faktorer som 
påverkar organisationen 
Bland de faktorer som har den största påver
kan på oss kan nämnas:

• Lagstiftning. Den påverkar både vår orga
nisation och våra medlemmar

• Forskning.  De flesta sjukdomstillstånd som 
Neuroförbundet arbetar med är beroende av 
att forskningen kommer med svar på varför 
dessa uppstår, hur de effektivast kan be
handlas samt hur livet i stort kan underlät
tas för alla som får en neurologisk diagnos 

• Statlig finansiering.  Frågan om statsbidrag 
till vår verksamhet är ständigt återkommande

• Aktiemarknaden. Neuroförbundet placerar 
en del av insamlade medel i värdepapper, 
varför vi också är beroende av hur finans
marknaden utvecklas
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Representation
Neuroförbundet är representerade inom 
bland annat följande myndigheter, organisa
tioner och stiftelser:
bostadscenter.se
Design for All Sverige 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA 
Lika Unika 
Mobilitetscenter
Multipel Sclerosis International Federation, 
MSIF
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Nordiska MSrådet, NMSR 
Prioriteringsgruppen Nationella Riktlinjer, 
socialstyrelsen 
Rådgivande gruppen till kommittén för kli
nisk behandlingsforskning,Vetenskapsrådet 
SIS/TK344 Hjälpmedelsstandardisering 
SIS/AG6 Rullstolsstandarder S
SJ:s handikappråd  
Socialstyrelsens referensgrupp för hjälpmedel  
Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i Skåne  
Stiftelsen Fokus  
Stiftelsen Norrbacka Eugeniastiftelsen
Stiftelsen Radiohjälpen/Viktoriafonden  
Stiftelsen Valjeviken  
Stiftelsen Vintersol  
SVCR (Stiftelsen Svenska kommittén för reha
bilitering) 
Svenska Neuroregister samt fem underregister 
Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 
TLV

Effektrapport
Neuroförbundets uppdrag består av tre delar:

• Vi ska tillgodose och företräda våra med
lemmars intressen i allt vi gör

• Vi ska genom insamling till NHRfonden 
bidra till forskning inom neurologi

• Vi ska kämpa för ett samhälle där alla med 
neurologiska diagnoser ska ha samma möj
ligheter som andra

Tillgodose och företräda våra 
medlemmars intressen 
Vi har under 2015 tillgodosett våra medlem
mars intressen genom erfarenhetsutbyte och 
information om nya rön inom forskning och 
behandling av neurologiska diagnoser. Detta 
har skett via nyhetsbrev, webb, medlemstid
ning och olika medlemsaktiviteter. Vi har 
också informerat om nya lagar och gällande 
rättigheter inom framför allt social lagstift
ning.
Via våra verksamheter med rättsombud och 
diagnosstödjare har vi kunnat ge råd, stöd 
och vägledning till medlemmar och presumti
va medlemmar som är i en besvärlig  
livssituation. 
Våra aktiviteter har resulterat i nya medlem
mar. Våra kommunikationskanaler visar ock
så höga besöks läs och svarsvärden. Genom 
vår strategi med delvis nya arbetsformer både 
i föreningslivet och via digitala upprop har vi 
också inspirerat fler medlemmar att engagera 
sig i olika projekt och kampanjer. 
Det är vår erfarenhet att nöjda medlemmar 
och tilltänkta medlemmar som fått bra och 
trovärdig information, stöd och inspiration 
av oss blir goda ambassadörer för förbundet. 
Med fler medlemmar kan vi få bättre resurser 
att ännu bättre tillvarata våra medlemmars 
intressen.

Bidra till forskning
Under året har vi genomfört flera insamlings
aktiviteter till våra trogna givare. Vi har också 
provat nya kanaler som annonsering i Stock
holms tunnelbana för att nå nya målgrupper.
Givarnas vilja att ge mer till Neuroförbundet 
och NHRfonden ökade under 2015, framför 
allt genom ökade månatliga intäkter från au
togiro. Med en fortsatt sådan trend kommer 
vi förhoppningsvis att inom en nära framtid 
nå vår önskade effekt att kunna dela ut mer 
pengar till forskning. 
Årets verksamhet inom NHRfonden finns att 
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läsa mer i detalj i fondens särskilda årsredo
visning.

Kämpa för ett samhälle där alla med 
neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter 
Under 2015 valde vi att fokusera på olika 
kampanjteman för att samordna våra resurser 
på bättre sätt än tidigare och för att kunna 
arbeta kommunikativt på delvis nya arbets
sätt med intresserade och tänkbara medlem
mar. Detta i syfte att nå nya målgrupper för 
både medlemsvärvning och opinionsbildning 
gentemot beslutsfattare. 
Vi har också intensifierat våra kontakter 
bland neurosjukvårdens beslutsfattare för att 
så tidigt som möjligt komma in i olika  
beslutsprocesser. 
Neurorapporten publicerar förbundet varje år. 
Den är del i en långsiktig strategi med syftet 
att synliggöra brister och möjligheter inom 
olika delar av neurologin. Årets rapport med 
temat rehabilitering fick ett positivt mottag
ande bland politiker och beslutsfattare.
Som en ytterligare effekt har vårt arbete i flera 
länsförbund också resulterat i att landstingen 
i dessa berörda landsting startat förbättringar 
av rehabiliteringsmöjligheterna för alla som 
lever med neurologisk diagnos.
Andra effekter av vårt opinionsbildande arbe
te blev att vi ökat vår representation och när
varo i olika beslutsfattande sammanhang, som 
arbetar med neurosjukvårdens utformning. 
Därigenom kan vi på ett konkret sätt arbeta 
för ett samhälle där alla med neurologiska di
agnoser ska ha samma möjligheter som andra. 

Förvaltning av två stiftelser 
Neuroförbundet förvaltar två stiftelser. Bägge 
stiftelsernas styrelse består av samma perso
ner som i Neuroförbundets styrelse.
Stiftelsen NHRfonden 8020067347 Eget 
kapital 80 miljoner kronor.
Stiftelsen NHRfondens ändamål är att:

• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk
ning om orsakerna till och botemedlen mot 
organiska nervsjukdomar, företrädesvis 
multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdomar 
eller skador på nervsystemet

• lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har 
organiska nervsjukdomar eller skador på 
nervsystemet allt i den utsträckning andra 
hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till 
buds för här nämnda syften

Stiftelsen till Anders Ulffs minne 802412
3393 Eget kapital 18 miljoner kronor.
Neurologiskt Handikappades Riksförbunds 
stiftelse till Anders Ulffs minne har till ända
mål att främja ungdomars vård och fostran 
samt utbildning genom den verksamhet som 
bedrivs för personer som är medlemmar i 
Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS 
och där företrädesvis åt personer yngre än 35 
år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Finansiella instrument, 
placeringspolicy 
Neuroförbundets värdepapper förvaltas av 
bank enligt avtal om så kallad diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier och ränte
bärande instrument skall ske med inriktning 
på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, 
och skall ske i värdepapper noterade i svensk 
aktiehandel. En hög och jämn avkastning 
i kombination med god riskspridning skall 
eftersträvas. Aktier och aktierelaterade fi
nansiella instrument skall vara emitterade av 
företag som inte bryter mot FN:s förklaring 
om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta 
kärnkonventioner. 

Intern kontroll
Vår redovisning är anpassad för den verksam
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het som bedrivs och ger en rättvisande infor
mation om verksamheten. Periodiska bokslut 
följs upp av förbundsstyrelsen och avvikelser 
mot budget analyseras systematiskt. En enkel 
och tydlig ansvarsfördelning samt arbetsord
ning säkerställer att risken för fel och oegent
ligheter minimeras. 

Uppföljning av planer
Neuroförbundet arbetar utifrån den fyraåriga 
handlingsplan som förbundskongressen beslutar 
om. Varje år fastställs en verksamhetsplan, med 
utgångspunkt i handlingsplanen, som är styran
de för verksamheten under året. För år 2015 
kan konstateras att vi har använt både hand
lingsplanen och verksamhetsplanen som styrdo
kument i genomförande av vår verksamhet.

Resultat och ställning 2015
Årets resultat 4 397 tkr överförs i ny räkning. 
Nedan presenteras en sammanställning över 
förbundets intäkter, kostnader och resultat de 
senaste fem åren. 

2011 2012 2013 2014 2015
Intäkter 27 818  31 385 29 882 31 783 31 774

Kostnader 31 581 30 978 32 336 33 010 29 127

Verksamhets-
resultat

-3 763 407 -2 454 -1 227 2 647

Finansiellt 
resultat

811 248 2 853 1 257 1 750

Årets resultat -2 952* 655 399 30 4 397

 
Nyckeltal enligt Svensk Insamlingskontroll

2011 2012 2013 2014 2015
Ändamålskost-
nader/intäkter

90 % 75 % 79 % 79 % 67 %

Adm.+
insamlings-

kostn/intäkter

22 % 22 % 25 % 25 % 25 %

Insamlings-
kostn/medel 

från allmänhet

15 % 23 % 21 % 36 % 30 %

Administrativa kostnader    
*) Till skillnad mot andra år finns i 2011 års 
resultat inga medel från PostkodLotteriet 
redovisade. Det beror på att PostkodLotteriet 
har ändrat redovisningsprincip för dessa 
anslag

Finansiering (tkr)
Finansiär 2011 2012 2013 2014 2015
Statsbidrag 5 610 5 451 5 283 5 173 5 221

Medlems.avg. 2 594 2 578 2 597 2 592 2 437

Bidrag fr andra 
org./fonder

3 699 3 666 1 406 5 617 3 924

Gåvor/ 
testamenten

10 060 14 359 15 537 13 831 15 294

Övrigt 5 855 5 331 5 061 4 570 4 898

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 

Organisationsöversyn på kansliet
Förbundsstyrelsen beslutade på sitt janua
rimöte 2015 att genomföra vissa organisa
toriska förändringar på kansliet, vilket bl.a. 
innebär att antalet mellanchefer har reduce
rats. Någon beslut om förändring av antalet 
anställda togs inte.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång 

Skattelättnad för gåvor togs bort
Från den 1 januari 2016 beslutade riksdagen 
att ta bort skattelättnad för gåvor från en
skilda givare. Neuroförbundet hade godkänts 
som organisation att ta emot sådana gåvor. I 
nuläget är det dock inte möjligt att förutsäga 
hur detta politiska beslut kommer att påverka 
framtida gåvor till Neuroförbundet.

Byte av värderpappersförvaltare 
I februari beslutade styrelsen att byta vär
depappersförvaltare från Swedbank Robur 
till Söderberg & Partners. Byte av förvaltare 
gäller både förbundet, NHRfonden och stif
telsen till Anders Ulffs minne.
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Styrelsen 
Förbundsstyrelsen har under 2015 haft sju 
protokollförda sammanträden. Presidiet 
(ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande samt 
kassaförvaltare) har under 2015 haft sex pro
tokollförda sammanträden.

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 7 sammanträden

1:e vice ordförande
Bengt Olsson, fackförbundsordförande  
(Malmö)
Närvaro vid 5 sammanträden

2:e vice ordförande
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 6 sammanträden

Kassaförvaltare 
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 7 sammanträden

Ledamöter 
Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Avgick under 2015

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 7 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 6 sammanträden

Gunilla Nilsson, support och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 3 sammanträden

Petra Nilsson, adminstratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 7 sammanträden

Suppleanter
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 5 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 5 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 5 sammanträde

Extra konstituerande styrelsemöte
Under mars månad genomfördes ett extra 
konstituerande styrelsemöte, där Gunilla 
Nilsson avgick som 2:e vice ordförande och 
ersattes av Johanna Andersson.
Ändringen omfattar förbundet och Stiftelsen 
till Anders Ulffs minne.

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten

Rogardt Wikström, Täby 
förtroendevald revisor

Valberedningens roll och arbetssätt
Enligt § 15 i Neuroförbundets stadgar ska 
riksförbundet ha en valberedning vars huvud
uppgift är att inför förbundskongressen lägga 
fram förslag till styrelse för kommande kon
gressperiod. Ytterligare uppgift för valbered
ningen är att lägga fram förslag till förbunds
kongressen om hur styrelsen ska arvoderas.

Neuroförbundets valberedning utses i likhet 
med andra centralt förtroendevalda av för
bundskongressen.  Förbundskongressen 2013 
har beslutat om en arbetsordning för valbe
redningen.  
 
 Valberedningen ska bestå av minst 5 leda
möter varav minst två bör ha neurologisk 
sjukdom/skada. En av ledamöterna ska vara 
sammankallande/ordförande
 Ledamöterna ska vara medlemmar i Neu
roförbundet
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 Ledamöterna ska inte vara anställda i Neu
roförbundet eller ha en styrelseplats 
 Förbundsstyrelsens ledamöter, revisor eller 
valberedning ska inte vara nära anhöriga 
(make/maka, sambo, syskon, föräldrar/ barn) 
eller ha annan relation som gör att objektivi
teten kan ifrågasättas
 Ledamöterna i valberedningen skall vara 
förtrogna med organisationen, dess värdering
ar och ha god kännedom om styrelsearbete

Kansli
Förbundskansliet ligger i Stockholm. 
Kollektivavtal finns på arbetsplatsen. Ett antal 
policys finns också för förbundets personal
politik som exempelvis berör arbetsmiljö, 
likabehandling och lönesättning. Dessa upp
dateras kontinuerligt. För Neuroförbundet 
är det också viktigt att vara en miljö och 
kostnadsmedveten organisation för långsiktig 
hållbarhet.
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Resultat och balansräkning
Resultaträkning tkr
Funktionsindelad resultaträkning
 2015 2014 Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 437 2 592
Gåvor 15 294 13 831 3
Bidrag 9 145 10 790 3
Nettoomsättning 2 552 2 126
Övriga verksamhetsintäkter 2 346 2 444  
   
Summa verksamhetsintäkter 31 774 31 783 

Verksamhetskostnader   4,5
Ändamålskostnader 21 226 25 051
Insamlingskostnader 2 283 2 410
Administrationskostnader 5 618 5 549

Summa verksamhetskostnader 29 127 33 010

Verksamhetsresultat 2 647 -1 227 

Finansiella och extraordinära poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 1 931 1 380 6
Ränteintäkter 4 20
Räntekostnader 4 33
Förvaltningskostnader 181 110 
Summa finansiella och extraordinära poster 1 750 1 257
 

Resultat efter finansiella och extraordinära poster 4 397 30

Årets resultat 4 397 30
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Balansräkning tkr
 31/12 2015 31/12 2014 Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 166 240 7

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 35 126 33 081 8
Summa anläggningstillgångar 35 292 33 321 

Omsättningstillgångar
Varulager 7 7

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 336 124 
Övriga fordringar 1 639 663 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 632 1 553  9
Summa kortfristiga fordringar 3 607 2 340

Kassa och bank 1 833 2 978
Summa omsättningstillgångar 5 447 5 325

Summa tillgångar 40 739 38 646 

Eget kapital och skulder
Eget kapital   10 
Ändamålsbestämda medel, ändamål MS 2 126 2 126
Ändamålsbestämda medel ändamål ALS 0 50
Balanserat kapital 27 857 23 410 
Summa eget kapital 29 983 25 586

Långfristiga skulder
Lån NHRfonden 2 000  3 000 11
Summa långfristiga skulder 2 000  3 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 228 1 040 
Övriga skulder 3 207 3 150
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 1 702 3 496 12
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 619 2 374 13  
Summa kortfristiga skulder 8 756 10 060

Summa eget kapital och skulder 40 739 38 646

Ställda panter Värdepapper 5 000 5 000 14



31

Noter
Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Neuroförbundets redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovis
ningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhål
la för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan till 
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs för respektive 
intäktspost när intäktsredovisningen sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter 
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om till
gången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls  är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när den erhålls.En gåva som intäktsförts redovisas 
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. 
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anlägg
ningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag 
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader (t.ex för administration) redovisas samma räkenskapsår som den 
kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen.  De redovisas son intäkt när 
de erhålls och till verkligt värde.
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Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls, insamlings och 
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av direkta ändamålskostnader såsom bidrag till forskning, 
kostnader för rehabaktiviteter, opinionskostnader, personal, mm, samt samkostnader (indirekta 
kostnader såsom lokalkontorskostnader)
Insamlingskostnader består av direkta kostnader för att samla in medel, personal samt 
samkostnader (indirekta kostnader såsom lokalkontorskostnader)
Administrationskostnader består av personalkostnader, styrelsekostnader, revision samt 
samkostnader (indirekta kostnader såsom lokalkontorskostnader).

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Förbundet har gjort bedömningen att det inte finns några svårigheter eller osäkerheter kring 
bedömning och värdering av årets transaktioner. Inga väsentliga uppskattningar har gjorts.

Not 3 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2015 2014
Insamlade medel
Allmänheten 7 666 6 713
Företag 628 118
PostkodLotteriet 7 000 7 000 
Summa gåvor 15 294 13 831
 
Bidrag som redovisats som intäkt 2015 2014
Insamlade medel
PostkodLotteriet 1 794 3 496
Svenska kommittén för Rehabilitering SVCR 700 700
Stiftelsen NHRfonden 1 053 909 
Radiohjälpen 79 124 
Norrbacka Eugenia 30 21  
Nordens Välfärdscenter 0 71
SPSM 0 32
Svenska Spel 68 61
Övriga 200 203 
Summa insamlade medel  3 924 5 617

Offentliga bidrag   
Staten 5 221 5 173
Summa offentliga bidrag 5 221 5 173

Summa bidrag 9 145  10 790

Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 15 294 13 831
Bidrag som redovisats som intäkt 9 145 10 790
Summa insamlade medel 24 439 24 621
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda 2015 2014
Antal anställda 17 18
varav män 8 7

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter 2015 2014
Antal 12 12 
varav män 4 4

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare
 2015 2014
Antal 3 4
varav män 1 2                                                
 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014
Löner och andra ersättningar   
Styrelse och generalsekreterare 1 132 1 109 
Övriga anställda 7 853 8 335
Totala löner och ersättningar 8 985 9 444

Sociala kostnader 3 310 3 656
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 354 363  
  
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 12 649 13 100

Av pensionskostnaderna avser 37 tkr (28 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. 

Ideellt arbete
Under året har 210 (210) personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med vår 
BrainBusturné. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Förbundet har träffat avtal med generalsekretaren om en uppsägningstid med arbetsplikt på 
nio månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Det finns inget avtal om avgångsvederlag.

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående
Organisationen har inte lämnat lån till ledande befattningshavare och det har inte förekommit 
transaktioner med närstående.

Löner och andra ersättningar har endast utbetalats i Sverige, ej i andra länder.
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Not 5 Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler samt kopieringsmaskiner och annan kontors
utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 708 tkr (3 342 tkr)

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
 2015 2014
Inom 1 år 2 666 2 498  
15 år 4 839 4 859
Senare än 5 år 0 0 

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 20181231 och är möjligt att omförhandla för ny tidsperiod.

Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 2015 2014
Utdelningar 940 863
Räntor 0 15  
Realisationsresultat vid försäljningar 991 502 
Summa 1 931 1 380

Not 7 Inventarier
Inventarier bokförs som tillgångar till anskaffningsvärden och skrivs systematiskt av över den 
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Inventarier 5 år
 2015 2014
Inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 2 652 2 652 
Förvärv 16 0
Utgående anskaffningsvärde 2 668 2 652 
Ingående avskrivningar 2 411 2 323
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar 92 88
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 503 -2 411

Utgående bokfört värde 165 241

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav
Marknadsvärdet på värdepapper var 38,9 mkr vid utgången av 2015 och 37,1 mkr vid ut
gången av 2014. Förbundets värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär 
förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske med inriktning på 
långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade i svensk aktiehan
del. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall eftersträvas. Aktier 
och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som inte bryter mot 
FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. Bilaga bifogas på 
innehavet av värdepapper.
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Värdepapper 2015 2014
Ingående värde 33 081 32 006 
Förvärv 7 333 4 998 
Försäljningar 5 288 3 923 
Utgående redovisat värde 35 126 33 081 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 2015 2014
Förutbetalda hyror 632 570 
Humanfonden utdelning 282 283
Projekt 2016 441 0 
Bidrag från Stiftelsen NHRfonden 0 275
Övriga poster 277 425 
Summa 1 632 1 553 

Not 10 Eget kapital
förändring av eget kapital

 Ändamålsbestämda Ändamålsbestämda Balanserat Totalt
 medel, ALS medel, MS kapital eget kapital

Ingående balans 50 2 126 23 410 25 586
Utnyttjande 50  50 
Årets resultat   4 397
Utgående balans 0 2 126 27 857 29 998

Not 11 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder består av en skuld som förfaller inom 2 år (3 år)

Not 12 Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Posten består av erhållet bidrag från PostkodLotteriet, Special Projects. 
Projektet löper över 3 år, 20142016.

Not 13Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2015 2014
Semesterlöner, komptidsersättningar, sociala avgifter 1 259 1 152  
Rullande projekt  352 312 
Förutbetalda medlemsavgifter 536 736
Övriga poster 472 234 
Summa 2 619 2 434

Not 14
Avser ställda panter för låneskuld till NHRfonden på 5 000 tkr. 
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Slutord
Styrelsen för Neuroförbundet vill framföra sitt varmaste tack till alla dem som på olika sätt 
medverkat till att förbundet har kunnat bedriva all verksamhet som genomförts under 2015. 
Även detta år har präglats av stora förändringar inom såväl sjukvårds som funktionshinder
politiken. Som organisation och företrädare för personer som lever med neurologiska diagno
ser, deras familjer och andra närstående har vi mycket att leva upp till och vi kan konstatera att 
vi hänger med väl i den snabba samhällsutvecklingen. Vi kan därför med glädje konstatera att 
årets målsättningar är väl uppfyllda och att förbundets ledord ” passion, driv och förändring” 
har präglat oss i vårt arbete.  
Vi ser att Sveriges första intresseorganisation specialiserad på Neurologi har fortsatt stor till
växt och utvecklingspotential och vi ser med glädje fram emot ett fortsatt bra och utvecklande 
samarbete tillsammans med våra medlemmar, lokalföreningar och länsförbund.  Våra nätverk 
växer och vi ser också fram emot fortsatt givande externa samarbeten. Tillsammans ska vi fort
sätta att växa och skapa bättre livsvillkor och förutsättningar för livslust, full delaktighet och 
en stark framtidstro för alla som lever med en neurologisk diagnos och deras närstående.

Stockholm den 31 mars 2016

Lise Lidbäck
förbundsordförande 

Kent Andersson Johanna Andersson Johan Gunnarson 

Uno Johansson Gunilla Nilsson  

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 maj 2016
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    Rogardt Wikström
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
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Bilaga: VärdepappersinnehavVP-Bilaga till årsredovisningen 2015

Värdepapper Antal Bokfört värde
Markn värde 

20151231 Värdepapper ROBUR Antal Bokfört värde
Markn värde 

20151231
Aktier
ABB SDB 2 900 482 961 443 120 Etikfond Global Mega 39 437,9151        4 483 082 7 001 412
Alfa laval 800 123 609 124 000 Obligationsfond Mega 118 868,8008     14 052 987 13 980 159
Astra Zenica 500 210 435 289 000 Penningmarkn fond Mega 27 592,1402        2 977 610 2 807 224
Assa Abloy 3 957 430 225 704 346 Allemansfond Komplett
Atlas Copco 4 000 793 146 833 600 Summa  21 513 679 23 788 795
Atrium Fastigheter 2 700 304 743 359 100
Autoliv 200 217 541 214 600 SEB Värdepapper Antal Bokfört Värde Markn.värde
BillerudKorsnäs 1 900 159 220 298 680 SEB Aktiespar 7,099,7418 94 467 96 334
Boliden 900 98 869 128 610 SEB Korträntefond 144,6574 1 476 1 476
Camunus 3 696 210 672 273 504 SEB Sverigefond 6,577,9345 107 544 110 808
Capio 4 900 254 329 281 750 SEB Världenfond 7,252,2620 97 410 98 808
Dometic Group 800 38 400 43 440 Summa 300 897 307 426
Electrolux 1 000 167 210 205 200
Elekta B 1 200 65 632 86 520
Eltel 3 300 238 662 278 850
Ericsson B 10 400 1 198 871 855 920
Getinge 400 77 524 89 000
Hennes o mauritz 4 400 1 139 714 1 329 240
Holmen 400 94 058 104 640
Husqvarna 2 500 97 040 140 000
Intrum Justitia 300 63 936 86 580
JM 1 600 285 844 404 320
Kinnevik 800 164 842 209 600
Kungsleden 1 400 79 933 84 700
Meda 2 530 243 289 270 963
Millicom 300 162 500 145 950
NCC 1 500 359 839 394 500
Nokia 1 300 75 953 78 715
Nordea 9 000 670 749 839 700
Proffice 4 000 96 214 99 200
recipharm 400 67 848 50 600
Sandvik 5 800 557 522 429 490
SCA 2 210 381 340 544 765
SEB 6 500 474 499 581 100
SKF 1 200 197 214 164 640
Skanska 2 800 430 980 461 440
Swedbank 3 200 512 208 598 720
Swedish orphan 2 100 133 536 282 660
Svenska handelsbanken 4 600 449 457 519 340
Tele2 4 500 397 421 381 375
Thule Group 1 500 146 654 173 625
Volvo B 7 400 727 666 585 340
ÅF 900 103 530 129 375
Århus karlshamn 400 125 546 251 000
Summa Aktier 13 311 381 14 850 818
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Bilaga: Medlemsstatistik
Totalt 2015 Personer med egen 

diagnos
Totalt 2014

Neuroförbundet Stockholms län

Neuroförbundet Norrort 181 143 175

Neuroförbundet JärfällaUpplands Bro 128 94 134

Neuroförbundet S:t Botvid 157 123 158

Neuroförbundet HaningeTyresö 129 98 131

Neuroförbundet Stockholm 1 276 1 021 1 299

Neuroförbundet SödertäljeNykvarn 118 87 122

Neuroförbundet Roslagen 1) 235 181 172

Neuroförbundet ”gamla” Roslagen 0 0 79

Neuroförbundet Nynäshamn 47 29 52

2 271 1 776 2 322

Neuroförbundet Gotlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Gotland ”Martallen” 105 63 95

Neuroförbundet Uppsala län

Neuroförbundet UppsalaKnivsta 297 206 276

Neuroförbundet Östhammar 50 34 48

Neuroförbundet EnköpingHåbo 65 50 66

Neuroförbundet Nord Uppland 47 32 42

459 322 432

Neuroförbundet Södermanlands län

Neuroförbundet Östra Sörmland 161 99 152

Neuroförbundet Västra Sörmland 106 64 121

Neuroförbundet Eskilstuna 155 102 151

Neuroförbundet Strängnäs 69 32 76

491 297 500

Neuroförbundet Östergötlands län

Neuroförbundet Finspång 60 32 58

Neuroförbundet Linköping 297 210 307

Neuroförbundet Norrköping 336 244 333

Neuroförbundet MotalaVadstena 115 72 88

808 558 786

Neuroförbundet Jönköpings län    

Neuroförbundet JönköpingHuskvarna 206 146 207

Neuroförbundet Småländska Höglandet 180 116 177

Neuroförbundet ÖstboVästbo 104 60 108

490 322 492
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Totalt 2015 Personer med egen 
diagnos

Totalt 2014

Neuroförbundet Kronobergs län 
(inget länsförbund)

Neuroförbundet Kronoberg 195 136 200

Neuroförbundet Kalmar län

Neuroförbundet Kalmar  212 127 212

Neuroförbundet Västervik 191 110 192

403 237 404

Neuroförbundet Blekinge län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Blekinge  158 116 164

Neuroförbundet Skåne

Neuroförbundet Åsbobygden 2) 134 89 54

Neuroförbundet Nordvästra Skåne 0 0 87

Neuroförbundet Kristianstadsbygden 146 123 154

Neuroförbundet Österlen 143 82 133

Neuroförbundet Hässleholmsbygden 130 75 123

Neuroförbundet Malmö 445 311 456

Neuroförbundet Lundabygden 323 226 341

Neuroförbundet Västra Skåne 242 180 232

1 563 1 086 1 580

Neuroförbundet Hallands län

Neuroförbundet Halmstad 186 109 180

Neuroförbundet VarbergFalkenberg 112 74 105

Neuroförbundet Kungsbacka 89 66 96

387 249 381

Neuroförbundet Västra Götaland

Neuroförbundet Kaprifol 104 45 104

Neuroförbundet Norra Bohuslän 212 78 224

Neuroförbundet Göteborg 1 115 772 1 147

Neuroförbundet Måsen 61 38 64

Neuroförbundet Uddevalla 127 81 133

Neuroförbundet Mark 185 102 183

Neuroförbundet TrollhättanVänersborg 163 109 180

Neuroförbundet Alingsås 250 139 259

Neuroförbundet Borås 171 114 180

Neuroförbundet Ätradal 62 38 62

2 450 1 516 2 536
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Totalt 2015 Personer med egen 
diagnos

Totalt 2014

Neuroförbundet Skaraborgs län

Neuroförbundet Lidköping 142 96 148

Neuroförbundet Skövde 242 173 250

384 269 398

Neuroförbundet Värmlands län

Neuroförbundet Karlstad med omnejd 231 181 225

Neuroförbundet Kristinehamn Östra Värmland 32 22 27

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland 83 49 86

Neuroförbundet SäffleÅmål 53 35 52

399 287 390

Neuroförbundet Örebro län

Neuroförbundet Örebro 206 145 218

Neuroförbundet Sydnärke 78 45 80

Neuroförbundet KarlskogaDegerfors 81 45 74

365 235 372

Neuroförbundet Västmanlands län

Neuroförbundet Västerås 228 166 231

Neuroförbundet Fagerstaregionen 50 32 55

278 198 286

Neuroförbundet Dalarnas  län

Neuroförbundet Södra Dalarna 41 32 46

Neuroförbundet LudvikaSmedjebacken 54 40 59

Neuroförbundet Borlänge 98 63 93

Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 177 128 186

370 263 384

Neuroförbundet Gävleborgs län

Neuroförbundet Gästrikland 232 178 231

Neuroförbundet Södra Hälsingland 94 75 103

326 253 334

Neuroförbundet Västernorrlands län

Neuroförbundet HärnösandÖrnsköldsvik 125 78 137

Neuroförbundet Medelpad 138 94 142

Neuroförbundet SollefteåKramfors 57 34 58

320 206 337

Neuroförbundet Jämtlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet JämtlandHärjedalen 103 72 89
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Noter

1) Tidigare S Roslagen, gamla Roslagen ingår sedan 1 juli
2) NV Skåne ingår sedan 16 mars

Totalt 2015 Personer med egen 
diagnos

Totalt 2014

Neuroförbundet Västerbottens län

Neuroförbundet NorsjöMalå 28 17 30

Neuroförbundet Umebygden 213 167 215

Neuroförbundet Södra Lappland 77 47 87

Neuroförbundet Skellefteå 145 98 144

463 329 476

Neuroförbundet Norrbottens län

Neuroförbundet PiteåÄlvdal 125 96 129

Neuroförbundet Luleå 165 96 171

Neuroförbundet Boden 73 39 83

Neuroförbundet Kiruna 39 23 39

Neuroförbundet GällivareMalmberget 70 50 79

Neuroförbundet Haparanda 132 72 143

604 376 644

Neuroförbundet Riksförbund

Neuroförbundet Riksförbund 4 4 8

Neuroförbundet Norra Hälsingland 
(hanteras av riksförbundet)

48 41 50

52 45 58

Totalt: 13 444 9 211 13 660
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Organisationsnummer 8020067347

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Noter

• Utdelning till forskning

• Anslag till rehabilitering 

• Anslag till rekreation

Stiftelsen NHRfonden
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Styrelse
Stiftelsens styrelse utgörs av styrelsen för 
Neuroförbundet. 

Styrelsen har haft sex protokollförda 
sammanträden under år 2015. 

Styrelsen för Stiftelsen NHRfonden har 
under verksamhetsåret 2015 haft följande 
sammansättning:

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 6 sammanträden

Vice ordförande
Bengt Olsson, fackförbundsordförande          
(Malmö)
Närvaro vid 4 sammanträden

Kassaförvaltare
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 6 sammanträden

Ledamöter
Johanna Andersson, kundansvarig, (Västerås)
Närvaro vid 5 sammanträden

Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Avgick under 2015

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 6 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 5 sammanträden

Gunilla Nilsson, support och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 1 sammanträde

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 6 sammanträden

Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 5 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 4 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult 
(Hallstahammar)
Närvaro vid 4 sammanträde

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB
Maria Karlsten
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Ändamål  
Stiftelsen NHRfondens ändamål är att:

• främja och ge stöd åt vetenskaplig forsk
ning om orsakerna till och botemedlen mot 
organiska nervsjukdomar, företrädesvis 
multipel skleros

• verka för utbyggnad och förbättring av 
resurserna för vård och rehabilitering för 
personer som har organiska nervsjukdomar 
eller skador på nervsystemet

• lämna social, psykologisk och humanitär 
hjälp till behövande personer som har 
organiska nervsjukdomar eller skador på 
nervsystemet allt i den utsträckning andra 
hjälpåtgärder från samhällets sida ej står till 
buds för här nämnda syften

Anslag
Under året har 9.144 milj. beviljats i olika 
anslag. Anslagen har gått till forskning/ut
veckling, rehab/rekreation och till annan inom 
ändamålet liggande verksamhet som fond
styrelsen vill stödja.

Forskning och utveckling
Anslag ur fonden för forskning och utveck
ling kan enligt de särskilda bestämmelserna 
sökas till forsknings och utvecklingsarbete 
inom medicin och beteendevetenskap med 
främst social inriktning vilka avser neuro
logiska sjukdomar och skador. Forskning 
inom det kliniska fältet och forsknings och 
utvecklingsarbete med sikte på klinisk eller 
praktisk tillämpning med hänsyn till behov 
hos personer med funktionsnedsättning, skall 
äga företräde. Grundforskning kan stödjas i 
mån av medel och om den är mer inriktad på 
fondens verksamhetsfält. 
Forskningsprojekt bedöms utifrån projektens 
kvalitet, sökandens möjligheter att genomföra 
projekten och de resurser som i övrigt (från 
andra fonder m m) kan stå till buds. Nya pro

jekt som kan bedömas vara av värde för den 
fortsatta utvecklingen och som kan initiera 
ytterligare insatser bör stödjas. Fondstyrelsen 
beslutar om utdelning av anslag på förslag av 
Neuroförbundets rådgivande kommitté för 
forskning och utveckling. 

Under 2015 beviljades medel till forskning 
och utveckling med totalt 3 965 tkr. 
De forskningsanslag på 2 965 tkr som bevilja
des i december efter sedvanlig utannonsering 
redovisas separat – se bilaga Utdelning till 
forskning.

Kommittén för utdelning till forskning och 
utveckling - ledamöter
Docent Claes Hultling, Stockholm, ordförande 
Professor Oluf Andersen, Göteborg
Professor Fredrik Piehl, Solna
Docent Göran Solders, Huddinge
Docent Birgitta Engström, Umeå

Från Neuroförbundet: 
Inger Johansson, Neuroförbundet Luleå
Kerstin Kjellin, förbundsstyrelsen

Kommitténs föredragande har varit Roger 
Lindahl, Neuroförbundet. Kommitténs främ
sta uppgift har varit att bereda till NHR
fonden inkomna ansökningar om bidrag till 
forsknings och utvecklingsarbete. 
Kommittén har under året haft ett protokoll
fört sammanträde. 

Stipendier
Inför Neuroförbundets aktivitetsdag Neuro
dagen den 28 september beviljades tre fors
karstipendier till ett sammanlagt värde av 1 
miljon kronor. De gick till:

Christopher Lindberg, docent vid Neuromus
kulärt centrum, Sahlgrenska universitetssjuk
huset i Göteborg, för ett projekt inom mus
kelsjukdomar: 
Dystrofia Myotonika typ 1 – spektrum av 
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organmanifestationer och funktionsbegräns
ningar. En kohortstudie. 400 000 kronor

Teresa Ullberg, doktorand, leg läkare, SUS 
i Malmö för ett projekt inom stroke, för att 
studera och beskriva prognosen ett år efter 
stroke och hur den förändras över det första 
året: Stroke – och sedan? 300 000 kronor

Marie Kirkegaard, med dr fysioterapi, Karo
linska universitetssjukhuset Huddinge, för att 
studera hur högintensiv träning vid skovvis 
förlöpande multipel skleros kan bidra till 
bättre hälsa, funktion, välbefinnande och ar
betsförmåga i projektet: Högintensiv träning 
vid multipel skleros 300 000 kronor.

Rehabilitering och rekreation
Anslag ur fonden till rehabilitering och 
rekreation kan enligt fondens särskilda 
bestämmelser sökas för verksamhet inom 
rehabiliterings, rekreations och serviceområ
dena, anordnad eller initierad av organisation 
tillhörande Neuroförbundet.

Anslag skall sökas på grundval av budgeterad 
verksamhet och ansökan skall gälla verksam
het som överensstämmer med fondens stadgar 
(§ 2), i första hand för att:

• underlätta rehabiliterings och serviceverk
samhet i föreningar med särskilda behov

• stödja nya föreningar i att komma igång 
med rehabiliterings och serviceverksamhet

• möjliggöra rekreationsresor till utlandet

• verksamhet inom området i form av  
exempelvis projekt och konferenser

Kostnaderna för dessa verksamheter bör i 
första hand täckas genom bidrag från primär
kommunerna, sjukvårdshuvudmännen, anslag 
ur sökande förenings egna fonder eller med 
medel som kan erhållas från annat håll (t.ex. 

fristående stiftelser/ fonder). NHRfonden 
skall utnyttjas endast som komplement till 
andra bidragsmöjligheter och för de mer
kostnader som en funktionsnedsättning kan 
medföra. 

Fondstyrelsen inhämtar, innan beslut fattas 
om utdelning, yttrande och förslag från 
Neuroförbundets rådgivande kommitté för 
rehabilitering och service.

Kommittén för utdelning till rehabilitering 
och rekreation - ledamöter
Jane Laursén, Neuroförbundet Åsbobygden 
Petra Nilsson, förbundsstyrelsen

Kommitténs föredragande och sekreterare har 
varit Roger Lindahl, Neuroförbundet. 
Kommittén har under året haft ett protokoll
fört sammanträde. 

Ekonomisk ställning och 
redovisning

Fondens ekonomiska ställning
Fondens egna kapital uppgick vid 31 decem
ber 2015 till 80 miljoner kronor.  

Ekonomisk redovisning
Fondens ekonomiska ställning och resultat 
framgår av bilagda balans och resultaträk
ning per den 31 december 2015. Stiftelsen 
NHRfonden är registrerad enligt stiftelsela
gen i stiftelseregistret med anknuten förvalt
ning. 

Fonden står under tillsyn av Länsstyrelsen i 
Stockholms län, som efter anmälan av stiftel
sens styrelse tillsätter två revisorer. Förvaltare 
är Neuroförbundet. Grant Thornton Sweden 
AB är fondens valda revisorer. 

Neurorapport
NHRfonden har under året beslutat ge ett 
bidrag till Neuroförbundet för att ta fram en 
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kartläggande rapport om dagens situation och 
angelägna förbättringsområden inom neuro
login. Under hösten lanserades Neurorappor
ten 2015, vilken väckt stor uppmärksamhet. 
Rapporten har citerats vidare i många olika 
sammanhang, inte minst inom professionen. 
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Resultat och balansräkning
Resultaträkning tkr 2015 2014 Not 
Intäkter
Insamlade medel 2 640 4 697    
Avkastning på värdepapper & utlåning 2 242 2 845
Omplaceringsresultat aktier 5 621 5 228 3  
Övriga intäkter 0 3 
Summa intäkter 10 503 12 773 
   
Kostnader
Marknadsföringskostnader 46 31 1
Insamlingskostnader 789 1 060 
Förvaltningskostnader 2 752 2 647 2
Summa kostnader 3 587 3 738
 
Årets resultat 6 916 9 035 

Balansräkning tkr  31/12 2015 31/12 2014 Not
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper 79 298 76 705 3
Andelsrätt till lägenhet 2 480 2 480 4 
Utlåning 6 269 9 364 5  
Summa anläggningstillgångar 88 047 88 549     
 
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 16 256 
Upplupna intäkter 21 34
Kassa och bank 1 014 1 120   
Summa omsättningstillgångar 1 051 1 410 
Summa tillgångar 89 098 89 959
 
Eget kapital   6
Bundet  Grundfond forskning  20 20  
Fritt  Balanserat kapital 79 537 80 890  
Summa eget kapital 79 557 80 910  
 
Skulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 410    
Övriga skulder   9 511 8 639 7  
Summa kortfristiga skulder 9 541 9 049  
Summa eget kapital och skulder 89 098 89 959 



51

Noter
Stiftelsen NHRfondens redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. Fordringar har upptagits till belopp 
varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1
I marknadsföringskostnader ingår bl. a. annonskostnader samt drift av Neuroguiden.

Not 2
Stiftelsen NHRfonden har inga anställda. Stiftelsens angelägenheter hanteras av Neuroförbundet. 
Kostnaden för dessa tjänster ingår i förvaltningskostnaderna.

Not 3 Värdepapper
Marknadsvärdet på värdepapper var 91,7 tkr vid utgången av 2015 och 92,4 tkr vid utgången 
av 2014. Stiftelsens värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om s.k. diskretionär förvaltning. 
Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall enligt fondens placeringspolicy ske 
med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade i 
svensk aktiehandel. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall ef
tersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag som 
inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner.
Värdepappersdepån är med automatik pantsatt av Swedbank pga att det är en retaildepå och 
det ingår ett OMkonto. Värdepapper har sålts för att betala beviljade anslag.

 2015 2014 
Ingående bokfört värde 76 705 71 086 
Förvärv 15 317 21 831  
Försäljningar 12 724 16 212
Utgående bokfört värde 79 298 76 705

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 6033 5 492
Realisationsförlust aktier 412 264
Summa omplaceringsresultat 5 621 5 228

Not 4 Andelsrätt till lägenhet
 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 2 480 2 480
  
Utgående anskaffningsvärde 2 480 2 480
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Not 5 Utlåningen
Utlåningen är till Stiftelsen Valjeviken, närstående anläggning inriktade på rehabilitering av 
personer med neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning samt till Neuroförbundet.

Not 6 Eget kapital   
               2015 2014
Bundet kapital 20 20
 
Fritt eget kapital vid årets ingång 80 890 82 327 
Redovisat årsresultat 6 916 9 035 
Beslutade anslag./. återförda anslag 8 269    10 472 
Fritt eget kapital vid årets utgång 79 537  80 890

Not 7 Övriga skulder 
Avser i huvudsak beviljade ej rekvirerade anslag samt avräkning med Neuroförbundet.
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Slutord  
Neuroförbundets styrelse vill, i egenskap av förvaltare av Stiftelsen NHRfonden, framföra sitt 
varmaste tack till alla som på olika sätt medverkat till att fonden kunnat stödja verksamhet 
inom fondändamålet under det gångna verksamhetsåret.  

Vi vill också tacka ledamöterna i kommittén för forskning och utveckling samt kommittén för 
rehabilitering och service för deras engagerade och viktiga arbete som rådgivare, förslagsställa
re och inspiratörer till fondstyrelsen. 

Framför allt vill vi tacka alla generösa givare som genom små som stora bidrag, gåvor och 
testamenten medverkat till att öka fondens möjligheter att vara till nytta för personer med 
neurologiska sjukdomar och skador i Sverige. Utan den stora generositet och det förtroende 
som visats fonden av alla givare hade det inte varit möjligt för oss att stödja neurologisk forsk
ning och bidra till rehabilitering och rekreation. 

Behovet av medel till forskning och rehabilitering/rekreation har aldrig varit så stort som nu. 
Samhällets resurser är begränsade men tack vare våra generösa givare som genom såväl stora 
som små bidrag medverkat till fondens möjligheter att göra nytta.

Stockholm den 31 mars 2016

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

JohannaAndersson Kent Andersson Johan Gunnarson 

Uno Johansson Gunilla Nilsson

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 maj 2016
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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Bilaga: Utdelning till forskning

Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Alexander Lind Institutionen för 
Kliniska Vetenska
per Malmö

Lunds 
Universitet

Association mellan 
narkolepsi, influensa 
pandemi och Pandem
rix®vaccination

53 000

Ali Manouchehrinia Institutionen för 
klinisk neuroveten
skap 

Karolinska 
institutet

Att förutsäga upp
komsten av sekundär 
progressiv multipel 
skleros: En nomo
gram 

53 000

Andre Ortlieb Guer
reiro Cacais

Institutet för klinisk 
neurovetenskap 
neuroimmunologi

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Metabolism och 
autoimmunitet: hur 
avkännande av lipid 
nivåer och aminosyra 
nedbrytning påverkar 
autoimmun inflam
mation

53 000

Anna Rostedt Punga Institutionen för 
Neurovetenskap

Akademiska 
sjukhuset

Vilka proteiner är fel
reglerade vid myast
henia gravis (MG)?

53 000

AnnaLena Ström Institutionen för 
neurokemi

Stockholms 
universitet 

NOX komplex, p53 
och nervcellsdöd i 
neurodegenerativa 
polyglutamin
sjukdomar

53 000

Anneli Wall Rehabiliterings
medicinska Univer
sitetskliniken

Danderyds 
Sjukhus

Gångförmågan efter 
träning med exoske
lettet Hybrid Assistive 
Limb (HAL) jämfört 
med efter konventio
nell gångträning i slu
tenvårdsrehabilitering 
tidigt efter stroke

53 000

Avadhesh Kumar Singh Biomedicinska insti
tutionen

Göteborgs 
Universitet 

Undersökning av 
immunreglering för 
sjukdosmutvecklingen 
av multipel skleros

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Barbara Baldo Translationell neu
roendokrin forsk
ning

Lunds 
universitet

Betydelsen av auto
fagi i utvecklingen av 
hypotalamusdysfunk
tion vid Huntingtons 
sjukdom

53 000

BoMi
chael

Bellander Sektionen för 
Neurokirurgi

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 
Solna 

Characterization of 
Platelet Dysfunction 
in Traumatic Brain 
Injury

50 000

Christer Johansson Neurorehab Sävar Norrlands 
Universitets
sjukhus 

Postural stabilitet 
och balansförmåga 
hos personer med 
nyligen diagnosticerad 
Parkinsons sjukdom  
en femårsuppföljning 
av en kohort i norra 
Sverige 

53 000

Daniel Jons Neurologen Sahlgrenska 
universitets
sjukhuset 

Uppkomst och ut
bredning av MS
endofenotyper

53 000

Eliane Piket Institutionen för 
klinisk neuro
vetenskap 

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

miR21 i neuroin
flammatoriska och 
neurodegenerative 
sjukdomar

53 000

Elisabet Westerberg Neurologsektionen Länssjukhu
set Ryhov

Myasthenia Gravis: 
Kan fysisk träning 
påverka sjukdomsför
loppet vid en sjukdom 
som karaktäriseras av 
muskeltrötthet?

53 000

Elisabet Åkesson NVS inst Karolinska 
Institutet

En kliniskt relevant 
experimentell modell 
av ryggmärgsskada, 
myelinisering och 
intervention

106 000

Ellen Iacobaeus Neurologiska kli
niken

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Studier på behandling 
med mesenkymala 
stamceller (MSC) vid 
Multipel Skleros (MS) 
och MSC in vivo 
funktion i MS

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Eva Hedlund Institutionen för 
Neurovetenskap 

Karolinska 
Institutet 

Elucidating a com
mon neuronal vulne
rability signature in 
Parkinson Disease

53 000

Ewoud Ewing Sektionen för 
klinisk neuro
vetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukuset

Omfattande DNA me
tylering förändringar 
i immuncelltyper från 
patienter med mul
tipel skleros: delade 
och celltypspecifika 
metylering föränd
ringar

53 000

Faiez Al Nimer Neuroimmuno
logiska enheten

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Verkningsmekanismer 
av behandlingar rikta
de mot Blymfocyter 
vid multipel skleros

53 000

Gerald Cooray Neurofysiologiska 
Kliniken (R2:00)

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Dysfunktion av korti
kala nätverk och dess 
relation till kognitiv 
funktion vid MS.

53 000

Gunnar L Olsson Inst. för Fysiologi 
och Farmakologi 

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Prevalens och påver
kan av psykoneuroim
munologiska faktorer 
vid Myalgisk ence
falomyelit/Kroniskt 
trötthetssyndrom  
behandlingseffekt av 
Acceptance & Com
mitment Therapy

53 000

Hans Grönlund Inst. för Klinisk 
Neurovetenskap

Karolinska 
Institutet

Karakterisering av 
autoantigen och 
autoreaktiva Tceller i 
multipel skleros

53 000

Harald Lund Institutionen för 
klinisk neuro
vetenskap 

Karolinska 
Institutet

TGFbetasignalering 
på makrofager är vik
tig för att kontrollera 
den kroniska fasen av 
autoimmun inflam
mation i det centrala 
nervsystemet

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Helen Tedeholm Institutionen för 
Neurovetenskap och 
Fysiologi

Sahlgrenska 
universitets
sjukhuset 

Verifikation och 
tillämpning av en al
goritm för prediktion 
av sekundär progres
sion hos obehandlade 
MSpatienter och 
patienter behandlade 
med sjukdomsmodi
fierande mediciner.

53 000

Helga Westerlind Enheten för kardio
vaskulär epidemi
ologi 

Karolinska 
Institutet

Familjära risker i 
primärprogressiv 
multipel skleros

53 000

Izaura Lima Bomfim Centrum för 
molekylär medicin

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 

Benägenhet för vari
cella zosterinfektion 
och dess roll i 
multipel skleros

53 000

Jennie Karlsson Rehab Station 
Stockholm

 Uppfattningar hos 
personer med multipel 
skleros om rullstol
sanvändande inför 
att börja använda 
manuell rullstol – 
En kvalitativ studie. 

53 000

Joakim Gustafsson Enheten för 
logopedi

Karolinska 
Institutet, 
B69

Röststörning och be
handlingseffekter vid 
Parkinsons sjukdom 
studerat med bärbar 
röstackumulator.

53 000

Johan Öckinger Enheten för lung
forskning 

Karolinska 
Institutet 
L4:01 

Rökning som riskfak
tor för multipel 
skleros  undersök
ning av immunolo
giska mekanismer i 
lungan

53 000

Karl Carlström Institutionen för 
Klinisk Neuro
vetenskap

Karolinska 
Institutet

Identification of 
intracellular signaling, 
geneactivating and 
cellular responses 
during Tecfidera/DMF 
therapy in relap
singremittingMS 
patients

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Katharina Flink Neurologiska Klin
ken R52/54

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Användning av Ritux
imab under gravidite
ten för kvinnor med 
multipel skleros

53 000

Kerstin Wahman Rehab Sta
tion Stock
holm 

En prospektiv kohort
studie av personer 
med ryggmärgsskada i 
Stockholms län  
Incindens, etiologi och 
mortalitet.

53 000

Lara Kular Inst för klinisk 
neurovetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Epigenetiska för
ändringar i neuron 
från multipel skleros 
patienter – en av de 
viktigaste processerna 
för sjukdomsframskri
dande och neurodege
neration i multipel 
skleros.

53 000

Lena Håglin Familjemedicinska 
kliniken 

Norrlands 
Uniiversitets
sjukhus 

Prospective studies 
of risk factors for 
Parkinson’s disease 
before diagnose

53 000

Lenka Novakova MSCentrum Sahlgrenska 
sjukhuset

Monitoring disease 
activity and pro
gression in multiple 
sclerosis

53 000

Lisa Bergmark Sektionen för 
arbetsterapi

Karolinska 
Institutet 

Återgång till arbete: 
arbetsrehabilitering 
efter ryggmärgsska
da med deltagande i 
fokus

53 000

Maria Björkqvist Inst Experimentell 
Medicinsk Veten
skap

Lunds Uni
versitet

Ghrelin som ny stra
tegi för att påverka 
ofrivillig viktförlust 
vid Huntington´s 
sjukdom

53 000

Mathias Granqvist Institutionen för 
klinisk neuro
vetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Behandling av MS: 
Läkemedel, träning 
eller båda?

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Mia Forslin Institutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap och 
samhälle (NVS)

Karolinska 
Institutet

En studie kring hur 
arbetslivet fungerar 
för personer med 
multipel skleros och 
deras upplevelser av 
förändringar i 
arbetslivet 

53 000

Michael Hagemann
Jensen

Institutet för 
medicin

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Singlecell characte
rization of human 
lung resident CD4+ 
Tcell heterogeneity in 
smoking and multiple 
sclerosis

53 000

Mika Gustafsson Institutionen för 
fysik, kemi och 
biologi 

Linköpings 
universitet

Patientspecifika 
validerade genreg
leringsnätverk för 
precisionsmedicin i 
multiple skleros

53 000

Nada Abdelmagid Institution för 
neurovetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Understanding the 
Influence of Au
toAntigens and 
Viral Infections on the 
Pathogenesis of Mul
tiple Sclerosis studera 
inverkan av Autoan
tigener och virusinfek
tioner på utvecklingen 
av multipel skleros 

53 000

Pernilla Stridh Inst för klinisk 
neurovetenskap

Karolinska 
Institutet

Kausala genvarianter 
för multipel skleros 
identifieras med hjälp 
av genetisk kartlägg
ning av neuroinflam
mation i DNAsek
venserade individer

53 000

Petter Holmberg Sektionen för 
fysioterapi

Karolinska 
Institutet

Erfarenheter av me
kanisk ventilation hos 
personer med amyo
trofisk lateral skle
ros (ALS) och deras 
närstående

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Rachel Cheong Inst för experimin
tell medicinsk veten
skap translationell 
neuroendokrinilogi 

Lunds 
universitet

Betydelsen av 
avstängning av hun
tingtin i striatum för 
utveckling av psyki
atriska symtom vid 
Huntingtons sjukdom

106 000

Rasmus Gustafsson Institutionen för 
molekylär medicin 
och kirurgi 

Karolinska 
Universitets
sjukhuset

Host genetics in
fluence on antiviral 
serology in multiple 
sclerosis

53 000

Ruxandra Covacu Centrum för 
molekylär Medicin

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 

Using the zebrafish to 
understand regene
rative mechanisms in 
the Central Nervous 
System 

53 000

Sabrina Ruhrmann Inst för klinisk neu
rovetenskap

Karolinska 
Institutet

Epigenetisk reglering 
av miR21 i viktiga 
celler vid MS
sjukdom

53 000

Sahl Khalid Bedri Institutionen för 
klinisk neuro
vetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 

Genomisk jämförel
se av immunceller 
i periferin och i det 
centrala nervsystemet 
i patienter med 
multipel skleros.

53 000

Sophie Jörgensen VO Neurologi och 
rehabiliterings
medicin

Skånes 
universitets
sjukhus

Att åldras med en 
ryggmärgsskada (The 
Swedish Ageing with 
Spinal Cord Injury 
Study  SASCIS)

53 000

Sreenivasa Raghavan 
Sankavaram

Inst för klinisk 
neurovetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 

Transplantation av 
neurala stamceller 
förbättrar åter
hämtningen efter 
ryggmärgsskada och 
multipel skleros

53 000

Tomas Björklund Molekylär 
Neuromodulering 

Lunds 
universitet

Studier av biverkning
ar av nervcellstrans
plantat vid Parkinsons 
sjukdom med fjärr
styrda receptorer

53 000
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Namn Klinik/Institution Projekt Belopp 
kr

Tomas Wahlgren 2 Region
habiliteringen

Sahlgrenska 
Universitets
sjukhuset

Hoppförmåga hos 
unga vuxna med 
spastisk Cerebral 
Pares

53 000

Ulrica Lundström Avdelningen för 
hälsa och rehabili
tering 

Luleå teknis
ka universitet 

Att åldras med en 
ryggmärgsskada – 
rehabiliteringsinsatser 
och samhällsstöd

53 000

XingMei Zhang Inst för klinisk 
neurovetenskap

Karolinska 
Universitets
sjukhuset 

Monocyt/makrofag/
mikroglia cellterapi 
som ny behandlings
metod mot 
multipel skleros

53 000

Totalt: 2 965 000
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Bilaga: Anslag till rehabilitering

Förening Ändamål Belopp kr

Stockholm Smärthanteringskurs 4 ggr 12 000

Stockholm Vattengymnastik 9 000

Stockholm MS samtalsgrupp 4 000

Stockholm Temaföreläsningar 38 000

Stockholm mscirkel 4 000

Uppsala län Mindfulness och yoga kurs 17 000

Uppsala län Kurs i olika copingstrategier 11 000

Uppsala län Rehabkonferens 10 000

UppsalaKnivsta Rullstolsdans 4 000

UppsalaKnivsta Rehabkör 5 000

UppsalaKnivsta Sittgympa 5 000

Östhammar Sång och musikcirkel 5 000

Östhammar Temaföreläsning mat och hälsa 5 000

Östhammar Studiebesök Humlegården 6 000

Östhammar Medicinsk yoga 11 000

Östhammar Gymnastik och motionsträning 9 000

Östra Sörmland Ridläger 6 000

Östra Sörmland Styrketräning 11 000

Östra Sörmland Rullstolsdans 6 000

Östergötland Diagnoskurs Parkinson 15 000

Östergötland Nystartskurs 15 000

Östergötland Familj och närståendekurs 15 000

Östergötland Att vara anhörig föreläsning 15 000

Östergötland Att leva med en neurologisk diagnos 15 000

Östergötland Att leva med en neurologisk diagnos 15 000

Östergötland Prova på dagar Valjeviken 19 000

Östergötland Familjeläger 29 000

Finspång Träning i varmvattenbassäng 8 000

Linköping Rehab på egen hand 8 000

Norrköping Diagnosträffar 5 000

Norrköping Vattengymnastik 15 000

Norrköping Medicinsk Yoga 7 000

Norrköping Rytmikkurs 11 000

Norrköping Rytmikkurs 8 000
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Förening Ändamål Belopp kr

Kronoberg Familjehelg 13 000

Kronoberg Rehabkonferens 21 000

Kalmar Vattengympa, bowling tematräff, grillkväll 10 000

Martallen Vattenträning varmvattenbassäng 15 000

Martallen Prova på kurs Valjeviken 23 000

Blekinge Erfarenhetsutbyte anhörig + sjuka internat  11 000

Skåne Diagnoskurs för kvinnor 17 000

Skåne Lerkurs, behålla finmotorik 12 000

Skåne Kurs kroppskännedom och sinnesträning 12 000

Skåne Sommarkurs, sommar och funktionshinder 12 000

Skåne Kurs för unga med diagnos 17 000

Skåne Diagnoskurs för män 17 000

Skåne Kurs Alternativ jul 12 000

Skåne Behandling ridterapi 44 000

Skåne Rehabkonferens 21 000

Åsbobygden Sittgympa 5 000

Åsbobygden Föreläsning  Hälsa 1 000

Hässleholmsbygden Föreläsning Kostens betydelse 4 000

Västra Skåne temadag ms 5 000

Halmstad Qi Gong 7 000

Halmstad Rehabkonferens 4 000

VarbergFalkenberg Sittgympa + mindfulness 4 000

Västra Götaland Rehabkonferens 21 000

Göteborg Temahelg rehab och rekreation /rullstolsdans 22 000

Göteborg Temadagar ”Barn som anhörig” 11 000

Göteborg Gymnastik för medlemmar med ms 15 000

Göteborg Medicinsk yoga 13 000

Göteborg Medicinsk yoga läger 15 000

Göteborg Rytmisk träning RGRM 11 000

Göteborg Temadag om bemötande 13 000

Göteborg Rehabträning rullstolsdans 17 000

Göteborg Bad för medlemmar med nmd 10 000

Måsen Sjukgymnastik och bad 6 000

Mark Vattengymnastik 10 000

Alingsås Temadag/föreläsning neuro 7 000

Alingsås Vattengymnastik 7 000

Alingsås Boule 8 000

Karlstad med omnejd Föreläsning inkontinens 9 000
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Förening Ändamål Belopp kr

Karlstad med omnejd Zumba Gold 7 000

Karlstad med omnejd Utbildning av coacher i Cogmed 9 000

Karlstad med omnejd Ridterapi 10 000

Örebro län Föreläsning/konferens rehab och rätt medicinering 
kan leda till arbete

9 000

Örebro län Rehabkonferens 21 000

KarlskogaDegerfors Rehabträning 10 000

KarlskogaDegerfors Temadag yoga, RGRM 7 000

Västerås Medicinsk yoga 6 000

Västerås Närståendeverksamhet 5 000

Dalarnas län Rehabkonferens 21 000

Dalarnas län Ridsjukgymnastik, hästunderstödd arbetsterapi läger 
med uppföljning 

44 000

HärnösandÖrnsköldsvik Rehabbad, vattengymnastik 10 000

HärnösandÖrnsköldsvik Hälsohelg, gymnastik, föreläsningar 8 000

Västerbotten Rehabkonferens 21 000

Västerbotten Samverkansprojekt med HSO Västerbotten om 
bemötande i vården

7 000

Umebygden Samtalsgrupper för anhöriga 8 000

Umebygden Gymnastik i vatten och på land 10 000

Skellefteå Träning varmvattenbassäng 3 000

Norrbotten Rehabkonferens 21 000

Norrbotten Kultur och hälsa, yoga,hitta livslust, se framåt 12 000

VarbergFalkenberg Zumba sittande 7 000

VarbergFalkenberg Föreläsning kostens betydelse 5 000

Totalt: 1 121 000
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Bilaga: Anslag till rekreation

Förening Ändamål Belopp kr

Stockholm Teckna och måla på egen hand 2 000

Stockholm Resa Valjeviken 16 000

Stockholm Dagkryssning Åland 2 000

Stockholm Sol och bad Medelhavet 66 000

Stockholm Weekendresa Europa 17 000

UppsalaKnivsta Resa Calpe Spanien 41 000

UppsalaKnivsta Matlagningskurs 3 000

Östhammar Teaterresa Stockholm 7 000

Östhammar Kulturdag Uppsala museum 3 000

Östra Sörmland Bussresa Eskilstuna 4 000

Östra Sörmland Stadsvandring i Nyköping 1 000

Östergötland Bad och rekreationsresa 75 000

Linköping Resa Sommarsol 24 000

Linköping Dagsutflykt 5 000

Linköping Dagsutflykt 4 000

Smål Höglandet Resa till Växjö 10 000

Smål Höglandet Resa till Älmhult 9 000 

Smål Höglandet Resa till Vimmerby/Vvik 10 000

Kronoberg Resa till Göteborg 6 000

Kalmar län Resa till Stockholm 12 000

Kalmar Resa till Norra Öland 3 000

Kalmar Resa till Ronneby 3 000

Västervik Resa till Mettinge 8 000

Blekinge Resa till Stockholm 45 000

Skåne Resa till Rostock 16 000

Skåne Resa till Island 48 000

Skåne Kurs Retorik och formulering 14 000

Skåne Målarkurs , viketn av kreativitet efter diagnos 9 000

Skåne Skrivarkurs 9 000

Åsbobygden Ångtågsresa 2 000

Kristianstadsbygden Safari Kristanstads vattenrike 7 000

Kristianstadsbygden Akvariet i Köpenhamn 3 000

Kristianstadsbygden Malmö Operabesök 1 000

Hässleholmsbygden Rullstolscruising 2 000
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Bilaga: Anslag till rekreation Förening Ändamål Belopp kr

Malmö Kurs använda mobil och platta 2 000

Malmö Kurs använda dator 2 000

Malmö Kurs i hemekonomi 2 000

Malmö Rättighetskurs 1 000

Malmö Resor till Rügen 6 000

Malmö Endagsresor Ullared 5 000

Malmö Resa Ädelfors 12 000

Västra Skåne Resa i Småland 10 000

Halmstad Resa Göteborg 4 000

Halmstad Målarkurs 1 000

Halmstad Datakurs genom ABF 1 000

VarbergFalkenberg Resa till Sommarsol 4 000

VarbergFalkenberg Resa till Hornborgarsjön 2 000

Kungsbacka Resa Lysekil 4 000

Västra Götaland Akvarellläger 6 000

Kaprifol Teaterresa 4 000

Kaprifol Familjedag resa Göteborg 2 000

Kaprifol Resa till Åbytravet 3 000

Kaprifol Resa till Sommarsol 18 000

Kaprifol Teaterresa 3 000

Kaprifol Julkonsert 4 000

Göteborg Kurs inspirationsmålning inkl meditation 4 000

Göteborg dagresa med julmarknad 4 000

Göteborg Resa till Öland 16 000

Göteborg Resa till Halland/Skåne 3 000

Måsen Dagsutflykt vår 3 000

Måsen Dagsutflykt höst 3 000

Uddevalla Resa Grötö 6 000

Mark Resa Sommarsol alt Valjeviken 6 000

Mark Fågelstation på Getterön 3 000

Mark Dagsresa 1 000

Alingsås Resa till Skagen 12 000

Alingsås Resa till Sommarsol 17 000

Ätradal Resa till Sunne 16 000

Karlstad med omnejd Resa till Loka Brunn 4 000

Karlstad med omnejd Resa LMEricsson museum 2 000

Örebro län Resa anpassade natureservat 9 000

Örebro län Dagsutflykt Lillsjöstrand 5 000
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Förening Ändamål Belopp kr

Örebro Resa Sommarsol 15 000

Örebro 1dagsresa 2 000

KarlskogaDegerfors Resa till Valjeviken 13 000

Västmanland Resa till Barcelona 74 000

Västmanland Utflykt till Krylbo 6 000

Västerås Bowling 2 000

Västerås Teaterresa Stockholm 6 000

Västerås Teaterresa Örebro 6 000

Västerås Boule 3 000

Dalarnas län Resa till Spanien 97 000

Västernorrlands län Resa till Östersund eller Hola 8 000

Västernorrlands län Rekreation, rehab, kultur 14 000

Medelpad Resa till Härnösand 2 000

HärnösandÖrnsköldsvik Kulturarrangemang 3 000

HärnösandÖrnsköldsvik Resa till Östersund 5 000

Västerbotten Resa till Italien 59 000

Umebygden Resa till Gotland 47 000

Södra Lappmarken Utflykt friluftsområde 4 000

Skellefteå Spa i Åmliden 3 000

Skellefteå Resa till IKEA Umeå 6 000

Totalt: 1 072 000

Beviljat belopp

Grundbidrag 790 000

Rehabilitering 1 121 000

Rekreation 1 072 000

Summa 2 983 000

Bilaga:  
Sammanställning av utdelning rehab och rekreation
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Stiftelsen till Anders Ulffs minne
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Styrelse
Styrelsen för Neuroförbundet förvaltar 
Stiftelsen till Anders Ulffs minne 
(org.nr. 8024123393) enligt stiftelseförord
nandet. 

Stiftelsen Anders Ulffs Minne har haft 4 
sammanträden under 2015. 

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Kungsängen)
Närvaro vid 4 sammanträden

Vice ordförande
Bengt Olsson, fackförbundsordförande        
(Malmö)
Närvaro vid 2 sammanträden

Kassaförvaltare
Kent Andersson, ekonom (Mölndal)
Närvaro vid 4 sammanträden

Ledamöter 
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)
Närvaro vid 4 sammanträden

Maj Danielsson, forskningsadm. (Enviken)
Avgick under 2015

Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)
Närvaro vid 4 sammanträden

Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)
Närvaro vid 3 sammanträden

Gunilla Nilsson, support och utbildningschef 
(Enskede)
Närvaro vid 0 sammanträden

Petra Nilsson, administratör (Karlskoga)                 
Närvaro vid 4 sammanträden

Suppleanter
Ingrid Johansson, miljösamordnare (Råneå)
Närvaro vid 2 sammanträden

Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Närvaro vid 3 sammanträden

Ewy Lundsten Falk, redovisningskonsult  
(Hallstahammar)
Närvaro vid 2 sammanträden

Revisorer
Grant Thornton Sweden AB, 
Maria Karlsten
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Ändamål
Stiftelsen till Anders Ulffs minne – ändamål
Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne har till ändamål att 
främja ungdomars vård och fostran samt utbildning genom den verksamhet som bedrivs för 
personer som är medlemmar i Neuroförbundets ungdomsavdelning DUNS och där företrädes
vis åt personer yngre än 35 år. Stiftelsen registrerades år 2002.

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter hanteras av en styrelse som utgörs av styrelsen för 
Neuroförbundet.  

Ekonomi
Stiftelsens kapital utgörs f.n. av gåvor från stiftelsens grundare, fru Kristina Ulff, och hennes 
anhöriga samt av tidigare gåvor avsedda för stiftelsen. Fru Kristina Ulff avled den 20 augusti 
2009 och 2010 tillfördes medel till stiftelsen enligt hennes testamente.

Grundkapitalet uppgår till 148 tkr. Stiftelsens totala kapital uppgår per 31 december 2015 till 
17 564 tkr. (16 287 tkr)

Utdelning
Under 2015 har utdelning skett med 24 tkr till Neuroförbundet Göteborg samt 5 tkr till 
Neuroförbundet JönköpingHuskvarna. 

Neuroförbundet Göteborg anordnar sedan många år både träning och tävling i rullstolsdans. 
Medlen som nu beviljats skall användas till träningen i rullstolsdans.

Neuroförbundet JönköpingHuskvarna är beviljade medel för föreningsresa till rehabanläg
gingen Valjeviken.
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Resultat och balansräkning

Resultaträkning tkr
 2015 2014 Not 
Intäkter   
Aktieutdelning 570 511
Omplaceringsresultat aktier 828 724 1 
Bankränta 0 1
Summa intäkter 1 398 1 236 

Kostnader
Förvaltningskostnader 92 108
Summa kostnader -92 -108

Årets överskott 1 306 1 128

Balansräkning i tkr
 31/12 2015 31/12 2014 Not

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella värdepappersinnehav 17 503 16 288 1
Summa anläggningstillgångar 17 503 16 288

Omsättningstillgångar
Kassa och bank 305 155
Summa omsättningstillgångar 305 155
Summa tillgångar 17 808 16 443

Eget kapital   2  
Grundkapital 148 148
Balanserat kapital 17 417 16 139
Summa eget kapital 17 565 16 287

Skulder
Kortfristiga skulder 240 153
Upplupna kostnader 3 3
Summa skulder 243 156

Summa skulder & eget kapital 17 808 16 443
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Noter

Not 1 Värdepapper
Marknadsvärdet på värdepapper var 20 281 tkr vid utgången av 2015 och 19 502 tkr vid 
utgången av 2014. Stiftelsen Anders Ulffs minnes värdepapper förvaltas av bank enligt avtal om 
s.k. diskretionär förvaltning. Placeringar i aktier, kassa och räntebärande instrument skall ske 
med inriktning på långsiktighet och jämn kapitaltillväxt, och skall ske i värdepapper noterade på 
Stockholms Fondbörs. En hög och jämn avkastning i kombination med god riskspridning skall 
eftersträvas. Aktier och aktierelaterade finansiella instrument skall vara emitterade av företag 
som inte bryter mot FN:s förklaring om mänskliga rättigheter eller ILO:s åtta kärnkonventioner. 

Värdepapper 2015 2014
Ingående bokfört värde 16 288 15 240
Förvärv 5 660 6 364
Försäljningar 4 446  5316
Utgående bokfört värde 17 502 16 288

Omplaceringsresultat
Realisationsvinst aktier 834 742
Realisationsförlust aktier 6 18
Summa omplaceringsresultat 828 724
    
Not 2  
Eget kapital 2015 2014
Belopp vid årets ingång 16 288 15 231
Redovisat årsresultat 1 306 1 128 
Beslutade anslag 29 71
Belopp vid årets utgång 17 565 16 288
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Slutord

Styrelsen för Neuroförbundets stiftelse till Anders Ulffs minne vill framföra sitt varmaste tack 
till dem som medverkat till att fonden kunnat stödja verksamhet inom fondändamålet. Tack 
vare våra givare som bidragit med generösa gåvor har fonden även detta år kunnat ge ekono
miskt stöd till rekreation och aktiviteter för yngre personer med neurologiska sjukdomstillstånd 
och funktionsnedsättningar.

Stockholm den 31 mars 2016

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Johanna Andersson Kent Andersson Johan Gunnarson 

Uno Johansson Gunilla Nilsson 

Petra Nilsson Bengt Olsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 maj 2016
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse





Tryck: Exakta tryckeri, Borås
Upplaga: 50 ex
Text: Anne Thelander, Neuroförbundet
Layout: Peter Winberg, Neuroförbundet
Bilder: Neuroförbundets bildarkiv, där ej annat anges

Under 2015 stod neurologisk rehabilitering i fokus och temat för Neuroförbundets uppskattade 
”Neurorapport” hade därför också rehabilitering som tema.



Neuroförbundet är Sveriges första intresse organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att 
människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står 
för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Neuroförbundet har ca. 13 000 medlemmar. 
Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer spetsforskningen inom neurologi.

neuroforbundet.se 
info@neuroforbundet.se

Tel: 08-677 70 10 
S:t Eriksgatan 44, 4tr
Box 49 084, 100 28 Stockholm


