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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Sköldkörtelförbundet, 802017-7591 får härmed avge årsredovisning för 2017,
året då Sköldkörtelföreningen blev Sköldkörtelförbundet

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom
och som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter samt för att alla ska
ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).
Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet.

INTRESSEPOLITIK, SAMHÄLLSKONTAKTER OCH MEDIA
Intressepolitiskt program
Årsmötet 2017 godkände Sköldkörtelförbundets Intressepolitiska Program. Programmet
beskriver de förändringar förbundet vill se och de viktigaste kraven:
- Att sköldkörtelvården ska bygga på aktuell kunskap
Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha rätt till en individanpassad behandling
Att personer med sköldkörtelsjukdom ska ha möjlighet till specialistvård
Etablerande av kliniska forsknings- och kompetenscentra med specialistmottagning
Ökad forskning
Framtagande av nationella riktlinjer, vårdprogram och kvalitetsregister

Media
Under hösten har Sköldkörtelförbundet publicerat två pressmeddelanden med anledning av
Sveriges största patientundersökning av sköldkörtelvården – en undersökning gjord av
förbundet som låg uppe på Netdoktor.se under fem veckor i slutet av 2016, och som
besvarades i sin helhet av 2753 personer som uppgav att de medicinerade för hypotyreos.
Särskilt det andra pressmeddelandet fick ett bra genomslag i media och plockades upp av
nio tidningar eller nyhetskällor. Ytterligare två pressmeddelanden har publicerats under
hösten (relaterat till forskning och läkemedelsstatistik). Pressmeddelandena har bland annat
kommunicerats till hundratals journalister och beslutsfattare via tjänsten MyNewsdesk, där
förbundet har ett konto sedan i maj. Två sponsrade artiklar har också publicerats, i
hälsobilagor till SvD och DN. Dessa aktiviteter har bidragit till att synliggöra
sköldkörtelsjukdom, och vi har under hösten sett en kraftig inströmning av nya medlemmar
och nya följare på vår Facebooksida.

Almedalen
På Almedalen deltog två personer från styrelsen tillsammans med föreningen på Gotland.
Broschyrer delades ut, ett antal viktiga möten avhölls och nya kontakter knöts. Det möte som
gav mest resultat var med f.d. generaldirektör för Socialstyrelsen, professor Kjell Asplund,
numera regeringens särskilda utredare samt ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, och
professor Nina Rehnqvist, f.d. ordförande för Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering, SBU. Mötet med dessa två i Sverige tongivande läkare resulterade bland annat
i att Nina Rehnqvist hjälpt förbundet att utfärda en förfrågan till SBU kring en översyn av den
svenska sköldkörtelvården.

Uppvaktning av Stockholms läns landsting, SLL
Under 2017 avhölls tre möten med SLL. Två möten med ledande företrädare för KD som
hjälpt andra patientorganisationer i skapande av specialistmottagningar, samt en
presentation för ”Beredningen för de stora folksjukdomarna”. Förbundet fick ett mycket gott
bemötande och arbetet att försöka etablera ett kliniskt forsknings- och kompetenscentrum
inom SLL kommer att fortgå under 2018.
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Motion i riksdagen
En grupp riksdagskvinnor under ledning av Ingela Nylund Watz (S) motionerade för tredje
året i rad om förbättrad vård av sköldkörtelsjuka. Utgångspunkt utgjordes av motionen från
föregående år som skrivits med hjälp av dåvarande styrelsen i Sköldkörtelföreningen, samt
resultatet av patientundersökningen på Netdoktor.se och med hjälp av nuvarande styrelse.
Motionen heter ”2017/18:2214 Förbättrad kunskap om och behandling av
sköldkörtelsjukdomar”. Motionen skall behandlas av ”Betänkande 2017/18:SoU9 Hälso- och
sjukvårdsfrågor”. Motionen ledde till en debatt i Läkartidningen, mellan två endokrinologer
och riksdagsledamöterna, där förbundet var delaktigt.

Kontakter med myndigheter och vårdorganisationer
Sköldkörtelförbundet är en av femton organisationer som ingår i Läkemedelsverkets Patientoch konsumentråd. Två möten har hållits under 2017, och ytterligare två kommer att hållas
under 2018. Sköldkörtelförbundets representant ingår även i den agendagrupp som
diskuterar och sätter agendan för dessa möten. På nästa möte, i mars, kommer
licensläkemedel att vara en punkt på agendan.
Styrelsen hade upprepad kontakt med Läkemedelsverket under början av året 2017, när den
så kallade Lio-skandalen uppdagades. Styrelsen hade även kontakt med läkemedelsbolaget
Takeda under denna period. Läxan blev att med bara en leverantör av Liothyronin i Sverige,
är patienter mycket utsatta. Sköldkörtelförbundet arbetar nu för att det ska finnas fler
leverantörer av sköldkörtelläkemedel än vad som finns i Sverige idag. Året skulle komma att
sluta likadant som det började, fast utbytt till en Levaxin-skandal. Förbundet kommer fortsatt
bevaka Levaxin-situationen i Sverige och utomlands under året.
Sköldkörtelförbundet är genom arbetsgruppen för tyreoideasjukdomar involverade i
Nationellt kliniskt kunskapsstöd, ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL. Nationella vårdprogram om ungefär 300 diagnoser som är vanliga inom primärvården
ska tas fram. Arbetsgruppen för tyreoideasjukdomar arbetar i skrivande stund på ett
nationellt vårdprogram för hypotyreos.

MEDLEMSAKTIVITETER
Sköldkörteldagen 2017
Sköldkörteldagen genomfördes den 25 maj på ABF-huset i Stockholm med 220 deltagare.
Föreläsare var Karin Nordlander, terapeut, meditationslärare och författare till boken
”Lyckligt på riktigt”, Ewa Demburg, friskvårdskonsult, diplomerad massör och lymfmassör,
Helene Kjellin, kostrådgivare som föreläste om tarmhälsa, samt Lars Omdal, läkare och
specialist i allmänmedicin, funktionsmedicin, miljö- och näringsmedicin och verksam vid
Balderkliniken i Norge. Föreläsningarna filmades och lades ut på Vimeo för förbundets
medlemmar att ta del av.

Föreläsning av dr Lars Omdal från Balderkliniken
Då Lars Omdal aldrig hann med sista tredjedelen av sin mycket intressanta föreläsning på
Sköldkörteldagen, blev han inbjuden på nytt för att föreläsa i Stockholm på Scandic Klara
den 25 augusti – vilket han gjorde för fullt hus (200 personer). Även denna föreläsning
filmades och finns på Vimeo, tillgänglig för alla medlemmar. Särskilt inbjudna denna kväll var
också representanter från förbundets systerorganisationer i Finland, Danmark och Norge.

UTVECKLINGSPROJEKT
Utvecklingsprojekt med stöd av Arvsfonden.
En ansökan om stöd till ett treårigt utvecklingsprojekt har lämnats in till Arvsfonden. Syftet
med projektet är att kunna finansiera en nationell informationskampanj, driva förbundets
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2018.

ORGANISATION
Årsmöte
Ordinarie årsmöte avhölls den 25 mars på Tellus Fritidscenter på Södermalm i Stockholm.
I mötet deltog 41 röstberättigade medlemmar. Mötet antog en ambitiös verksamhetsplan för
2017 täckandes etablering av Sköldkörtelförbundet samt uppstart av regionala föreningar,
utveckling av medlemsnytta, driva intressepolitik samt utveckling av forskning och vård.
Årsmötet röstade för nya stadgar för förbundet, för regionala föreningar samt
lokalavdelningar. De nya stadgarna ger också möjlighet att utöka antalet ledamöter i
styrelsen. Förbundets nya intressepolitiska program godkändes. Val av styrelse, revisorer
och valberedning skedde enligt nedan.

Styrelse
Årsmötet 25 mars valdes följande styrelse för förbundet:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anders Palm
vald till 2018
Emese Gerentsér
vald till 2019
Marianne Lagerbielke vald till 2019
Ewa Berthagen
vald till 2019
Susanne Kangas
vald till 2018
Ann Djerv
vald till 2018
Sven H Eklöf
vald till 2018
Camilla Carlsson
vald till 2018
Carolina Tångring
vald till 2018

Styrelsen konstituerade sig så att Emese Gerentsér utsågs till vice ordförande, Susanne
Kangas till ekonomiansvarig samt Sven H Eklöf till sekreterare. Axel Lagerbielke
adjungerades senare till styrelsen med ansvar för PR-frågor.

Revisorer
Årsmötet valde Gunnel Thomasson till revisor för två år och Maarit Siverts till
revisorssuppleant på ett år.

Valberedning
Årsmötet valde följande valberedning:
Urve Heamägi, sammankallande
Marianne Lagerbielke, ledamot
Anette Moegelin, ledamot.

Medlemmar, medlemsutveckling
Förbundet har glädjande nog haft en mycket god medlemsutveckling och hade 4609
medlemmar den 1 januari 2018. Antalet medlemmar ett år tidigare var 3494, vilket innebär
en ökning med 24 procent.

Förbund och regional verksamhet
Vid det extra årsmötet den 22 april togs det definitiva beslutet att Sköldkörtelföreningen blev
ett Sköldkörtelförbund, med regionala föreningar och lokalavdelningar. Den 22 april är
således en märkesdag i det nya förbundets historia!
Två föreningar har startats upp under året, på Gotland och i Gävleborg. Lokal verksamhet
och nätverk finns också på flera andra ställen i landet, dock inte i föreningsform.

3

Sköldkörtelförbundet
802017-7591

4

Volontärer
Vid varje större arrangemang och dessemellan inbjuds medlemmar som vill göra insatser för
förbundet, vilket lett till att förbundet under året haft hjälp av några flitiga volontärer, framför
allt vad gäller insläpp i Facebookgruppen samt formgivning till webb och tryck.
ADMINISTRATION

Försäkring
Styrelsen har en föreningsförsäkring/allriskförsäkring hos försäkringsbolaget ”If”.

Sekretariat
Sekretariat, arkiv m.m. sköts av sekreteraren. Styrelsen använder sig av molntjänster på
Internet för att underlätta arbetet. Framför allt används Facebook, Dropbox och Basecamp,
varav det sistnämnda blivit styrelsen huvudsakliga arbetsverktyg och dokumentarkiv.

Inkommande post
Via e-post nås förbundet med frågor och förfrågningar, information, förslag och önskan om
stöd.

Medlemsregister
Förbundet köper en tjänst hos Föreningssupport/Bizsys AB för sitt medlemsregister. En
medlem har på ett förnämligt sätt ansvarat för hanteringen av medlemsregistret, men under
året tvingats avsäga sig uppdraget. Styrelsen har därefter skött hanteringen.

INFORMATION
Hemsida
Under hösten har det skett en hel del vidareutveckling av hemsidan, både vad gäller innehåll
och utseende. Hemsidan är mycket välbesökt med ungefär 20 000 besökare per vecka.
Trycksaker
Förbundet har tryckt upp sitt intressepolitiska program, som delas ut till myndigheter,
politiker m.m. och som mötts med mycket fin respons. Förbundet har under hösten tagit fram
en ny informationsfolder som börjat spridas till landets vårdcentraler och kan användas på
olika event. Informationsfoldern finns även att hitta under Patientbroschyrer på
Internetmedicin.se. Se förbundets hemsida för mer information om informationsfoldern.

Facebook
Förbundet har en officiell Facebooksida som vid årsskiftet följs av 8 100 personer. Förbundet
har vidare en sluten Facebookgrupp exklusivt för förbundets medlemmar, med 2100
medlemmar.

Medlemsbrev
Varje månad sänder förbundet ut ett informationsbrev per e-post till alla medlemmar. De
medlemmar som inte har eller anmält e-postadress får två gånger om året ett
informationsbrev per ytpost.

Medlemsförmåner
Medlemmar har genom medlemskapet en rad förmåner, bland annat rabatt på förbundets
event och föreläsningar och inköp av vissa varor och tjänster. Medlemmar har även
möjlighet att få rådgivning via e-post genom förbundets försorg.
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EKONOMI
Ekonomisk översikt
Förbundets intäkter baseras huvudsakligen på medlemsavgifter. Förbundet har en långsiktig
plan om att bli kvalificerad för statsbidrag.
Verksamhetens intäkter för 2017 uppgår till 836 tkr, vilket i stort sett är i nivå med
föregående år (843 tkr). Verksamhetens kostnader uppgår till 845 tkr, att jämföra med 2016
(488 tkr). De ökade kostnaderna beror bland annat på medvetna satsningar för att
synliggöra sköldkörtelsjuka och deras behov i massmedia, vilket har medfört en ökad
medlemstillströmning. Resultatet för 2017 uppgår till – 9 tkr, vilket är lägre än föregående år
(355 tkr). Resultatet är dock i nivå med budgeterat resultat om – 7 tkr. Det negativa
resultatet beror bland annat på att principen för redovisningen av intäkter ändrats.
Förbundets ekonomi är stabil. Styrelsens medvetna och aktiva satsningar på ökad
information har medfört att antalet medlemmar ökat under hösten, vilket innebär att
medlemsintäkterna framöver kommer att öka.
Bokföring, betalningar, rapportering och budgetering sköts av en anlitad redovisningsbyrå.
Ekonomisk översikt
Medlemsavgifter
Årets resultat

2017
677 221
-9 453

2016
661 425
355 426

Byte av redovisningsprincip
Från och med 2017 har medlemsavgifterna redovisats för den period den avser, inte enligt
kontantmetoden som har använts tidigare år. Det betyder att samtliga medlemsavgifter som
betalats in under perioden september-december 2017 anses vara medlemskap för 2018.

Dispositioner beträffande föreningens resultat
Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat
årets underskott

877 845
-9 454

Totalt

868 391

disponeras för
balanseras i ny räkning

868 391

Summa

868 391

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
SLUTORD
Styrelsen framför sitt tack till alla som stöttat förbundets arbete, till medlemmar och
volontärer, till Stockholms läns landsting för ekonomiskt stöd, till sponsorer och givare samt
alla andra som på olika sätt stöttat förbundets verksamhet.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

1

835 500
835 500

843 060
843 060

-155 715
-689 239
-9 454

-136 163
-351 470
355 427

Resultat efter finansiella poster

-9 454

355 427

Årets resultat

-9 454

355 427

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Kostnader föreläsning
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

2 124
2 124

40 093
40 093

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 221 372
1 223 496

880 168
920 261

SUMMA TILLGÅNGAR

1 223 496

920 261

868 391
868 391

877 845
877 845

868 391

877 845

138 267
31 958
184 880
355 105

27 555
14 861
42 416

1 223 496

920 261

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

Sköldkörtelförbundet
802017-7591

8

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m. m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Noter
Not 1 Nettoomsättning
2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Gåvor och bidrag

683 621
110 006
41 873

661 425
163 200
18 435

Summa

835 500

843 060

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

It-tjänster
Reklam, PR och trycksaker
Styrelsearvoden
Övrigt

107 770
120 373
117 598
343 498

17 162
6 750
64 655
262 903

Summa

689 239

351 470

Not 2 Övriga externa kostnader

Not 3 Eget kapital
2017-12-31
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat

877 845
-9 454

Eget kapital vid årets utgång

868 391

