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Org.nr. 802465-1591

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
MOD grundades 2012 och arbetar för att öka förståelsen och kunskapen om organdonation med målet att ingen skall 
behöva dö i väntan på ett organ i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan i Sverige genom att sprida 
information och kunskap om organdonation. Arbetet bedrivs med ett antal olika projekt inom fyra olika områden: 
allmänheten, sjukvårdsprofessionen, politiker och media.

Föreningens säte är Stockholm.

Flerårsjämförelse*

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 1 722 227 1 669 977 930 346 2 976 706 3 031 477
Res. efter finansiella poster 212 913 203 888 -570 172 319 201 465 166
Balansomslutning 1 206 806 1 242 401 963 971 984 579 731 530
Soliditet (%) 62,84 39,97 30,36 87,64 74,32

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Verksamhetsberättelse 2018 för MOD- Mer organdonation

I början av 2018 träffade MOD tillsammans med utvalda experter statssekreterare Agneta Karlsson för ett 
rundabordssamtal för att gå igenom hur vi ska kunna gå vidare med de konkreta förslag som Anders Milton tagit fram 
under sin donationsutredning. Kort därefter meddelade regeringen att man utsett Sten Hecksher att göra en 
tilläggsutredning för att fördjupa kunskapen kring vissa juridiska problem ifrån Anders Miltons förslag.

Den nya statliga utredningen fokuserar på de juridiska aspekterna kring vilka medicinska insatser sjukvården får göra i 
livets slutskede och förväntas vara färdig sommaren 2019. MOD har haft ett antal möten under året med Sten 
Heckscher och de olika experterna han samlat kring sig. Den statliga utredningen, förväntas komma med förslag på 
genomgripande förändringar som skulle kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige och har varit MODs prioritet 
under 2018.

Utöver arbetet med utredningen har MOD medverkat i en rad olika aktiviteter under året för att uppmärksamma 
organdonation. Regeringen gav exempelvis ut en ny förordning under maj 2018 som gör det möjligt för 
sjukvårdspersonal att titta i donationsregistret tidigare i processen, vilket MOD har spridit via sina kanaler. Därutöver 
har Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, inrättat ett nationellt donationscentrum (NDC) för att bland annat 
informera och kommunicera med allmänheten. MOD har haft löpande avstämningsmöten med Socialstyrelsen och 
ingår numera i den samverkansgrupp som NDC bildat med experter ifrån sjukvården och patientföreträdare.

Mot slutet av året inrättades även ett regionalt donationscentrum (RDC) i Stockholms och Gotlands läns landsting som 
MOD haft en nära kontakt med för att vi skall kunna sprida det sättet att organisera sjukvården till andra delar av 
Sverige. Under 2018 inträffade även den första transplantationen genom njurbytesprogrammet som har en potential att 
dramatiskt öka antalet levande donatorer i Sverige. MOD har sedan 2016 aktivt spridit information om 
njurbytesprogrammet för att öka kännedom och förståelsen för detta sätt att transplantera.

 
MOD arrangerade under Almedalen ett rundabordssamtal och en paneldebatt om organdonation. I samband med 
Almedalen tog vi även fram boken När Livet Vänder- 100 röster om organdonation där vi samlade 100 olika personliga
berättelser om organdonation. Vi delade också ut boken När Livet Vänder till politiker och makthavare med en 
inbjudan att ses och fortsätta dialogen om organdonation. Detta upprepades under donationsveckan då samtliga 
medlemmar av Socialutskottet i Riksdagen fick boken tillsammans med en inbjudan till fördjupade samtal. Vi har 
hittills haft enskilda möten med fyra riksdagspartier (S, L, M och KD).
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Under året släppte MOD filmen ”Organdonation- en fråga om liv och död” för att på ett kort och koncist sätt lyfta det 
systemfel vi idag har i Sverige. Filmen har skickats till relevanta beslutsfattare inom sjukvården och till politiker som 
arbetar med sjukvårdsfrågor. Ett stort tack till Ruth reklambyrå som hjälpte oss med detta pro-bono.

Under året har det publicerats över 420 nyheter om organdonation genom tidningar, radio och TV. Det är i snitt mer än 
en artikel om dagen och MOD omnämns, citeras eller uppges som källa i 32 artiklar. Utöver dessa 32 artiklar har MOD 
hjälpt media med fakta, kunskap och intervjuobjekt i ett flertal artiklar. Under året har vi även spelat in och lanserat 
fem nya avsnitt av MOD-podden med fokus på organdonation, transplantation och forskning.

Vi har under året tagit fram 42 personliga berättelser som fått stor spridning via MODs olika kanaler. De personliga 
berättelserna är en av våra viktigaste plattformar som skapar medvetenhet och får allmänheten att agera. På Facebook 
har vi 76 000 följare och under året publicerade vi 490 inlägg. Sammanlagt har dessa visats 11 000 000 gånger och våra
följare har interagerat genom att dela, tumma upp eller gilla nästan 700 000 gånger. Vid månadsskiftet maj/juni blev det
också möjligt för oss att samla in pengar direkt genom Facebook.

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till Jacob Wallenbergs Särskilda Fond, samt de personer som köpt gåvor, 
högtidsgåvor och minnesgåvor från MOD under året. Vi tackar också för alla personliga insamlingar som startats, våra 
månadsgivare och till de företag, stiftelser och föreningar som stöttar oss i vårt arbete. Utan er skulle MOD inte finnas.

MODs styrelse har under 2018 haft två styrelsemöten och en årsstämma. MODs professionella råd, patientråd och 
kreativa råd har samlats vid ett flertal tillfällen och MOD har medverkat vid två olika EU-möten om organdonation.

2019 och framåt

Under maj hjälpte MOD till att arrangera ett seminarium om organdonation i Riksdagen, första kammarsalen, 
tillsammans med Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg Andersson. Syftet med dagen var att belysa behovet av 
förändring av lagstiftning och regelverk kring organdonation inför att Sten Heckshcer lägger fram sitt betänkande för 
regeringen den 3:e juni.

MOD kommer under 2019 och framåt att fortsätta fokusera sitt arbete på att driva igenom de förändringar som behövs i
Sverige för att vi skall kunna dubblera antalet donatorer i Sverige.

Förändringar i eget kapital
Fritt eget

kapital
Belopp vid årets ingång 545 469
Årets vinst 212 913
Belopp vid årets utgång 758 382

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens 
vinst

Till stämmans förfogande står
balanserad vinst 545 469
årets vinst 212 913

758 382
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 758 382

758 382

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01
Not 2018-12-31 2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 722 227 1 655 080

1 722 227 1 655 080

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -51 562 -81 251
Övriga externa kostnader -672 702 -722 983
Personalkostnader 2 -779 829 -594 921

-1 504 093 -1 399 155

Rörelseresultat 218 134 255 925

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -5 221 -3 180

-5 221 -3 180

Resultat efter finansiella poster 212 913 252 745

Årets resultat 212 913 252 745
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 19 882 39 882

19 882 39 882

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 146 955 40 000
Aktuell skattefordran 49 731 4 553
Övriga fordringar 21 770 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 61 096 48 350

279 552 92 903

Kassa och bank
Kassa och bank 907 372 1 183 473
Summa kassa och bank 907 372 1 183 473

Summa omsättningstillgångar 1 206 806 1 316 258

SUMMA TILLGÅNGAR 1 206 806 1 316 258
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 545 469 292 724
Årets resultat 212 913 252 745
Summa eget kapital 758 382 545 469

Långfristiga skulder 3
Övriga skulder 300 000 400 000
Summa långfristiga skulder 300 000 400 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 16 519 56 419
Övriga skulder 126 905 284 370
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 148 424 370 789

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 206 806 1 316 258
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Varuförsäljning
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och 
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 
försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 2,00 1,00

Not 3 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 300 000 400 000

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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NOTER

Stockholm 2019-06-

Göran Carstedt Peter Carstedt

Daniel Brattgård Cecilia Hielte Kallenberg Louise Konstantiv Gyll

Min revisionsberättelse har lämnats den       juni 2019

Maria Claesson
Auktoriserad revisor
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