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Verksamhetsberättelse 

 

 

RfCFs styrelse ber att få lämna följande berättelse över verksamheten 2018: 

Org.nr. 817600–9473 

 

 

Valda funktionärer 
 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Valda på kongressen 2018 

Förbundsordförande Johan Moström 

Vice förbundsordförande Ulrica Sterky 

Övriga ledamöter Duygu Ersoy 

  Camilla Nordström 

  Roger Olsson 

  Victoria Kelemen 

  Josefin Ottosson Möllborg 

Ersättare  Agneta Göranzon 

  Hans Hjelm 

  Anna Svensson  

 

 

Arbetsutskottet har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande   Johan Moström 

  Ulrica Sterky 

  Roger Olsson 

 

Revisorer: 

Valda på kongressen 2018 

Ordinarie:  Frida Gårdenknut, auktoriserad revisor 

  Inga Alm, förtroendevald revisor 

 

Ersättare:  Malin Åkesson, auktoriserad revisor 

  Mats-Ola Sahlström, förtroendevald revisor 

 

14 februari 2019 slutade ordinarie revisor Frida Gårdenknut sin tjänst och ersattes därför av Malin Åkesson. 

 

Valberedning tillsatt vid 2018 års kongress: 

Sammankallande  Erland Berg  

Lotten Sundin-Björk 

Pia Jarskär 
 

 

 

Förtroendemannaorganisationens sammanträden 

 

Styrelsen har 2019 sammanträtt fem gånger. 

 

Arbetsutskottet har 2019 sammanträtt fyra gånger. 

 

 

Medlemskap/samarbetsavtal 
 

(Beträffande förkortningarna och internationellt medlemskap se sidan 8 och 9).   

 

RfCF är medlem i Funktionsrätt Sverige, CFE, ECFS och Eurordis. 

Förbundet har samarbetsavtal med ABF. 

RfCF är anslutet till arbetsgivarorganisationen KFO. 
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Representation inom Funktionsrätt Sverige: 

Ordförandemöte: Johan Moström 

Nätverk för kanslichefer: Åsa Silfverplatz 

Nätverk för kommunikatörer: Andreas Jarblad 

 

Övrig representation: 

Dialog med Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV): Johan Moström, Ulrica Sterky och Åsa Silfverplatz 

NT-rådets dialogmöten: Ulrica Sterky och Åsa Silfverplatz 

Patientrådsmöten MOD: Åsa Silfverplatz och Kristina Radwan 

Patientriksdag: Johan Moström och Kristina Radwan 

 

 

Föreningar 

 

Totalt finns 14 föreningar, varav 4 regionföreningar och 8 länsförening, samt 2 paraplyföreningar. 

Föreningarnas ordförande bildar ordföranderådet. Ordföranderådet har haft ett möte under året. 

 

Föreningarna har egna styrelser. De ordnar aktiviteter för sina medlemmar, sprider information om CF och PCD 

och påverkar myndigheter och samhällsorgan inom sina respektive områden. Verksamheten redovisas i egna 

verksamhetsberättelser. 

 

 

Kansli 

 
Förbundets personal har under året varit: 

- Åsa Silfverplatz, kanslichef (100%)  

- Kristina Radwan, sakkunnig (50%) sjukskriven 25% till 2019-02-28, åter 50% 2019-03-01 

- Cristina Gallone, (100%) 50% från 2019-02-01, 100% från 2019-11-16 

- Andreas Jarblad, kommunikationsstrateg och redaktör (100%) 

- Lotten Sundin-Björk, projektledare (100%)  

- Leela Ekenberg, ekonom (10%) från 2019-10-01 

 

 

Medlemmar 
 

Den 31 december 2019 var antalet medlemmar i förbundet 2 641 personer. 

 

 

Riksförbundets verksamhet 
 

Riksförbundet Cystisk Fibros har under året genomfört följande verksamheter i enlighet med förbundets 

målsättningar: 

 

PÅVERKANSARBETE 

 

Lika god vård i hela landet 

Arbetet med att uppnå målet med en lika god vård i hela landet har fortsatt. Projektet CF- och PCD-Atlas är en 

del i det arbetet. Förbundsstyrelsens vice ordförande och kanslichefen hade i september ett avstämningsmöte i 

Göteborg med CF-centerledarna som ingår i Arbetsgruppen för CF.  

 

Läkemedel 

2019 fortsatte arbetet med att driva på för positiva subventionsbeslut gällande läkemedlet Symkevi och Kalydeco 

och för att göra andra nya terapier, framför allt den så kallade trippeln, tillgängligt för alla berörda patienter.  

RfCF har bland annat  

- Genomfört möten med representanter från TLV. 

- Medverkat vid månatliga telefonmöten för Koordinationsgruppen för ordnat införande av nya terapier, 

inom CF-koalitionen - det lärande nätverket. 

- Deltagit i möte initierat av Sweden Coalition med representanter från TLV, NT-rådet och Vertex. 

- Varit i kontakt med läkemedelsverket, Vertex och verksamhetschef på ett av de berörda sjukhusen för 

CUP gällande trippeln, vi ett flertal tillfällen.  
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- Kartlagt hur processen ser ut i de olika regionerna som tillhör region Uppsala-Örebro för de som fått 

biverkningar av Orkambi och skulle vara aktuella för Symkevi med hjälp av den regionala noden och 

flera läkemedelskommittéer. 

- Deltagit på dagens medicins seminarium Introduktion av nya läkemedel. 

- Deltagit i rundabordssamtal initierat av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser med anledning av den 

pågående Läkedelsutredningen SOU2018:89. 

- Svarat på remiss SOU-2018-89, Tydligare ansvar och regler för läkemedel. 

- Deltagit på rundabordssamtal om problematiken som uppstått i Stockholms läns landsting (SLL) kring 

vem som tar kostnaderna för läkemedlet efter en klinisk studie med god effekt.  

- Tillsammans med läkare träffat Ella Bohlin (KD), regionråd med ansvar för vårdutveckling och Talla 

Alkurdi (S) som är oppositionsregionsråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor för att prata om 

problemet med kliniska studier i SLL.  

- Deltagit på Nationell konferens om kliniska studier, som i år var i Lund.  

 

RfCF har också träffat representanter från Anthrop Pharma för att diskutera tillgång till Pertzye, 

(pankreasenzymer med bikarbonat), haft telefonmöte med Active Clear (Mucoclear) med anledning av att 

Addex-NaCl togs bort från förmånen 2018 på företaget Pfizers begäran, haft telefonmöte med Corbus som 

genomför kliniska studier på lenabasum, träffat representant från Pfizer angående pneumokockvaccin och haft 

möte med Chiesi som tillverkar flera läkemedel för behandling vid CF och PCD. 

 

Tillsammans med Apotek Hjärtat i Uppsala har RfCF startat försök kring en abonnemangstjänst.  

 

Organdonation 

RfCF uppmärksammade organdonationsveckan genom att sprida kampanjmaterial, beställt från Socialstyrelsen, 

på strategiska ställen i Uppsala och lägga ut bilder från det på Facebook.  

I samband med veckan fortsatte RfCF också kampanjen ”Den gula organ-ankan”, där handgjorda gula ankor 

fungerar som glädjespridare och budbärare om hur viktigt det är prata om organdonation och berätta om sin 

inställning. Under året startades ett samarbete med företaget Munkplast som tillverkar pärlorna Nabbi. Tack vare 

att företaget skänkte pärlor, plattor och mönster för att kunna göra mängder av ankor och med hjälp av flera 

klasser, förskolor och andra frivilliga kunde över 300 ankor tillverkas och spridas ut över landet.  

RfCF medverkade på seminarium i Riksdagen i maj i närvaro av bland annat socialminister Lena Hallengren 

arrangerat av organisationen MOD - Mer Organdonation.  

RfCF medverkade på MODs patientrådsmöten under året där viktiga frågor kring politiskt och opinionsmässigt 

påverkansarbete för att öka tillgången till organ för transplantation diskuteras.  

RfCF svarade på två remisser; SOU 201926 Organbevarande behandling för donation och SOU 2019:1 

Santiagokonventionen mot organhandel och deltog dessförinnan på möte anordnat av MOD angående 

utredningen, samt förhandsvisning av filmen ”Donationen” med efterföljande paneldebatt. 

 

Nyföddhetsscreening 

RfCF har haft kontinuerlig kontakt med projektledare för Nationella riktlinjer och screening på Socialstyrelsen 

med målet att få en ny bedömning och rekommendation om att utöka den nyföddhetsscreening (PKU-provet) 

som görs på alla nyfödda till att också omfatta CF. Under året har vi svarat på remiss, Socialstyrelsens förslag 

om PKU-föreskrifter samt varit på möte hos Socialstyrelsen tillsammans med Isabelle De Monestrol. I slutet på 

året skrev RfCF en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet. 

 

CF-centrerna 

RfCF var representerade på de två regiondagarna som anordnas av CF-centrerna. Det ena ägde rum i Jönköping 

och det andra i Stockholm. 

I samverkan med personalen på CF-centrerna har RfCF drivit på för sina frågor bland annat i följande fora. 

- Arbetsgruppen för CF, en associerad förening till Svenska Läkaresällskapet, är rådgivande organ till 

RfCF. 

- Nationella kvalitetsregistret för CF, där RfCF deltar med två representanter, Ulrica Sterky och 

Andreas Jarblad, i styrgruppen för det svenska CF-registret. De deltar, tillsammans med 

registeransvariga från CF-centra, i årliga möten och i beslut rörande registerdatans 

användningsområden. 

 

Funktionsrätt Sverige 

Genom deltagande i Funktionsrätt Sveriges nätverksarbete har ett utbyte av åsikter och synpunkter skett mellan 

medlemsorganisationerna. 
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KOMMUNIKATION 

 

Informationsmaterial 

Förbundets informationsmaterial om CF och PCD har sänts ut till medlemmar, skolor, sjukhus, myndigheter  

m fl. En del av materialet finns på hemsidan och kan skrivas ut eller beställas via hemsidan av besökaren. Filmer 

har funnits till utlåning och försäljning. Under året har ett arbete inletts för att förnya RfCFs 

informationsmaterial. Prioriterat är att ta fram material att dela ut till förädlar med barn som får diagnos samt 

material som tas fram inom ramen för projektet Överleva mot alla odds gällande Livets slut och Transplantation. 

 

Webbplats - www.rfcf.se  

Här finns information om sjukdomarna CF och PCD och hur det är att leva med dem samt om förbundet och 

forskningsfonderna. För ytterligare information finns länkar till andra användbara webbplatser. Hemsidan 

uppdateras kontinuerligt och är kopplad till RfCF:s Facebook sida. 

En ny webbsida har skapats www.cfspelen.se med all information om CF-spelen samt en anmälningssida. 

 

Sociala medier 

RfCF finns på Facebook och Instagram, men även Twitter. Intresset är stort och förbundet når nya mottagare 

genom sociala medier. På Facebook finns även en grupp för medlemmarna. Facebooksidan har över 1 450 

följare och gruppen har drygt 450 medlemmar. På Instagram har vi över 400 följare.  

 

CF-bladet 

I mars 2019 gjordes CF-bladet om till en digital tidning för större spridning. Under året har det publicerats 35 

artiklar och 8 notiser.  

 

Inför skolstarten 

I god tid inför skolstarten har alla berörda medlemsfamiljer fått ett informationsbrev om frågor som kan 

underlätta skolsituationen. En särskilt framtagen skolbroschyr för barn med CF eller PCD har bifogats. 

 

 

EN ORGANISATION FÖR EN NY TID 

 

Stöd till region- och lokalföreningar 

RfCFs kanslichef höll presentationer på RfCF Nords samt Stockholms årsmöten och var också med på ett 

ordinarie styrelsemöte i Stockholm. 

 

I samband med filmpremiären av Five feet apart, där huvudrollsinnehavarna har CF erbjöd RfCF 

informationsmaterial till region- och lokalföreningarna att dela ut till biobesökare. RfCF deltog själva i Uppsala. 

 

I september deltog RfCF Stockholm på PEP-dagen i Hagaparken. Dagen arrangerades av Generation PEP, en 

organisation initierad av Kronprinsessparet, i samband med Prins Daniels lopp. Organisationen arbetar för barn 

och ungas hälsa och syftet med PEP-dagen är att ge barn och unga möjlighet att uppleva rörelseglädje i olika 

former. RfCf lånade uttält och material till RfCF Stockholm som informerade om CF och PCD samt hade en 

tävlingsaktivitet med priser bestående av biljetter till en landskamp i fotboll som RfCF ordnat. . 

 

I samband med organdonationsveckan erbjöds region- och lokalföreningarna material att göra handgjorda ankor 

med hjälp av pärlor för att sprida budskapet om organdonation och information om CF och PCD. 

 

 

PATIENTMEDVERKAN 

 

Genia 

RfCF har ett fortsatt nära samarbete med Genia i frågor som rör informationsflöde mellan patient och sjukvård, 

kvalitetsregisterarbete och tillgången till nya läkemedel samt i projektet CF- och PCD-Atlas.   

 

Individuell rådgivning 

Kansliet har haft löpande kontakter med familjer, ungdomar och vuxna rörande bidrag, informationsmaterial, 

resor, aktiviteter mm. Mycket stöd- och kontaktverksamhet har skett i föreningarna. Frågor av medicinsk 

karaktär har i första hand hänvisats till aktuellt CF-center. 

 

Frågestund 

RfCF har tillsammans med Genia ordnat tre frågestunder via videosamtal. Det första tillfället handlade om 

träning vid CF och PCD tillsammans med fysioterapeut/personlig tränare, det andra om merkostnadsersättning 

http://www.rfcf.se/
http://www.cfspelen.se/
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och vårdbidrag tillsammans med kurator och det tredje om tredje generationens CFTR-modulator då en läkare 

informerade och svarade på frågor.  

 

Expertnätverk 

Av de expertgrupper som bildades under projektet Vår framtid så är det ett som fortfarande är aktivt, Lunds 

expertråd. Under våren blev de sammankallade till två videomöten efter att deras expertis blivit efterfrågad. Det 

första handlade om e-vården och det var fysioterapeut i Lund som ställde frågor.  Det andra handlade om CF-

slingan som barnläkare i Lund tagit fram med hjälp av experterna. 

Under hösten blev RfCF kontaktade av CF-teamet för barn i Lund med en förfrågan om att får ta över 

samordningsansvaret för expertgruppen och tillsammans togs det fram ett förslag på övertagandet som 

genomförts. 

 

 

PROJEKT 

 

Podden Osynligt sjuk 

Under det andra projektåret har 27 deltagare varit med i projektet. Två har slutat under året och två har valt att 

inte vara så aktiva, men vill ändå inte sluta i projektet. Videomöten har skett med planeringsgrupp 1–2 gånger i 

månaden inför varje nytt avsnitt. 

Tre kurstillfällen i att starta en podcast har genomförts, två under vårterminen och en under höstterminen. 9 av 

projektdeltagarna anmälde sig till kursen. 3 av 9 har fullgjort kursen under detta projektår. 12 avsnitt är inspelade 

och släppta varav två är bonusavsnitt och ett är en livesändning från CF-spelen. 

 

CF-och PCD-Atlas 

RfCF har tillsammans med Genia fortsatt kartläggningen av den svenska CF- och PCD-vården genom projektet  

CF-och PCD-Atlas. Kartläggningen utgör i förlängningen en plattform för identifiering av utmaningar och ett 

verktyg för eventuella åtgärder samt kommunikation för en bättre och jämlik vård. 

 

Överlevare mot alla odds 

Att åldras med CF eller PCD innebär nya utmaningar både för vården, patienter och anhöriga. Många är oroliga 

över hur hälsan och ekonomin kommer att se ut och undrar om vården är redo för detta. Under 2019 har 

personliga berättelser från personer med CF och PCD över 40 år publicerats i CF-bladet och på RfCFs hemsida. 

I juni fick projektet möjlighet att presentera en poster på 1st Adult CF Conference i Milano där den mottog 

hederspris. Projektet har uppmärksammats av flera organisationer både nationellt och internationellt. Samarbeten 

med bland annat personal på Stockholms CF-center har inletts och en nordisk samverkan bestående av 

informations- och idéutbyte med representanter från de andra länderna är under utveckling.    

 

CF-spelen 

RfCF har under året arbetat intensivt med att arrangera den andra upplagen av CF-spelen som gick av stapeln i 

Furuviksparken. CF-spelen är ett familjeevenemang med prova-på-aktiviteter som syftar till att stärka 

gemenskapen inom CF och PCD samt sprida kunskap om vikten av fysisk aktivitet. Ca 130 medlemmar deltog i 

årets CF-spel. Utöver det kom det många personer som besökte Furuvik och därmed fick möjlighet att delta på 

vårt event, samtidigt som de information om CF och PCD. Vi hade glädjen att ha vår ambassadör Tomas 

Gustafson på plats för att avsluta sin utmaning som pågått under våren. Flera spännande föredragshållare höll 

intressanta föreläsningar. I genomförandet fick vi fick stöd från flera läkemedelsföretag samt Sunnerdahls 

handikappfond och Min Stora Dag. En egen hemsida har skapats, www.cfspelen.se. Artiklar och bilder finns 

även på www.cfbladet.se. 

 

50-årsjubileum 

I samband med CF-spelen firade förbundet sitt 50-årsjubileum. En middag hölls i Furuviks cirkusbyggnad där 

det bjöds på tal, underhållning, akrobatik och en film vi skapat om RfCFs bildande och hur behandlingen 

utvecklats de senaste femtio åren. Filmen finns på vår hemsida och artiklar och bilder finns på www.cfbladet.se. 

 

 

FINANSIERING 

 

Månadsgivare 

Via insamlingssidan Zohero, har 6 personer valt att bli månadsgivare under 2019. Totalt är 18 personer 

månadsgivare. 

 

Facebook 

Under året har 69 insamlingar gjorts via Facebook. 

http://www.cfspelen.se/
http://www.cfbladet.se/
http://www.cfbladet.se/
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Swedbank Robur Humanfond 

Sedan starten 1990 har RfCF medlemskap i ”Humanfonden”, en ideell fond med etiska kriterier, där 2% av 

fondförmögenheten vid varje årsskifte tillfaller respektive organisation. Vid årsskiftet fanns 119 sparare som valt 

RfCF som mottagare av de två procenten. Årets utdelning till RfCF uppgick till 219 212 kronor. 

 

 

Fonder 
 

Gåvor till forskning som RfCF erhåller överförs till nedanstående fonder för utdelning:  

 

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond  

Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond 

Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond 

 

Styrelsen för dessa har haft följande sammansättning: 

Ordförande Johan Moström, RfCF 

 Henric Falkman, jurist 

Hans Hjelm, RfCF 

Jan Mårtensson, fd bankdirektör 

Camilla Nordström, RfCF 

Roger Olsson, RfCF 

Birgitta Strandvik, professor emerita 

Åsa Silfverplatz, RfCF, tj.mannasekr 

 

Fondernas medel har förvaltats av SEB genom diskretionär förvaltning.  

Fonderna lämnar egna årsredovisningar. 

 

Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond: Under 

året har stipendier och bidrag om sammanlagt 405 000 kronor beviljats till 4 personer. 

 

Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond: Fondens avkastning skall användas till information samt rese- och 

utbildningsbidrag till vårdpersonal, forskare m fl. I bidrag har beviljats 202 609 kronor till 34 personer.  

 

Familjen Alvar Brodins Minnesfond  

Fondens medel förvaltas av RfCF. Förbundsstyrelsen beslöt bevilja sammanlagt 46 500 kronor till 10 sökande. 

 

 

Internationellt samarbete 
 

Cystic Fibrosis Europe, CFE  

RfCF är medlem i CFE som är den europeiska organisationen för nationella CF-förbund. Vid CFE:s årsmöte och 

i Liverpool, 4-5 juni 2019, representerades RfCF av Åsa Silfverplatz. Hon deltog även på den efterföljande 

konferensen 6-8 juni, som ordnas av European Cystic Fibrosis Society, ECFS. 

 

Eurordis 

RfCF är medlem i Eurordis, den europeiska organisationen för små och ovanliga sjukdomar.  

 

CF-Norden 

Representanter från CF-föreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige träffas vartannat år i något av de 

nordiska länderna. I år hölls ett videomöte i mars och att annat möte skedde i samband med CFE:s årsmöte och 

ECFS i Liverpool i juni.  

 

 

Ekonomi 
 

Beträffande ekonomin hänvisas till förbundets årsredovisning. 
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Slutord 
 

Styrelsen framför härmed ett varmt tack till myndigheter, fonder och stiftelser och landsting samt till enskilda, 

företag och organisationer som på olika sätt givit sitt stöd till vår verksamhet. 

 

I detta tack inbegrips också de personer som sparar i Swedbank Humanfond och därmed ger sitt bidrag till RfCF. 

Stödet har gjort det möjligt att arbeta i enlighet med förbundets målsättning.   

 

Uppsala i april 2020 

 

Å styrelsens vägnar 

 

 

 

 

Johan Moström 

Förbundsordförande 

 

 

 

Förkortningar: 

ABF  Arbetarnas Bildningsförbund 

CF  Cystisk Fibros 

KFO  Kooperationens Förhandlingsorganisation 

MOD  Mer Organ Donation 

PCD  Primär Ciliär Dyskinesi (cilieimmobilitetssjukdomar) 

CFE  Cystic Fibrosis Europé 

ECFS  European Cystic Fibrosis Society 
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