
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Riksförbundet Cystisk Fibros 



 

 

 2 

 

Innehåll 

 

 

Verksamhetsberättelse 
 

 

Valda funktionärer  3 

 

Medlemskap/samarbetsavtal  4 

 

Föreningar 4 

 

Kansli 4 

 

Medlemmar 4 

 

Riksförbundets verksamhet 5 

 

Fonder 9 

 

Internationellt samarbete 10 

 

Ekonomi 10 

 

Slutord  10 



 

 

 3 

Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Riksförbundet Cystisk Fibros ber att få lämna följande berättelse över verksamheten 2020. 
Org.nr. 817600–9473 
 
 

Valda funktionärer 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Fram till kongressen 2020 
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  
 
Valda på kongressen 2020 
Förbundsordförande Johan Moström 
Vice förbundsordförande Ulrica Sterky 
Övriga ledamöter Camilla Nordström 
  Roger Olsson 
  Nihal Mohamed 
  Linn Zetterberg 
  Christian Bergdahl 
  Roland Palm 
Ersättare  Duygu Ersoy 
  Hans Hjelm 
  Tanja Hedberg 
 
Arbetsutskottet har under året haft följande sammansättning: 
Ordförande   Johan Moström 
  Ulrica Sterky 
  Roger Olsson 
 
Revisorer: 
Valda på kongressen 2020 
Ordinarie  PwC, revisionsbyrå som utser auktoriserad revisor 
  Inga Alm, förtroendevald revisor 

 
Ersättare  PwC, revisionsbyrå som utser auktoriserad revisor 

  Ludvig Arbin, förtroendevald revisor 
 
På kongressen 2020 fattades beslut om att genomföra en ändring i stadgarna som innebär att revisionsbyrå 
kan väljas, i stället för personval av auktoriserad revisor, där revisionsbyrån har rätt att utse auktoriserad 
revisor. 
 
Valberedning tillsatt vid 2020 års kongress: 
Sammankallande  Lotten Sundin-Björk 

Erland Berg 
Ellinor Silverdahl 
Niklas Brandt 
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Förtroendemannaorganisationens sammanträden: 
- Styrelsen har 2020 sammanträtt fem gånger. 
- Arbetsutskottet har 2020 sammanträtt tre gånger. 
- En digital förbundskongress har arrangerats. 
 
 

Medlemskap/samarbetsavtal 
 
(Beträffande förkortningarna och internationellt medlemskap se sidan 9 och 10).   
 
RfCF är medlem i Funktionsrätt Sverige, CFE, ECFS och Eurordis. 
Förbundet har samarbetsavtal med ABF. 
RfCF är anslutet till arbetsgivarorganisationen Fremia (tidigare KFO). 
Representation inom Funktionsrätt Sverige: 
Ordförandemöte: Johan Moström 
Nätverk för kanslichefer: Åsa Silfverplatz 
Nätverk för kommunikatörer: Andreas Jarblad 
 
Övrig representation: 
TLVs dialogforum:Åsa Silfverplatz 
NT-rådets dialogmöten: Ulrica Sterky och Åsa Silfverplatz 
Patientrådsmöten MOD: Åsa Silfverplatz och Kristina Radwan 
Patientriksdag: 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%)  
- Cristina Gallone, (100% med lönebidrag)  
- Andreas Jarblad, kommunikationsstrateg och redaktör (100% med lönebidrag) 
- Lotten Sundin-Björk, projektledare (100%)  
- Leela Ekenberg, ekonom (10%) 
 
 

Medlemmar 
 
Den 31 december 2020 var antalet medlemmar i förbundet 2 647 personer. 
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Riksförbundets verksamhet 
 
Året har ställt stora krav på omställningar med anledning av den globala pandemin. Riksförbundet Cystisk 
Fibros verksamhet har kunnat anpassas utifrån de rådande omständigheterna och det skiftande behovet. 
Många planerade aktiviteter har trots allt kunnat fullföljas, om än mer digitaliserat än tidigare och med en 
större arbetsinsats än planerat. 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. Projekten CF- och PCD-Atlas 
och Överlevare mot alla odds är en del av det arbetet.  
RfCF svarade på remissen SOU 2020:19, God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem.  
RfCF är sammankallande för månatliga videomöten med Koordinationsgruppen, CF Sverige där läkare 
från alla Sveriges CF-center, förbundsstyrelsens vice ordförande och kanslichefen samt representanter från 
Genia är med. Förbundsstyrelsens vice ordförande och kanslichefen hade i november ett 
avstämningsmöte med CF-centerledarna som ingår i Arbetsgruppen för CF.  
I slutet på året tog RfCF initiativ till att starta ett motsvarande upplägg gällande PCD. Två läkare från 
Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, två ledamöter från RfCF och kanslichefen deltog.  
 
Läkemedel 
2020 intensifierades arbetet med att driva på för positiva subventionsbeslut gällande framför allt 
läkemedlet Kaftrio, men även Symkevi och Kalydeco, för att göra nya terapier tillgängliga för alla berörda 
patienter.  
RfCF har bland annat  

- Initierat och deltagit i flera möten med representanter från TLV, SKR, NT-rådet och Vertex.  

- Varit sammakalladen för månatliga videomöten med Koordinationsgruppen, CF Sverige där 
ämnet berörts vid ett flertal tillfällen. 

- Varit delaktiga i Riksdagsseminarium om hur Sverige kan använda ny precisionsmedicin och om 
CF. 

- Deltagit i TLVs dialogforum. 

- Deltagit i seminariet EU och sällsynta sjukdomar - Kampen för högkvalitativ sjukvård.  

- Lanserat kampanjfilm om nya läkemedel. 

- Arrangerat ett webbinarium, som en del i den virtuella kursdagen om Ordnat införande med 
Ricard Nergårdh. 

- Arrangerat ett webbinarium om Kaftrio med Lena Hjelte. 

- Uppmanat TLV, genom en skrivning, till snabb handläggning och värdering av viktiga parametrar.  

- Deltagit i Rundabordssamtal med Vertex och regionpolitiker från Skåne, Göteborg, Stockholm 
och Uppsala. 

- Haft möten ca. varannan vecka med Arbetsgruppen Nya Terapier, som utgörs av RfCFs 
arbetsutskott, kanslichef, kommunikationsstrateg och representant från Genia. 

 
Organdonation 
RfCF uppmärksammade organdonationsveckan även detta år genom 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. Kampanjen genomförs i 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 i februari på seminarium i riksdagen arrangerat av Nätverket Organdonation i 
Riksdagen i samarbete med MOD - Mer Organdonation för ett samtal kring vilka konkreta åtgärder som 
behövs på både nationell och regional nivå för att öka tillgången till organ för transplantation.  
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Nyföddhetsscreening 
Under året har flera möten organiserats av Socialstyrelsen. RfCFs kanslichef och vice ordförande ingick i 
den sakkunniggrupp som sattes samman av Socialstyrelsen för arbetet med screening för cystisk fibros. 
Flera bedömningsmöten med hela sakkunniggruppen har hållits och det sista genomfördes i slutet av året 
för att i januari 2021 kunna lämna ett motiveringsunderlag till det Nationella Screeningrådet på 
Socialstyrelsen. 
 
Smittskyddspeng och riskgrupp, Covid-19 
I mars skickade RfCF en skrivning till Folkhälsomyndigheten för att uppmana dem att inkludera och 
specifikt nämna diagnoserna CF och PCD som riskgrupper vid Covid-19.Vi erbjöd oss också att bistå med 
kunskap. Tillsammans med CF-läkare tog RfCF fram intyg för personer med CF och PCD för att 
underlätta vid kontakt med bland annat arbetsgivare och skola att använda i med anledning av situationen. 
Intygen publicerades på RfCFs hemsida. RfCF och ACF skickade också en skrivelse för att belysa att 
personer med CF och PCD utgör riskgrupper och om behovet av förebyggande sjukpenning med 
anledning av Covid-19 till Lena Hallengren och andra på Regeringskansliet. I april skickade RfCF 
ytterligare en skrivning till Regeringskansliet och Socialstyrelsen. I juni lämnade RfCF remissyttrande 
angående Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, 
S2020-04874-SF. RfCF skrev också ett yttrande angående Förordning om viss sjukpenning i förebyggande 
syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-1, SFS 2020:582. Samma månad var 
RfCF medförfattare till en debattartikeltillsammans initierad av Funktionsrätt Sverige och MOD om 
smittbärarpenning.  
 
Patientens röst i pandemin 
I november deltog RfCF i en workshop initierad av Arbetsgruppen för krisberedskap & resiliens inom 
regeringens samverkansprogram för att representera patientens röst i pandemin ur ett beredskaps- och 
resiliensperspektiv. Flera patientorganisationer deltog för att identifiera ett antal särskilt betydelsefulla 
områden som ska prioriteras och utvecklas till konkreta förslag på vad som kan förbättras inför framtida 
kriser.   
Särskilt betydelsefulla områden identifierade av ett tiotal patientorganisationer var kommunikation, 
riskgrupper, smittskyddspeng, patientmedverkan samt vård- och rehabiliteringsskuld. 
 
Nationell kampanjdag - Alla har rätt att andas 
Under året introducerade RfCF en nationell kampanjdag 21 november för cystisk fibros och primär ciliär 
dyskinesi. Kampanjdagen ska infalla årligen, samma vecka som den europeiska Cystic Fibrosis Awareness 
Week. Syftet är att sprida medvetenhet om dessa sjukdomar, och om de som för en så imponerande kamp 
mot dem. Inför kampanjdagen startades det sociala eventet Andas för CF och PCD: Ett socialt event 
under 7 dagar, som gick ut på att uppmärksamma behandlingsbördan och hur viktig den fysiska träningen 
är för alla med CF och PCD. Genom att utföra en fysisk aktivitet och använda någon av de texter RfCF 
lagt ut på hemsidan kunde man uppmärksamma kampanjen i sina sociala medier och sprida den. Det 
andra eventet Alla har rätt att andas: Ett upplysande skedde på själva kampanjdagen då RfCF publicerade 
flera filmer och bilder i sociala medier från projiceringar av en kampanjfilm på olika husfasader i Uppsala. 
Syftet med filmen var att uppmärksamma sjukdomarna och rätten att andas. Filmen finns att se på RfCFs 
hemsida. 
 
CF-centrena 
RfCF har under året varit sammankallande för månatliga videomöten med Koordinationsgruppen, CF 
Sverige där läkare från samtliga CF-center är representerade. RfCFs kanslichef deltar också regelbundet på 
CF-Sverige Nätverksmöte, med övrig vårdpersonal från både CF-center och andra sjukhus. 
I samverkan med personalen på CF-centrena 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. 
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Funktionsrätt Sverige 
Genom deltagande i Funktionsrätt Sveriges nätverksarbete har ett utbyte av åsikter och synpunkter skett 
mellan medlemsorganisationerna. 
 
 

KOMMUNIKATION 
 
Webbinarier med anledning av pandemin 
Behovet av information i samband med utbrottet av Covid-19 var stort. RfCF kunde, tillsammans med 
läkare från CF-centra och Genia, organisera flera webbinarier för att förmedel den information som fanns 
och besvara medlemmarnas frågor. Antalet åhörare var mycket stort, med närmare 200 deltagare vid vissa 
av webbinarierna. 
Initialt hölls de veckovis. Totalt organiserade tio webbinarier från mars t.o.m. november med det temat, 
varav ett var inriktat mot transplantation. Det genomfördes tillsammans med representant från MOD. 
Webbinarierna ledde till en starkare och mer kontinuerlig kontakt mellan RfCF och CF-centraläkarna och 
kommunikation kring andra ämnen gällande CF- och PCD-vården, delaktighet i vården, gemensam analys 
av läget för de nya CF-läkemedlen m.m. blev uppenbart och månatliga möten mellan RfCF och CF-
läkarna, där RfCF är sammankallande, blev därför rutin. 
Ytterligare fyra webbinarier med psykologisk inriktning, yoga och vårdmöten på distans har hållits för 
medlemmarna, för att möta konsekvenser av pandemin. 
 
Den planerade kursdagen i samband med årets kongress gjordes om till en virtuell kursdagsserie om sju 
webbinarier, varav sex hölls under hösten/vintern 2021.  
 
 
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 arbetet med att förnya RfCFs 
informationsmaterial fortsatt. 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. 
 
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 1 650 följare och gruppen har drygt 550 medlemmar. På Instagram har vi över 500 följare.  
 
CF-bladet 
Under året har det publicerats 26 artiklar och 18 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 
I samband med RfCFs ordinarie styrelsemöten hölls ordförandemöten med föreningsordföranden, totalt fyra möten. 
RfCFs kanslichef och projektledare var med på ett ordinarie styrelsemöte för RfCF Stockholm. 
 

http://www.rfcf.se/
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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 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. 
 
Forum Spetspatient 
RfCF har medverkat vid Forum Spetspatients initiativ till att lyfta fram patientperspektivet i Coronatider. 
Forum Spetspatient arrangerade även diskussion om betänkandet från regeringens utredning God och 
nära vård där RfCF deltog.  
 
 

PROJEKT 
 
Podden Osynligt sjuk 
Under det tredje projektåret har 28 deltagare varit med i projektet. Två har aktivt slutat under året och sex 
deltagare har valt att inte vara så aktiva, men vill ändå inte sluta i projektet. Videomöten har skett med 
planeringsgrupp 1–3 gånger i månaden inför varje nytt avsnitt. Nyhetsbrev till myndighetspersoner, 
vårdpersonal med flera har skickats i samband med nytt avsnitt. 
Ett kurstillfälle i att starta en podcast har genomförts under vårterminen. 3 av projektdeltagarna anmälde 
sig till kursen. 2 av 3 har fullgjort kursen under detta projektår. 11 avsnitt är inspelade och släppta varav 
två är en livesändning. I december beviljade Arvsfonden en förlängning av projektet i tre månader till och 
med den 31 mars 2021. 
 
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. Ett webbinarium på 
temat arrangerades som en del i RfCFs virtuella kursdagsserie. 
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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. Arbetet 
har en stark utgångspunkt i personcentrerad vård. Under 2020 har projektet fått bidrag från Nordens 
Välfärdscenter och det nordiska samarbetet utformades. Inom ramen för projektet har ett samarbete med 
organisationen DöBra genomförts och tillsammans med personal på Stockholm CF-center har materialet 
”Trygghet inför livets slut” utvecklats. Ytterligare material kring transplantation har utarbetats. Ett 
webbinarium på temat arrangerades som en del i RfCFs virtuella kursdagsserie. 
 
Själv, men inte ensam 
RfCF ansökte om medel hos arvsfonden för projektet ”Själv, men inte ensam”. Om projektet blir beviljat 
kommer det utvecklas en modell med olika former av stöd för att förebygga psykisk ohälsa hos 
målgruppen som är personer med cystisk fibros (CF), primär ciliär dyskenesi (PCD) och deras anhöriga. 
Modellen kommer att bestå av stöd via telefon, samtalsgrupper via videolänk och webbinarier på teman 
som rör psykisk hälsa. Stödtelefonen och samtalsgrupperna kommer till en början att bemannas av 
medarbetare i projektet. Under projektets gång kommer volontärer med egna erfarenheter av CF eller 
PCD att bemanna telefonen och leda samtalsgrupperna. Projektet kommer att ta fram en utbildning för 
detta ändamål. 
 
 

FINANSIERING 
 
Månadsgivare 
Via insamlingssidan Zohero, har 10 personer valt att bli månadsgivare under 2020. Totalt är 14 personer 
månadsgivare. 
 
Facebook 
Under året har 90 insamlingar gjorts via Facebook. 
 
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. Årets utdelning till RfCF 
uppgick till 238 973 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 
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. 
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Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond: Under året har 
stipendier och bidrag om sammanlagt 441 000 kronor beviljats till 8 personer. 
 
Stiftelsen Cecilia Falkmans Minnesfond: Fondens avkastning skall användas till information samt rese- och 
utbildningsbidrag till vårdpersonal, forskare m fl. I bidrag har beviljats 189 270 kronor till 17 personer.  
 
Familjen Alvar Brodins Minnesfond  
Fondens medel förvaltas av RfCF. Förbundsstyrelsen beslöt bevilja sammanlagt 57 700 kronor till 13 
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 so hölls digitalt, 31 augusti , representerades RfCF av Åsa Silfverplatz. Hon deltog även på den 
digitala konferensen 24-25 september, som ordnas av European Cystic Fibrosis Society, ECFS. 
RfCF har bistått CFE med att översätta en enkät angående tillgång till behandling samt bidragit i 
diskussioner kring ett projekt initierat av Vertex kallat Hubble. 
 
Eurordis 
RfCF är medlem i Eurordis, den europeiska organisationen för små och ovanliga sjukdomar.  
 
CF-Norden 
22 september hölls ett möte inom ramen för projektet Överlevare mot alla odds med nordiska deltagare.  
Representanter från CF-föreningarna i Norge, Danmark, Finland och Sverige träffas vartannat år i något 
av de nordiska länderna. I år hölls detta som ett videomöte 15-16 oktober och det arrangerades av RfCF.  
 
 

Ekonomi 
 
Beträffande ekonomin hänvisas till förbundets årsredovisning. 
 
 

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.   
 
April 2021 
 
Å styrelsens vägnar 
 

 
 
Johan Moström 
Förbundsordförande 
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Förkortningar: 
ABF  Arbetarnas Bildningsförbund 
ACF  Arbetsgruppen Cystisk Fibros 
CF  Cystisk Fibros 
KFO  Kooperationens Förhandlingsorganisation 
MOD  Mer Organ Donation 
PCD  Primär Ciliär Dyskinesi (cilieimmobilitetssjukdomar) 
CFE  Cystic Fibrosis Europe 
ECFS  European Cystic Fibrosis Society 


