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Svenska Postkodlotteriet
Som förmånstagare har Neuroförbundet under 2017 drivit projekt 
som har möjliggjorts med stöd av Postkodotteriet. 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 2017 drivits inom områdena: Diagnosstöd, opini-
onsbildning, juridiskt stöd, kommunikation och insamling. 

Svensk Insamlingskontroll
Neuroförbundets 90-konton granskas av svensk insamlingskon-
troll. 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 insamlings-
kostnader 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
Neuroförbundet är Sveriges första intresseor-
ganisation specialiserad på neurologi. Vi arbe-
tar för att öka och sprida kunskap om neuro-
logi och hur det är att leva med en neurologisk 
diagnos. Vårt mål är att alla som lever med en 
neurologisk diagnos ska ha samma möjlighe-
ter och rättigheter som andra.

Sextio år har förflutit sedan förbundet bilda- 
des och mycket har hänt. Det visar inte minst 
utvecklingen av vår egen verksamhet och 
framstegen inom medicinsk forskning. 1957 
bildades MS-förbundet som 1979 bytte namn 
till Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 
NHR. 2013 moderniserades både namn och 
logotyp till nuvarande Neuroförbundet.

Åren före 1957 startades lokala föreningar 
som utgjorde grunden för riksförbundets 
bildande. De lokala föreningarna är fortfa-
rande förbundets bas, men samhällsbilden har 
förändrats med åren och utvecklingen av det 
moderna föreningslivet är en viktig fråga inför 
framtiden.

Frågor om forskning, vård och omsorg och 
andra samhällsinsatser, men också behovet 
av att träffa andra i liknande situation, var 
anledningen till att föreningarna bildades. 
Dessa områden är alltjämt centrala för Neu-
roförbundet. 

Under de sextio år som gått har samhället 
utvecklats i svindlande takt. Den medicinska 
forskningen har gjort stora framsteg och nya 
behandlingsmöjligheter har lett till att många 
av oss kan leva ett längre och innehållsrikare 
liv. Dock finns det områden där utvecklingen 
går betydligt långsammare. Mångårig lag-
stiftning till trots, är samhället fortfarande till 
stora delar otillgängligt för den som lever med 
en funktionsnedsättning. Inom vissa områden 
som exempelvis LSS och rätten till personlig 
assistans har utvecklingen rent av gått bakåt. 

Kvarstår gör också att hitta botemedlen till 
flertalet av våra neurologiska, många gånger 
svåra sjukdomstillstånd. Många saknar till-
gång till neurolog och tillgång till neuroteam. 
Neuroförbundet har därför en fortsatt viktig 
roll att fylla, både för individ och för samhälle.

Neuroförbundet kunde även 2017 ge forsk-
ningsbidrag till angelägen forskning, som 
kan underlätta vardagen för människor med 
neurologiska diagnoser. Vår ambition är att 
våra givare ska känna en nära koppling mel-
lan sin gåva och de forskningsprojekt som får 
stöd. Många insamlingsinitiativ tas också av 
privatpersoner och dessa personers brinnande 
engagemang ger ytterligare röst till alla som le-
ver med en neurologisk diagnos. Engagemang 
smittar av sig och ger oss kraft att fortsätta 
kämpa tillsammans.

Neuroförbundet bildar opinion både lokalt 
och nationellt. Vi arbetar ständigt för att 
sätta neurologin på kartan och för att bidra 
till utveckling och förbättring. 2017 gav vi 
ut Neurorapporten om Hjälpmedel. Med vår 
kunskap bidrar vi i arbete med nationella 
behandlingsriktlinjer och vi förmedlar våra 
medlemmars erfarenheter till politiker och 
beslutsfattare. Bloggar, debattartiklar och 
uppvaktningar bygger på dialogen med våra 
medlemmar och återkoppling från våra för-
eningar och länsförbund. Tillsammans ger vi 
neurologin en röst och ett ansikte.

Tack för förtroendet i vårt ständiga arbete för 
att göra livet lättare för alla som lever med en 
neurologisk diagnos. 

Lise Lidbäck
Förbundsordförande

Kristina Niemi
Kanslichef
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Livslust, full delaktighet och en stark framtidstro

Dessa ledord genomsyrar vår verksamhet när vi arbetar för vår vision: 
Ett samhälle där personer med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som andra. 
Neuroförbundet vill göra livet lättare för alla med en neurologisk diagnos. 

Neuroförbundet är: 
• En allmännyttig ideell organisation
• Förbundet bildades 1957, första föreningen startade 1952
• Förbundet är partipolitiskt obundet
• En rikstäckande organisation med föreningar i hela landet

Vårt uppdrag kan grovt delas in i tre huvuddelar;
• att ge stöd till våra medlemmar och tillgodose medlemmarnas intressen
• att bidra till forskning genom insamling
• att bilda opinion och driva framgångsrikt påverkansarbete
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Under två dagar i oktober 2017 hade vi årlig utbildnings- och 
utvecklingsträff för förbundets diagnosstödjare.

Stöd till medlemmar

Inom detta uppdrag finns vårt arbete med att 
ge bra stöd till medlemmar som lever med 
neurologisk diagnos och till deras anhöriga. 
Exempel på dessa insatser är förbundets rätts-
ombud, diagnosstödjare, olika aktiviteter som 
seminarier, föreläsningar och familjevecka på 
sommaren. Här återfinns dessutom all vår 
kommunikations- och informationsverksam-
het till medlemmar och presumtiva medlem-
mar liksom hela vårt föreningsliv. 

Via våra 77 föreningar samt 17 länsförbund 
och distrikt runt om i landet erbjuds medlem-
mar en rad sociala aktiviteter, möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning 
om exempelvis neurologiska diagnoser, lokal 
och regional tillgång till vård, rehab och kom-
munala insatser.

Rättsombud och diagnosstödjare
Neuroförbundets medlemmar får via förbun-
dets rättsombud kunnig vägledning i sociala 
rättigheter samt aktiv hjälp i myndighetskon-
takter eller vid överklagan. Via föreläsningar 
runt om i landet erbjuder vi också medlem-
mar och icke-medlemmar information om 
olika lagområden, som är viktiga att känna 
till om du lever med neurologisk sjukdom.

Via förbundets diagnosstödjare kan våra 
medlemmar få råd, stöd och information av 
andra medlemmar med liknande erfarenheter. 
Detta är till stor nytta för många i en besvär-
lig livssituation. 

Både rättsombud och diagnosstödjare är 
engagerade och ideellt arbetande medlemmar 
som vill hjälpa andra medlemmar. Verksam-
heterna bidrar förutom den personliga nyttan 
för alla inblandade, också till ett högre värde i 
medlemskapet, eftersom det endast är med-
lemmar som kan få del av denna verksamhet.

Våra rättsombud kan hjälpa till med juridisk rådgivning i sam-
band med ansökningar. 

Det är ett entusiastiskt gäng diagnosstödjare vi har och deras 
insatser ger stor medlemsnytta.
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Vi sprider såväl poddintervjuer som korta film-inslag i våra artiklar på webben och i våra nyhetsbrev.

Kommunikation allt mer digital 
Förbundet satsat allt mer på digital kommu-
nikation jämfört med pappersproduktioner. 

Årgång 32 av printmedlemstidningen Reflex 
Magasin har dock fortsatt att produceras på 
tidigare nivå med sex nummer per år. Forsk-
ningsnyheter, reportage och medlemsinforma-
tion har stor betydelse för alla medlemmar 
som inte är webbaktiva. 

I slutet av året startades Neuropodden.se  
Det är Neuroförbundets nya webbradiokanal 
med fokus på neurologi, neurosjukvård och 
ett tillgängligt samhälle för alla. Här hittar 
intresserade lyssnare fördjupande intervjuer 
om diagnosforskning och olika aktuella sam-
hällshändelser. 

På Neuroförbundets YouTube-kanal finns 
cirka 90 olika korta film-inslag med neurolo-
gitema, de flesta egenproducerade. 
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Neuroförbundet fanns på plats under mässan Leva & fungera i Göteborg 2017. Lise Lidbäck, ordförande och Karin Månsson, 
utredare från Neuroförbundet presenterade Neurorapporten med tema hjälpmedel för mässbesökarna.

Medverkan på mässa i Göteborg
Mässan Leva & Fungera är Nordens största 
mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet, 
som genomförs vartannat år. Neuroförbundet 
medverkade i samarbete med Neuro Göte-
borg, dels med en utställningsmonter och dels 
med ett föredrag där vi lanserade vår nya 
Neurorapport hjälpmedel. Till presentationen 
av rapporten kom ca 70 åhörare, som också 
ställde frågor om förbundet syn på hjälp-
medel och om våra medlemmars behov och 
erfarenheter. I montern delade vi ut rapporten 
och presenterade generellt vad Neuroförbun-
det har att erbjuda. En hel del medlemmar 
kom förbi och uppskattade att vi fanns på 

plats, medan andra besökare var helt nya och 
gav oss möjligheter att sprida våra budskap 
och värva medlemmar.
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Neuroförbundet i Karlstad bjöd in till föreläsning med Malin Schultz om fysiskt och mental hälsa vid neurologisk sjukdom. Varje 
år arrangerar över 60 föreningar någon typ av neurodagsaktivitet.

Neuroförbundet i Mark anordnade öppet hus där Dr Ann Sörbo föreläste om hjärntrötthet. Neuroförbundet i Halmstad bjöd in 
till en föreläsning med Louise Hoffsten, bilden är från en artikel som Hallandsposten publicerade om aktiviteten. 

Neurodagen 2017 tema ”Hjälpmedel”
Tiden strax före och efter Neurodagen den 28 
september (förbundets födelsedag) genomförs 
varje år en stor mängd aktiviteter runt om 
i landet av vårt föreningsliv. Inför 2017 års 
Neurodag kunde föreningar ansöka om extra 
medel från förbundet till aktiviteter. Dessutom 
fanns möjlighet att beställa ett speciellt fram-
taget kampanjmaterial.

Det är en imponerande mängd aktiviteter 
som genomförs varje år, så även 2017. De 
flesta valde aktiviteter med någon form av 
informativt och /eller medlemsrekryterande 
inslag. Några valde att följa förbundets valda 
tema ”Hjälpmedel”, som också var innehåll-
et i årets Neurorapport. Några länsförbund 
genomförde rehabiliteringskonferenser för att 
förbättra situationen på området.
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Förbundet 60 år

Inbjudna samarbetspartners fick möjlighet att träffa den nya styrelsen när vi bjöd in till mingel med kaffe och tårta en efter- 
middag i advent. Ordförande Lise Lidbäck höll ett tal med anledning av att Neuroförbundet firade 60-år. 

I september 2017 fyllde förbundet 60 år. Det 
uppmärksammades genom att en uppdaterad 
historieskrift publicerades första gången i 
samband med förbundskongressen. 

På kongressen fanns också ett bildspel som 
visade exempel på aktiviteter och händelser 
som haft stor betydelse i förbundets historia.

I samband med advent bjöd förbundet in 
olika samarbetspartners till ett enkelt mingel i 
Stockholm, där det bjöds på kaffe och tårta.



13

Hela kansliet hjälps åt med förberedelserna inför kongressen. Påverkanstorgen gav möjligheter att skriva yrkanden på plats. 

Neuroförbundets kongress är vårt högsta beslu-
tande organ, som sammanträder vart fjärde år. Då 
fastställs riktlinjer för förbundets verksamhet de 
kommande fyra åren, en rad förtroendevalda väljs 
bland annat en förbundsstyrelse. Eftersom 2018 
var kongressår samlades i september 211 personer 
varav 118 var ombud från våra lokala föreningar. 
På invigningen deltog dessutom 24 speciellt in-
bjudna gäster från olika samarbetsorganisationer.

Förberedelserna inför kongressen startade drygt 
ett halvår tidigare. Då tillsatte förbundsstyrel-
sen en rad arbetsgrupper med representanter för 
föreningslivet, styrelsen och kansliet. Flera stora 
framtidsfrågor diskuterades i arbetsgrupperna 
och sedan även tillsammans med föreningslivet på 
regionala konferenser. Syftet var att få fram så bra 
förslag som möjligt, som också kunde vinna gehör 
på kongressen.

Flera nyheter introducerades under kongressen. Vi 
använde en för oss ny anläggning, Quality hotell 
Friends i Solna. Nya arbetssätt användes också 
som exempelvis påverkanstorg och nytt sätt att 
diskutera inkomna motioner. Istället för att disku-
tera alla motioner på en enda dagordningspunkt, 

Nya arbetsformer inför och under förbundskongressen

behandlades de tematiskt, uppdelade efter tema 
där även handlingsplaner och de fördiskuterade 
framtidsfrågorna togs upp.

De framtidsfrågor som behandlades i påverkans-
torg var 
• Medlemsavgifter
• Framtidens föreningsliv
• Samordnad opinionsbildning
• Demokrati

Ombuden deltog på ett mycket aktivt sätt. Fler 
ombud kom till tals och skrev egna yrkanden 
genom att arbeta på detta sätt, istället för att föra 
diskussionerna i plenum. 

Påverkanstorg öppnade upp för fler att ge sin syn på motioner. 
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Neurosjukvården är ett område vi prioriterar kommande år.

Det beslutades bland annat att förbundet 
öppnar upp för fler former av föreningar som 
exempelvis utifrån diagnos eller särskilda 
intresseområden. Medlemsavgifterna blir helt 
enhetliga oavsett var i landet man bor och en 
översyn ska göras för att främja den demo-
kratiska utvecklingen. Förbundets, länsför-
bundens och lokalföreningarnas stadgar har 
genomgått en översyn. 

En handlingsplan antogs också, som för 
förbundet innebär att en stark prioritering 

på neurosjukvård de kommande fyra åren 
antogs. Bakgrunden är att mycket händer vad 
gäller forskning och nya behandlingsmöjlig-
heter, men resurserna i sjukvården är oerhört 
begränsade och ojämlika i landet. Förbundet 
behöver fokusera och samla resurser för att 
påverka utvecklingen på ett för våra medlem-
mar betydligt bättre sätt.

Kongressen beslutade också om namnändring 
för NHR-fonden, till Neurofonden 1 förutsatt 
att länsstyrelsen godkänner namnbytet.

Vid ett par tillfällen behövde vi använda rösträkning för att fatta beslut under kongressen.

Namnet Neurofonden (fd NHR-fonden) klubbades igenom.
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Ett viktigt ändamål för Neuroförbundets 
verksamhet är att bidra till neurologisk forsk-
ning. Detta sker framför allt genom insamling 
till förbundets forskningsfond Neurofonden1.

Neurofonden 1 delar årligen ut forskningsan-
slag och stipendier till neurologisk forskning 
utifrån inkomna ansökningar. Ansökningarna 
granskas av en särskild kommitté, bestående 
av ledande forskare och kliniskt verksam-
ma neurologer, profession och lekmän med 
erfarenheter 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. Forskare 
som i första hand får del av fondens årliga 
utdelning, är också ofta i början av sin forsk-
ningskarriär. 

Stora bidrag
För att dels kunna ge vissa forskare och forsk-
ningsområden extra uppmuntran och dels ge 
extra uppmärksamhet till fondens ändamål, 
delas varje år några extra stora bidrag ut till 
särskilt angelägna områden. Utdelningen av 
bidragen görs i ett publikt sammanhang. 

Under 2017 delades två större bidrag ut till 
två forskare, till ett sammanlagt värde av  
1 milj kronor. 

Ett av de två större bidragen på 500 000 kr 
delades ut under Neuroförbundets förbunds-
kongress till Caroline Ingre vid Karolinska In-
stitutet för projektet  ”Biomarkörer, miljö och 
livsstilsfaktorer vid amyotrofisk lateralskleros 
(als)”.

Bidrag till forskning

Det andra stora bidraget på 500 000 kr dela-
des ut till Anne Wickström, Linköpings uni-
versitet för projektet ”Rehabilitering, specifikt 
rehabiliteringsprogram av både sammanhäng-
ande och egenvårdsrehabilitering”.
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Insamling 
Under 2017 genomförde våra storstadsföreningar 
på sina respektive orter i Stockholm, Göteborg och 
Malmö Neuropromenaden, för att samla in pengar 
till generell neurologisk forskning. Idén är hämtad 
från Kanada där det har blivit en landsomfattande 
aktivitet att i samband med en promenad samla in 
pengar till forskning.

Ett antal insamlingsaktiviteter har också anordnats 
på enskilda personers eller föreningars initiativ. 
Värt att nämnas i detta sammanhang är Hens-
måla Triathlon som för 5:e gången anordnade 
en tävling, samlade in över 105 000 kronor till 
als-forskning. I värmländska Arvika har Göte Pers-
son under sju på varandra följande år anordnat en 
musikfest, där överskottet går till ms-forskning.  

Via förbundets egen gåvosajt Neurogåvan, har 
enskilda insamlingsaktiviteter också genomförts i 
en rad olika syften.  

Kampanj
I slutet av året genomfördes kampanjen Vardags-
kampen med annonser på sociala medier samt på 
SJ:s samtliga snabbtåg. 

Kampanjen syftade till att öka kännedomen om 
Neuroförbundet, om neurologiska sjukdomar samt 
att samla in pengar till forskning. I kampanjen 
ingick ett spel som gestaltade de problem som en 
person med parkinsons sjukdom kan uppleva. 

Hensmåla Triathlon är ett privat anordnat insamlingsinitativ 
kring als som engagerar hela orten.  

Årets julkampanj vardagskampen för insamling och informa-
tion om Neuroförbundet och neurologiska diagnoser.    
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Neurorapporten 2017: ”Hjälpmedel”
Neuroförbundet publicerar varje år en Neurorap-
port. Rapporten är en del i förbundets långsiktiga 
strategi med syfte att, ur ett patientperspektiv 
synliggöra brister och möjligheter inom olika delar 
av neurologin. Neurorapporten 2017 handlar 
om hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning. Den 
lanserades på mässan Leva och fungera, 4 – 6 april 
i Göteborg, med hjälp av utställning och seminari-
um. Neurorapporten fick ett positivt mottagande 
av såväl profession och beslutsfattare som hjälp-
medelsanvändare.

Neurorapporten resulterade i målformuleringen: 
”Personliga hjälpmedel regleras i en rättighetslag 
och tillhandahålls genom en välfungerande hjälp-
medelsförsörjning.”

Rapporten som byggde på en medlemsenkät, pre-
senterades också i länsvisa rapporter som kunde 
användas av våra länsförbund runt om i landet, 
framför allt i samband med Neurodagen i septem-
ber-oktober.

Seminarier om neuroteam
Tre seminarier genomfördes tillsammans med tre 
av våra länsförbund om behovet av teamarbete 
inom neurologin. Inbjudna var medlemmar, förtro-
endevalda, profession och politiker. Syftet var att 
påverka beslutsfattare och profession att satsa på 
teamarbete inom neurologi för att förbättra våra 
medlemmars tillgång till neurosjukvård. Under-
laget till diskussionerna hämtades från vår egen 
Neurorapport från 2016 om just neuroteam och 
hur de kan underlätta våra medlemmars kontakter 
med sjukvården. 

Nationella riktlinjer stroke och epilepsi
Socialstyrelsen har under året arbetat med nya 
nationella riktlinjer för epilepsi och stroke. När 
det gäller stroke handlar det om en uppdatering 
av tidigare riktlinjer, men för epilepsi är det första 
gången det tas fram. Neuroförbundet har haft 
representation i båda projekten och kommer att 
följa dessa frågor noga efter deras publicering 
under 2018.

Bilda opinion

Neurorapporten lanserades på mässan Leva & Fungera. Hela talarteamet på neuroteamsseminariet i Sundsvall.

På neuroteamsseminariet i Falun, moderator Charlotte Sund-
qvist och en av talarna, neurolog Magnhild Sandberg.

Kanslichef Kristina Niemi var moderator på neuroteams- 
seminariet i Växjö.



18

Manifestationer på flera platser i Sverige den 3 december för 
att rädda LSS och assistansen, här från Malmö.

Neuroförbundet debatterade och nätverkade i Almedalen. Både Lise Lidbäck, ordförande (till vänster i bilden) och Kristina Niemi, 
kanslichef deltog i viktiga vårdfrågor och lyfte neurosjukvården och ojämlikheter för personer med neurologiska diagnoser. 

LSS och assistans
Försämringar inom LSS och assistans har 
fortsatt även under 2017. Regeringen tillsatte 
under året en utredning, där tyvärr mycket fo-
kus hamnade på fusk och missbrukade anslag 
hos oseriösa assistansgivare. Neuroförbundet 
har medverkat i olika arbetsgrupper tillsam-
mans med övriga funktionshinderrörelsen 
för att så långt det bara är möjligt motverka 
hotade försämringar och istället lyfta fram 
viktiga behov för våra medlemmar. Vi har 
också medverkat i debattartiklar, reportage 
och mediainslag.

Kontakter med beslutsfattare
Förbundet har under året också haft en rad 
kontakter med beslutsfattare i syfte att för-
bättra livet för våra medlemmar. Exempelvis 
innebar vår medverkan i politikerveckan på 
Almedalen, Gotland, en rad kontakter och 
möjligheter att framföra våra budskap. Något 
eget seminarium anordnade vi inte, utan valde 
att istället medverka i andras arrangemang, i 
paneldiskussioner och genom att ställa frågor 
på olika seminarier.

Värt att nämnas är också våra kontakter 
med en statlig utredning om samordning av 
särskilda persontransporter, ex vis färdtjänst, 
som vi också skickade en skrivelse till om 
våra medlemmars behov. 

En allt tydligare trend i samhället är att lyfta 
frågor om hälsa i olika sammanhang. Vi 
avsatte därför en del resurser för att svara på 
en remiss från kommissionen för jämlik hälsa 
med titeln ”Nästa steg på vägen mot en jäm-
lik hälsa”. Det gav oss chansen att formulera 
många av våra medlemmars behov utifrån ett 
hälsoperspektiv. 
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Förvaltningsberättelse

STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och har 
haft 10 protokollförda sammanträden under 
år 2017. 

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande
Lise Lidbäck, konsulent (Solna)

1:e vice ordförande
Johanna Andersson, kundansvarig (Västerås)

2:e vice ordförande
Johan Gunnarson, ingenjör (Solna)

Kassaförvaltare
Gunilla Nilsson, support- och utbildningschef 
(Enskede)

Ledamöter
Karin Rudling, läkare (Sollentuna)
Patrik Magnusson, jurist (Ljungskile)              
Peder Westerberg, politiker (Umeå)
Petra Nilsson, administratör (Karlskoga) 
Uno Johansson, försäljningschef (Töreboda)

Suppleanter
Ann Bubére, försäljare (Trosa)
Kerstin Kjellin, jurist (Upplands Väsby)
Therése Lange, konsult (Strängnäs)

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB, Maria Karlsten
Auktoriserad revisor

Rogardt Wikström, Roslagen
Förtroendevald revisor

Valberedning

Enligt Neuroförbundets stadgar ska 
riksförbundet ha en valberedning vars 
huvuduppgift är att inför förbundskongressen 
lägga fram förslag till styrelse för kommande 
kongressperiod. Ytterligare uppgift för 
valberedningen är att lägga fram förslag till 
förbundskongressen om hur styrelsen ska 
arvoderas.

Neuroförbundets valberedning utses av för-
bundskongressen.  Förbundskongressen 2013 
beslutade om en arbetsordning för valbered-
ningen inför kongressen 2017.  

Vid förbundskongressen 8-10 sept 2017 
beslutade kongressen om en reviderad arbets-
ordning för valberedningen.
 

Kansli

Förbundskansliet ligger i Stockholm. 
Kollektivavtal finns på arbetsplatsen 
samt ett antal kompletterande policys 
avseende personalpolitik. Dessa uppdateras 
kontinuerligt. För Neuroförbundet är 
det också viktigt att vara en miljö- och 
kostnadsmedveten organisation för långsiktig 
hållbarhet.
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NEUROFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

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 
rättigheter som andra.

Stöd till medlemmar

Rättsombud och juridisk rådgivning
Neuroförbundets medlemmar får via förbun-
dets rättsombud kunnig vägledning i sociala 
rättigheter samt aktiv hjälp i myndighetskon-
takter eller vid överklagan i rättsprocesser. 
Rättsombuden är engagerade och ideellt arbe-
tande medlemmar, med lång praktisk erfaren-
het av att ge stöd inom dessa områden. De får 
fortlöpande utbildning om rättspraxis och har 
möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Via föreläsningar runt om i landet erbjuder vi 
också medlemmar och icke-medlemmar 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 386 ärenden. När 
det gäller överklaganden så bistår rättsom-
buden från år 2017 endast kring beslut eller 
domar som har fattats i samband med med-
lemskapet i Neuroförbundet.

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. 
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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 e-post 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 220 kontakter, en minskning med 
48 % jämfört med 2016. Minskningen beror 
framför allt på att vi numera har ett krav på 
medlemskap för att få del av diagnosstödet 
och att inte lika mycket resurser satsats på  
extern marknadsföring av tjänsten som tidi-
gare år. 

Vi kan konstatera att 28 % fler medlemmar 
har använt diagnosstödet under 2017 jämfört 
med föregående år och att vi lyckats värva  
10 % av uppringande personer som medlem-
mar. Det mest efterfrågade området är ms, 
nummer två polyneuropati och tredje als. 

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. 

Aktiviteter för medlemmar och 
presumtiva medlemmar
• en familjevecka på Valjeviken
• föreläsningar om olika lagområden 

Aktiviteter som dessa har resulterat i nya 
medlemmar, vilket var ett av målen med dem. 
Aktiviteterna har också haft som effekt att vi 
bidrar till att öka enskilda personers kunskap 
om möjligheter till behandling och att kunna 
hantera sin livssituation. 

Kommunikationskanaler 
• Reflex, vår medlemstidning
• webb 
• poddradio och webb-TV
• nyhetsbrev
• sociala medier
• informationsmaterial
• media

Vår digitala kommunikation fortsätter att 
öka, medan material i pappersformat minskar, 
förutom vår medlemstidning Reflex Magasin, 
som ligger kvar på tidigare nivå. Neuropod-
den.se är Neuros nya webbradiokanal som 
startades under december 2017, med fokus på 
neurologi, neurosjukvård och ett tillgängligt 
samhälle för alla. På Neuros YouTube-kanal 
finns cirka 90 olika korta filmer med neurolo-
gitema. 

Under 2017 ökade vi den totala produktionen 
av nyhetsbrev med 35 % och de som var rik-
tade till våra medlemmar ökade med 57 %. Vi 
skickade ut 73 nyhetsbrev, där 55 var direkt 
riktade till medlemmar. Övriga var till allmänt 
intresserade, givare och till personer som vill 
engagera sig i en kampanjfråga – både med-
lemmar och tänkbara medlemmar. Nyhetsbre-
ven till våra medlemmar har ett mycket högt 
läsvärde, mellan 40 – 60 % av alla mottagare 
öppnar nyhetsbreven.

Trafiken på vår webb har visat fortsatt positiv 
utveckling. Under 2017 ökade besöken på 
neuroforbundet.se med 23 %. Av 374 480  
besökare var 83 % nya besökare. Mest besök-
ta sidorna, utöver startsidan, var en nyhetsar-
tikel om Hortons huvudvärk (39 902 besök) 
samt samlingssidan för lokalföreningarna  
(27 600 besök – samtidigt en minskning med 
7,7 % från förra året).

Möjligheten att nå nya och befintliga medlem-
mar via Facebook har också fortsatt i positiv 
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riktning. Facebook funktionen ”gilla-marke-
ringar” har ökat under 2017 till ca 14 214 
från 12 750 i början av året.

Under året skickade Neuroförbundet ut 12 
pressmeddelande. I media nämndes Neuroför-
bundet totalt 669 gånger. I sociala medier 
nämndes Neuroförbundet 599 gånger. 

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 
Lokalföreningar, länsförbund och distrikt är 
hjärtat i Neuroförbundets kamratstödjan-
de verksamhet. Våra lokala föreningar och 
länsförbund består av övervägande ideellt 
arbetande personer, som arrangerar med-
lemsaktiviteter och tillvaratar medlemmarnas 
intressen gentemot kommuner och landsting. 

En rik flora av sociala aktiviteter bidrar till 
samhörighet och trygghet. Lokalföreningar 
och länsförbund arrangerar även temamöten 
och kurser i diagnosfrågor och liknande. 
Lokala föreningar har också möjlighet att 
arbeta intressepolitiskt, med inriktning på 
kommunala frågor medan länsförbunden 
riktar sig till landsting eller region. Vid års-
skiftet hade förbundet 77 lokalföreningar, 17 
länsförbund och ett distrikt. 

Neurodagen 2017
Tiden strax före och efter Neurodagen den 28 
september (förbundets födelsedag) genomförs 
varje år en stor mängd aktiviteter runt om i 
landet av vårt föreningsliv. 

Inför 2017 års Neurodag kunde föreningar 
ansöka om extra medel från förbundet till 
aktiviteter. Dessutom fanns möjlighet att 
beställa ett speciellt framtaget kampanjma-
terial. Med en gemensam kampanjtid kan 
resurser samordnas på ett effektivt sätt och 
en viktig intressefråga föras fram med större 
tryck gentemot samhällets beslutsfattare. En 
gemensam kampanjtid ger också möjlighet 
att marknadsföra förbundet, vår verksamhet 
och värva fler medlemmar. Temat för året var 
”Hjälpmedel”

Medlemsrekrytering
Vid årsskiftet hade Neuroförbundet 13 149 
medlemmar, en liten ökning med 72 personer. 
Andelen medlemmar med egen funktionsned-
sättning ökade också något till 9146 (+96). 
Prova-på-medlemskap har införts som en 
permanent metod för medlemsvärvning, då 
den har visat sig lyckosam för att få fler sta-
digvarande medlemmar. Medlemsstatistik per 
förening för år 2016 redovisas i bilaga 1.

Genom förbundets satsningar på föreningsli-
vet har vi kunnat bidra till effekten att stärka 
aktiva föreningsmedlemmars kompetens. 
Medlemmar som tidigare inte varit aktiva 
har engagerat sig i nya projekt utanför tradi-
tionellt styrelsearbete, tack vare nya arbets-
former. Det stärker vår position som intres-
seorganisation, till nytta för medlemmar och 
blivande medlemmar.

Nya arbetsformer inför och under 
förbundskongressen
Förbundskongressen hölls den 8 – 10 septem-
ber på Quality hotell Friends i Solna.
Totalt deltog 211 personer varav 118 var 
ombud. På invigningen deltog dessutom 24 
speciellt inbjudna gäster från olika samar-
betsorganisationer.
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Inför kongressen beslutade förbundsstyrelsen 
tillsätta en rad arbetsgrupper med represen-
tanter från föreningsliv, förbundsstyrelsen och 
kansli. Arbetsgruppernas förslag diskuterades 
sedan på en rad regionala konferenser runt 
om i landet, allt i syfte att förbereda och för-
ena förbundet inför kommande beslut. 

Flera större nyheter gällde för denna kon-
gress: en för oss ny kongressanläggning och 
nya arbetssätt under själva kongressen som 
bland annat påverkanstorg. 
Där behandlades
• Medlemsavgifter
• Framtidens föreningsliv
• Samordnad opinionsbildning
• Demokrati

Det beslutades bland annat att förbundet 
öppnar upp för fler former av föreningar som 
exempelvis diagnosspecifika eller för särskil-
da intresseområden. Medlemsavgifterna blir 
nu helt enhetliga oavsett var i landet man 
bor och en översyn ska göras för att främja 
den demokratiska utvecklingen. Förbun-
dets, länsförbundens och lokalföreningarnas 
stadgar fick en rad nya formuleringar, allt för 
att förenkla för föreningslivet så mycket som 
möjligt.

Kongressen beslutade också om namnändring 
för NHR-fonden till Neurofonden 1.

Svenska Postkodlotteriet
Neuroförbundet är förmånstagare i Svenska 
Postkodlotteriet. Sedan starten 2005 har Post-
kodlotteriet delat ut drygt 8 miljarder kronor 
till organisationer inom den ideella sektorn. 
Novamedia Sverige AB är operatörsbolaget 
för Svenska Postkodlotteriet. Neuroförbundet 
har varit förmånstagare till Postkodlotteriet 
sedan 2009 och har sedan dess fått över 50 
miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor 
under 2017.

Bidra till forskning

Gåvoinformation  
Neuroförbundet är medlem i och arbetar i 
enlighet med FRIIs kvalitetskod (FRII står 
för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). 
Neuroförbundet har 90-konto på plus- och 
bankgiro och redovisar till Svensk Insamlings-
kontroll, i enlighet med av dem framtagna 
regler samt följer de etiska och redovisnings-
mässiga riktlinjer som framtagits av FRII.
Detta innebär bl a att Neuroförbundets in-
samlings- och administrationskostnader inte 
får överstiga 25 procent av de totala intäk-
terna samt att Neuroförbundet bevakar att 
insamlade medel går till det insamlade ända-
målet.

Kampanj
I slutet av året genomfördes kampanjen Var-
dagskampen med annonser på sociala medier 
samt på SJ:s samtliga snabbtåg. Kampanjen 
syftade till att öka kännedomen om Neuroför-
bundet, om neurologiska sjukdomar samt att 
samla in pengar till forskning. I kampanjen 
ingick ett spel som gestaltade de problem 
som en person med parkinsons sjukdom kan 
uppleva.

Forskningsanslag 
De gåvor och testamenten som Neuroförbun-
det får och som avser forskning inom ms- 
området skänks till Stiftelsen Neurofonden1. 
År 2017 skänktes 1074 kkr till Neurofon-
den 1 för utdelning till forskning. Det är en 
minskning jämfört med föregående år, men 
utdelningen till forskningsanslag har ändå 
kunnat hållas på samma nivå som tidigare, 
ca 4 milj kronor totalt. Se särskild förvalt-
ningsberättelse för Neurofonden 1. Anslag till 
forskning inom andra neurologiska diagnoser 
delas ut av Neuroförbundet.
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Opinionsbildning

Kampanjteman
Neuroförbundet har under 2017 skapat kam-
panjer inom följande områden:
• Hjälpmedel
• Neuroteam 
• LSS och assistans
• Patientlagen 

Vi har även lanserat ett nytt digitalt verktyg 
under namnet Min hälsokampanj. Målet är 
att det digitala verktyget ska vara så enkelt 
som möjligt för en enskild person eller grupp 
att kunna använda för att opinionsbilda inom 
områden som generellt berör hälso- och sjuk-
vården och specifikt neurologi. Opinionsbild-
ning som kan ske på lokal såväl nationell nivå. 

Neurorapporten 2017   Hjälpmedel
Neuroförbundet publicerar varje år en Neu-
rorapport. Rapporten är en del i förbun-
dets långsiktiga strategi med syfte att, ur 
ett patientperspektiv, synliggöra brister och 
möjligheter inom olika delar av neurologin. 
Neurorapporten 2017 handlar om hjälpmedel 
och hjälpmedelsförsörjning. Den lanserades 
på mässan Leva och fungera, 4 – 6 april i Gö-
teborg, med hjälp av utställning och semina-
rium. Neurorapporten fick ett positivt mot-
tagande av såväl profession och beslutsfattare 
som hjälpmedelsanvändare, både på riksnivå 
och på regional nivå.

Seminarier om neuroteam 
Tre seminarier genomfördes tillsammans 
med tre av våra länsförbund om behovet av 
teamarbete inom neurologin. Syftet var att 
påverka beslutsfattare och profession att satsa 
på teamarbete inom neurologi för att för-
bättra våra medlemmars tillgång till neuro-
sjukvård. Intensiva och givande diskussioner 
visade på det stora behovet av ett långsiktigt 

förändringsarbete. Underlaget till diskussio-
nerna hämtades från vår egen Neurorapport 
från 2016 om just neuroteam. 

LSS och assistans 
Alla diskussioner och förslag från besluts-
fattare att försämra LSS och assistans har 
periodvis under året inneburit fler omprio-
riteringar för förbundet. Vi har medverkat i 
en rad arbetsgrupper och möten tillsammans 
med övriga funktionshinderrörelsen för att 
bidra med våra medlemmars erfarenheter och 
motverka föreslagna försämringar. 

För mer information om övrigt opinionsbil-
dande arbete som nya behandlingsriktlinjer 
för stroke och epilepsi, kontakter med statliga 
utredningar och beslutsfattare,  läs vidare i 
verksamhetsberättelsen.

Pågående och avslutade projekt

Funka utan skam
Assyriska riksförbundet i Sverige driver, via 
medel från Allmänna arvsfonden, detta pro-
jekt för att bryta tabun och ge empowerment 
till personer med utländsk bakgrund med 
funktionsnedsättning.  I Mellanöstern och 
andra delar av världen är synen på funktions-
nedsatta många gånger kopplad till skam och 
tabun, till skillnad mot dagens Sverige där 
funktionshinderrörelsen är stark och har bi-
dragit till att funktionsnedsatta syns och hörs 
i samhället på ett helt annat sätt.  

Projektet har under 2017 drivits av Assyriska 
riksförbundet med Neuroförbundet och Reu-
matikerförbundet som samverkansparter. Un-
der 2017 har veckoslutskurser, nätverksträffar 
och sommarläger genomförts, med inriktning 
mot ungdomar med funktionsnedsättningar 
från 16 års ålder. Neuroförbundet har under 
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sammankomsterna exempelvis ansvarat för 
juridisk information om samhällets stöd.

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. Förbun-
det samarbetar med externa aktörer när det 
gagnar våra medlemmars intressen och om 
förbundets 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 Läkemedelsindu-
striföreningens LIF’s riktlinjer. På LIF’s hem-
sida www.lif.se kan alla ta del av de etiska 
riktlinjerna och värdet av att vardera parten 
förhåller sig oberoende till varandra.

Viktiga externa faktorer som påverkar

Bland de faktorer som har den största påver-
kan på oss kan nämnas:
• Lagstiftning och politiska beslut. Dessa 

påverkar både vår organisation och våra 
medlemmar.

• Forskning. De flesta sjukdomstillstånd 
som Neuroförbundet arbetar med är bero-
ende av att forskningen kommer med svar 
på varför dessa uppstår, hur de effektivast 
kan behandlas samt hur livet i stort kan 
underlättas för alla som får en neurolo-
gisk diagnos.

• Statlig finansiering. Frågan om statsbidrag 
till vår verksamhet är ständigt återkom-
mande. En statlig utredning har pågått 

under 2017. Beslut kan komma att påver-
ka storleken på statsbidraget.

• Finansmarknaden. Neuroförbundet place-
rar en del av insamlade medel i värdepap-
per, varför vi är beroende av hur finans-
marknaden utvecklas.

• Neuroförbundet är förmånstagare till 
Postkodlotteriet. En statlig utredning avse-
ende reglering av spelmarknaden presen-
terades 2017 och beslut kan komma att 
påverka vilka medel som kan delas ut.

Representation

Neuroförbundet är representerade inom 
bland annat följande myndigheter, organisa-
tioner och stiftelser:
Fysioterapeuternas programkommitté
IVO
Konsumentverkets funktionshindersråd
Lika Unika 
Mobilitetscenter
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
Prioriteringsgruppen Nationella Riktlinjer, 
socialstyrelsen 
Rådgivande gruppen till kommittén för kli-
nisk behandlingsforskning,Vetenskapsrådet 
SJ:s handikappråd
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för natio-
nella riktlinjer avseende epilepsi
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för natio-
nella riktlinjer avseende stroke
Socialstyrelsens referensgrupp för hjälpmedel  
Stiftelsen bistånd till rörelsehindrade i Skåne  
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
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Internationell verksamhet
Neuroförbundet samarbetar också med ett 
antal systerorganisationer i Norden bland 
andra nordiska MS-rådet, NMSR 
nordiskt samarbete för MG. Vi är även med-
lemmar i ett antal internationella organisatio-
ner och nätverk, bland andra Multipel Sclero-
sis International Federation, MSIF

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 Neurofonden1 

bidra till forskning inom neurologi
• Vi ska kämpa för ett samhälle där alla 

med neurologiska diagnoser ska ha sam-
ma möjligheter som andra

Tillgodose och företräda våra 
medlemmars intressen 
Vi mäter våra framgångar i förhållande till 
vårt definierade uppdrag 2017, där vi har 
utlovat att genom medlemskommunikation ge 
stöd till våra medlemmars vardagliga liv. Det 
har vi under 2017 tillgodosett genom erfaren-
hetsutbyte och information om nya rön inom 
forskning och behandling av neurologiska di-
agnoser. Detta har skett via nyhetsbrev, webb, 
medlemstidning, sociala media och olika 
medlemsaktiviteter. Vi har också informerat 
om nya lagar och gällande rättigheter inom 
framför allt social lagstiftning. Via våra verk-
samheter med rättsombud och diagnosstödja-
re har vi kunnat ge råd, stöd och vägledning 
till medlemmar och presumtiva medlemmar 
som är i en besvärlig livssituation. 

Dessutom har vi kunnat företräda våra med-
lemmars intressen genom att finnas represen-

terade i olika sammanhang där myndigheter, 
organisationer och stiftelser tar viktiga beslut 
som rör våra medlemmars vardag. Då ökar vi 
också kännedomen om att leva med neurolo-
gisk diagnos.

Våra aktiviteter har resulterat i nya medlem-
mar. Våra kommunikationskanaler visar ock-
så höga besök-, 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 
delat ut bidrag till neurologisk forskning till 
en rad forskare inom neurologins område. 
Årets verksamhet inom Neurofonden 1 finns 
att läsa mer i detalj i fondens särskilda års- 
redovisning.

Kämpa för ett samhälle där alla med 
neurologiska diagnoser har samma 
möjligheter 
Under 2017 valde vi att fokusera på olika 
kampanjteman för att samordna våra resurser 
på ett effektivt och tydligt sätt. Det gav oss 
möjligheter att kunna arbeta kommunikativt 
på delvis nya arbetssätt med intresserade och 
tänkbara medlemmar framför allt digitalt. 
Detta i syfte att nå nya målgrupper för både 
medlemsvärvning och opinionsbildning gente-
mot beslutsfattare. 
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Vi har också intensifierat våra kontakter 
bland neurosjukvårdens beslutsfattare för 
att så tidigt som möjligt komma in i olika 
beslutsprocesser. Dessutom har vi medverkat 
i utvecklingsarbete som nya behandlingsrikt-
linjer för stroke och epilepsi, liksom i fortsatt 
utveckling av kvalitetsregister inom neurolo-
gin.

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 om 
hjälpmedel fick ett positivt mottagande bland 
politiker och beslutsfattare.

Som en ytterligare effekt har vårt arbete till-
sammans med flera länsförbund också resulte-
rat i att landstingen i dessa berörda landsting 
startat förbättringar av rehabiliteringsmöjlig-
heterna för alla som lever med neurologisk 
diagnos.

Andra effekter av vårt opinionsbildande 
arbete blev att vi ökat vår representation och 
närvaro i olika beslutsfattande sammanhang, 
som arbetar med neurosjukvårdens utform-
ning. Därigenom kan vi på ett konkret sätt 
arbeta för ett samhälle där alla med neuro-
logiska diagnoser ska ha samma möjligheter 
som andra. 

EKONOMI

Förvaltning av två stiftelser 
Neuroförbundet förvaltar två stiftelser. De två 
stiftelsernas styrelser består av samma perso-
ner som i Neuroförbundets styrelse.

Stiftelsen Neurofonden 1 (802006-7347). 
Eget kapital 81,9 milj kr

Stiftelsen till Anders Ulffs minne (802412-
3393). Eget kapital 22,3 milj kr

Stiftelsernas verksamheter redovisas i separata 
årsredovisningar.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET 

System för att växa
Neuroförbundet har som mål att växa i anta-
let medlemmar, givare och föreningar. För att 
bättre kunna möta framtiden valde Neuroför-
bundet att byta medlems- och insamlingssys-
tem. Det nya systemet NGO.PRO kan anslu-
tas till vår nya webb och delvis automatisera 
medlemsrekrytering och gåvor. Det gäller 
både ekonomiska flöden och administrativa 
rutiner. På så sätt frigörs tid och resurser som 
kan användas till föreningslivet och opinions-
bildning.

Reviderad budget
Neuroförbundet har under ett antal år haft en 
budgetprocess där kostnader som budgeterats 
på administration, nycklats ut på respektive 
verksamhet utifrån schabloner efter faktiskt 
utfall. Utöver sedvanlig ekonomisk rappor-
tering till olika myndigheter, så rapporterar 
Neuroförbundet även till Svensk Insamlings-
kontroll som är tillsynsorgan för insamling 
via 90-konton. En revidering av budgeten 
gjordes under 2017, medförande att vissa 
kostnader omklassificerades i samråd med 
Svensk Insamlingskontroll. Detta förklarar 
delvis de förbättrade nyckeltalen som rappor-
terats.

Finansiella instrument och 
placeringspolicy
Neuroförbundets värdepapper förvaltas enligt 
så kallad diskretionär förvaltning. Förvaltare 
för 2017 var Söderberg & Partners. Placering-
ar i aktier och räntebärande instrument ska 
ske med inriktning på långsiktighet och jämn 
kapitaltillväxt, och ska ske i värdepapper 
noterade i svensk aktiehandel. En kapitalpla-
ceringspolicy finns, beslutad av förbundssty-
relsen. Denna placeringspolicy ses regelbundet 
över av förbundsstyrelsen.  

Intern kontroll 
Vår redovisning är anpassad för den verksam-
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. 
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Resultat och ställning 2017

Årets resultat 3 823 kkr överförs i ny räkning. Nedan presenteras en sammanställning över 
förbundets intäkter, kostnader och resultat de senaste fem åren. 
Samtliga belopp är i kkr

 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 29 882 31 783 31 774  27 487 26 865
Kostnader -32 336 -33 010 -29 127 -28 598 -27 248

Verksamhetsresultat -2 454 -1 227 2 647 -1 111 -383

Finansiellt resultat 2 853 1 257 1 750 3 400 4 206

Årets resultat 399 30 4 397 2 289 3 823

Nyckeltal enligt Svensk
Insamlingskontroll 2013 2014 2015 2016 2017
Ändamålskost/intäkter 79% 79% 65% 73% 79%
Adm.kost/intäkter 29% 25% 24% 27% 22%
Insaml.kost/medel fr allm 19% 26% 23% 27% 17%

Finansiering 2013 2014 2015 2016 2017
Statsbidrag 5 283 5 173 5 221 5 349 5 442
Medl.avgifter 2 597 2 592 2 437 2 388 2 403
Bidrag fr andra org/fond 1 406 5 617 3 924 3 462 9 264
Gåvor/testamenten 15 537 13 831 15 294 11 423 6 648
Övrigt 5 061 4 570 4 898 4 865 3 108

Eget kapital

Förändring av eget kapital:
 Ändamålsbestämda Balanserat Totalt eget   
  medel kapital kapital
Ingående balans 2 126 30 144 32 270
Årets förändringar av ändamålsbestämda medel -1 873 1 873 
Årets resultat  3 823 
Utgående balans 253 35 840 36 093
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Resultat- och balansräkning

Funktionsindelad resultaträkning kkr

Verksamhetsintäkter  År 2017 År 2016 not
Medlemsavgifter 2 403 2 388 3
Gåvor 6 648 11 423 3
Bidrag 14 705 8 811 3
Nettoomsättning 1 228 2 414
Övriga verksamhetsintäkter 1 881 2 451 
Summa verksamhetsintäkter 26 865 27 487 

Verksamhetskostnader   4,5
Ändamålskostnader -21 244 -20 287
Insamlingskostnader -1 512 -1 871
Administrationskostnader -4 492 -6 440
Summa verksamhetskostnader -27 248 -28 598

Verksamhetsresultat -383 -1 111

Finansiella och extraordinära poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 839 3 683 6
Ränteintäkter och utdelningar 46 3
Räntekostnader -2 -1
Förvaltningskostnader -677 -285
Summa finansiella och extraord poster 4 206 3 400

Årets resultat 3 823 2 289
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Balansräkning kkr

Tillgångar  20171231 20161231 not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 0 80 7

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 34 488 33 512 8
Summa anläggningstillgångar 34 488 33 592

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 77 265
Övriga fordringar 4 620 1 646
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 810 1 289  9
Summa kortfristiga fordringar 5 507 3 200

Kassa och bank 1 515 2 717
Summa omsättningstillgångar 7 022 5 917

Summa tillgångar 41 510 39 509

Eget kapital och skulder

Eget kapital    
Ändamålsbestämda medel 253 2 126
Balanserat kapital 35 840 30 146
Summa eget kapital 36 093 32 272

Långfristiga skulder
Lån NHR-fonden 0 1 000
Summa långfristiga skulder 0 1 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 258 618 
Övriga skulder 1 759 2 688
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 400 2 931 10
Summa kortfristiga skulder  5 417 6 237

Summa eget kapital och skulder  41 510 39 509
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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 redo-
visas 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 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Medlemsavgifter från 
allmänheten räknas in bland gåvorna.

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.
 



34

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner, ändamåls-, insamlings- och administra-
tionskostnader.
Ändamålskostnader består av direkta ändamålskostnader såsom bidrag till forskning, kost-
nader för rehab-aktiviteter, opinionskostnader, personal, mm, samt samkostnader (indirekta 
kostnader såsom lokal-kontorskostnader)
Insamlingskostnader består av direkta kostnader för att samla in medel, personal samt sam-
kostnader (indirekta kostnader såsom lokal-och kontorskostnader)
Administrationskostnader består av personalkostnader, styrelsekostnader, revision samt sam-
kostnader (indirekta kostnader såsom lokal- och kontorskostnader).

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 Insamlade medel

Gåvor som redovisats som intäkt År 2017 År 2016
Medlemsavgifter 2 403 2 388
Övriga gåvor från allmänheten 6 648 4 423
Företag 0 0
PostkodLotteriet 0 7 000
Summa gåvor 9 051 13811
 
Bidrag som redovisats som intäkt År 2017 År 2016
PostkodLotteriet 7 000 1 630
Svenska kommittén för Rehabilitering SVCR 700 700
Stiftelsen Neurofonden 1 1461 962
Radiohjälpen 34 119
Norrbacka Eugenia 0 0
Svenska Spel 69 51
Övriga 0 0
Summa insamlade bidrag 9 264  3 462

Offentliga bidrag    
Staten 5 442 5 349
Summa offentliga bidrag 5 442 5 349

Summa bidrag 14 706 8 811

Totalt insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 9 051 13 811
Bidrag som redovisats som intäkt 14 706 8 811
Summa insamlade medel 23 757 22 622
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medelantalet anställda
 Antal anställda   varav män
2017 17 9
2016 17 9

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter Antal varav män
2017 12 4
2016 12 4

Generalsekreterare/kanslichef och andra ledande befattningshavare
 Antal varav män
2017 3 1
2016 3 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   År 2017 År 2016
Löner och andra ersättningar   
Styrelse* 689  1 123
Anställda* 7 967  8 267
Totala löner och ersättningar 8 656  9 390
*2017 räknas kanslichef in bland anställda och ej i styrelsen

Sociala kostnader 3 296  3 994
(varav pensionskostnader exkl löneskatt) 542  981
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 11 952  13 384

En del av pensionspremierna placeras i extern pensionsstiftelse som placerar premierna i värde-
papper. Med anledning av detta fluktuerar premien mellan åren pga börsutveckling. 

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående
Organisationen har inte lämnat lån till ledande befattningshavare. De transaktioner som har 
gjorts med närstående har uteslutande varit arvoden till medhjälpare eller rättsombud och har 
alltid baserat på kompetens och gjorts på marknadsmässiga villkor.

Löner och andra ersättningar har endast utbetalats i Sverige, ej i andra länder

 
Not 5 Leasing
Förbundet leasar framför allt kontorslokaler samt kopieringsmaskiner och annan kontorsut-
rustning. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-12-31 och uppgår under 2018 till 2 381 
kkr. Leasing av kopiatorer omförhandlades under året vilket sänkte kostnader. Övriga leasing-
kostnader består av leasing av portomaskin, samt kaffemaskin som är uppsagd to 20180315.
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Not 6 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

 År 2017 År 2016
Utdelningar 46 400
Realisationsresultat vid försäljningar 4 839 3 283
Ränte- och förvaltningskostnader -679 0
Summa 4 206 3 683

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
Inventarier År 2017 År 2016
Ingående anskaffningsvärde 2 668 2 668
Förvärv 0 0
Utgående anskaffningsvärde 2 668 2 668 
Ingående avskrivningar -2 588 -2 503
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -80 -85
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 668 -2 588
Utgående bokfört värde 0 80

 
Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav
Förbundets värdepapper förvaltas enligt avtal om s.k. diskretionär förvaltning och förvaltas 
av Söderberg&Partners. 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 kärnkonventio-
ner. Bilaga bifogas på innehavet av värdepapper

Värdepapper År 2017 År 2016
Ingående värde 33 512 35 126
Förvärv 62 556 54 801
Försäljningar -61 580 -56 415
Utgående redovisat värde 34 488 33 512
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 År 2017 År 2016
Förutbetalda hyror 595 647
Förutbetalda avtal 28 155
Humanfonden utdelning 0 310
Projekt 0 400
Övriga poster 187 223
Summa 810 1 289

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 År 2017 År 2016
Semesterlöner, komptidsersättningar. 1 038 1 097
Förutbetalda medlemsavgifter 0 841
Övriga poster 2 362 993
Summa 3 400 2 931

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.
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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 2017 
Det är med stor glädje som vi kan konstatera att kunskapen och behandlingsmöjligheterna 
inom neurologin utvecklas i en rasande takt. Allt fler diagnoser kan behandlas framgångs-
rikt, samtidigt som allt färre behöver drabbas av svåra funktionsnedsättningar. Aldrig tidigare 
har förhoppningarna på framtiden varit så stora. Det gäller även utmaningarna, som ojämlik 
tillgång till vård och läkemedel i landet, brist på resurser och svårigheter att få sina rättigheter 
tillgodosedda. 
 År 2017 har präglats av stora förändringar såväl internt som i vår omvärld. Vi kan med 
glädje konstatera att vi fortsätter att öka vår synlighet i media och vår röst i samhällsdebatten 
blir allt tydligare. Tillsammans med våra lokalföreningar och länsförbund har vi kunnat uppfyl-
la årets målsättningar väl. Våra nätverk har vuxit ytterligare och våra externa samarbeten har 
varit framgångsrika. 
 Vi ser också stora utmaningar att anta inför framtiden. Den snabba samhällsutveckling-
en och det ändrade engagemanget för den ideella sektorn ställer stora krav på oss som organi-
sation. Därför fattade också årets förbundskongress i september beslut om en ny handlingsplan 
för den kommande mandatperioden, med en tydlig inriktning mot neurosjukvård, forskning 
och rehabilitering. 
 Tillsammans med våra medlemmar, lokalföreningar och länsförbund vill vi fortsätta 
att utveckla framtidens föreningsliv. Allt för att skapa bättre livsvillkor och förutsättningar för 
livslust, full delaktighet och en stark framtidstro för alla som lever med en neurologisk diagnos 
och deras anhöriga. 

Stockholm 

Lise Lidbäck, förbundsordförande
 

Johanna Andersson     Johan Gunnarson  Uno Johansson  Patrik Magnusson 
 
 

Gunilla Nilsson     Petra Nilsson  Karin Rudling   Peder Westerberg

Vår revisionsberättelse har avgivits av 
Grant Thornton Sweden AB

Maria Karlsten    Rogardt Wikström 
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
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Bilaga: Värdepappersinnehav
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Bilaga: Medlemsstatistik
Totalt 2017 Personer 

med egen 
diagnos

Totalt 2016

Neuroförbundet Stockholms län

Neuroförbundet Norrort 194 155 185

Neuroförbundet Järfälla-Upplands Bro 130 100 127

Neuroförbundet S:t Botvid 148 116 144

Neuroförbundet Haninge-Tyresö 125 96 131

Neuroförbundet Stockholm 1303 1040 1259

Neuroförbundet Södertälje-Nykvarn 109 88 104

Neuroförbundet Roslagen 212 171 218

Neuroförbundet Nynäshamn 42 26 40

2263 1792 2208

Neuroförbundet Gotlands län (inget länsförbund)

”Neuroförbundet Gotland””Martallen” 130 84 121

Neuroförbundet Uppsala län

Neuroförbundet Uppsala-Knivsta 296 219 278

Neuroförbundet Östhammar 66 39 59

Neuroförbundet Enköping-Håbo 72 55 63

Neuroförbundet Nord Uppland 54 37 48

488 350 448

Neuroförbundet Södermanlands län

Neuroförbundet Östra Sörmland 150 98 158

Neuroförbundet Västra Sörmland 88 57 90

Neuroförbundet Eskilstuna 141 91 154

Neuroförbundet Strängnäs 57 26 61

436 272 463

Neuroförbundet Östergötlands län

Neuroförbundet Finspång 60 33 66

Neuroförbundet Linköping 297 217 290

Neuroförbundet Norrköping 329 242 332

Neuroförbundet Motala-Vadstena 135 91 115

821 583 803

Neuroförbundet Jönköpings län

Neuroförbundet Jönköping-Huskvarna 204 151 204

Neuroförbundet Småländska Höglandet 188 122 168

Neuroförbundet Östbo-Västbo 95 58 102

487 331 474



43

Totalt 2017 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2016

Neuroförbundet Kronobergs län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Kronoberg 219 146 202

Neuroförbundet Kalmar län

Neuroförbundet Kalmar  194 120 197

Neuroförbundet Västervik 172 100 177

366 220 374

Neuroförbundet Blekinge län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Blekinge  172 129 157

Neuroförbundet Skåne

Neuroförbundet Åsbobygden 122 80 125

Neuroförbundet Kristianstadsbygden 127 110 139

Neuroförbundet Österlen 128 82 131

Neuroförbundet Hässleholmsbygden 122 69 129

Neuroförbundet Malmö 429 305 430

Neuroförbundet Lundabygden 314 219 306

Neuroförbundet Västra Skåne 224 174 229

1466 1039 1489

Neuroförbundet Hallands län

Neuroförbundet Halmstad 180 114 176

Neuroförbundet Varberg-Falkenberg 126 75 122

Neuroförbundet Kungsbacka 82 59 84

388 248 382

Neuroförbundet Västra Götaland

Neuroförbundet Kaprifol 119 52 112

Neuroförbundet Norra Bohuslän 180 71 191

Neuroförbundet Göteborg 1133 792 1101

Neuroförbundet Måsen 71 41 64

Neuroförbundet Uddevalla 110 70 122

Neuroförbundet Mark 193 100 198

Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 155 100 158

Neuroförbundet Alingsås 237 125 263

Neuroförbundet Borås 167 106 166

Neuroförbundet Ätradal 58 31 58

2423 1488 2433
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Totalt 2017 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2016

Neuroförbundet Skaraborgs län

Neuroförbundet Lidköping 130 88 133

Neuroförbundet Skövde 225 167 236

355 255 369

Neuroförbundet Värmlands län

Neuroförbundet Karlstad med omnejd 224 191 223

Neuroförbundet Kristinehamn Östra Värmland 30 22 29

Neuroförbundet Arvika Västra Värmland 76 44 78

Neuroförbundet Säffle-Åmål 49 34 46

379 291 376

Neuroförbundet Örebro län

Neuroförbundet Örebro 196 132 190

Neuroförbundet Sydnärke 81 48 78

Neuroförbundet Karlskoga-Degerfors 90 52 86

367 232 354

Neuroförbundet Västmanlands län

Neuroförbundet Västerås 224 163 224

Neuroförbundet Fagerstaregionen 52 34 50

276 197 274

Neuroförbundet Dalarnas län

Neuroförbundet Södra Dalarna 42 35 42

Neuroförbundet Borlänge 135 89 138

Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna 158 116 166

335 240 346

Neuroförbundet Gävleborgs län

Neuroförbundet Gästrikland 225 178 226

Neuroförbundet Södra Hälsingland 92 74 96

317 252 322

Neuroförbundet Västernorrlands län

Neuroförbundet Härnösand-Örnsköldsvik 127 79 128

Neuroförbundet Medelpad 125 93 133

Neuroförbundet Sollefteå-Kramfors 50 34 51

302 206 312

Neuroförbundet Jämtlands län (inget länsförbund)

Neuroförbundet Jämtland-Härjedalen 100 67 97
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Totalt 2017 Personer 
med egen 

diagnos

Totalt 2016

Neuroförbundet Västerbottens län

Neuroförbundet Norsjö-Malå 23 15 25

Neuroförbundet Umebygden 210 161 211

Neuroförbundet Södra Lappland 66 43 67

Neuroförbundet Skellefteå 151 96 148

450 315 451

Neuroförbundet Norrbottens län

Neuroförbundet Piteå-Älvdal 115 92 114

Neuroförbundet Luleå 158 93 162

Neuroförbundet Boden 66 38 70

Neuroförbundet Kiruna 43 26 40

Neuroförbundet Gällivare-Malmberget 65 48 65

Neuroförbundet Haparanda 108 67 119

555 364 570

Neuroförbundet Riksförbund

Neuroförbundet Riksförbund 7 6 4

Neuroförbundet Norra Hälsingland  
(hanteras av riksförbundet)

47 39 48

54 45 52

Totalt 13149 9146 13077
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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

Du vet väl om att du kan Swisha en gåva för att 
stödja vår verksamhet eller neurologisk forskning. 

Swisha valfritt gåvobelopp till nummer 901 0075
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