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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 i Stockholm.
Flerårsjämförelse*
Verksamhetsintäkter
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020
1 057 406
-650 023
1 784 166
78,22

2019
2 860 841
1 287 372
2 442 951
83,74

2018
1 722 227
212 913
1 206 806
62,84

2017
1 669 977
203 888
1 242 401
39,97

2016
930 346
-570 172
963 971
30,36

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Verksamhetsberättelse 2020 för MOD- Mer organdonation
MODs överordnande fokus under 2020 har varit arbetet med en ny lagstiftning kring organdonation, samtidigt som året
har präglats starkt av Coronapandemin där transplanterade personer är en av riskgrupperna för allvarliga
komplikationer.
Sedan år 2013 har MOD arbetat för att vi i Sverige skall få en ny och uppdaterad lagstiftning när det kommer till
organdonation. Under 2020 har regeringen slutligen efter två olika statliga utredningar lagt fram proposition
2020:21/48 om organbevarande behandling. Förslaget handlar i huvudsak om vilka medicinska insatser som skall vara
tillåtna i livets slutskede (innan en person avlider) för att möjliggöra organdonation efter att en person har avlidit.
Propositionen innehåller förslag på hur lagstiftningen borde formuleras för att ge intensivvården ett tydligt lagrum för
nödvändiga och tillåtna organbevarande behandlingar. MOD ställer sig bakom propositionen, men har vissa centrala
invändningar. Propositionens formuleringar skapar osäkerhet för intensivvårdspersonalen och leder till att potentiella
donatorer kan missas att upptäckas. Samtidigt finns förslag på förändringar som kommer leda till att fler kommer
kunna donera organ.
Under året har därför mycket av MODs fokus varit att föra en dialog och ta fram underlag som bidrar till att skapa en
bättre förståelse för propositionen – det vill säga dess innehåll, vilka konsekvenser förslaget kommer att få samt vad
som saknas i propositionen – till berörda politiker, myndigheter och organisationer. I februari bjöd vi exempelvis in till
ett seminarium i Riksdagen med Nätverket Organdonation i Riksdagen (NOR). Därtill arrangerade MOD två livesända
TV-inspelningar i november med några av de mest erkända personerna inom organdonation och transplantation i
Sverige. Detta skedde i samband med donationsveckan i syfte att belysa propositionen och de olika hinder som finns i
Sverige inom organdonation.
Under året har MOD även haft ett flertal möten med socialutskottet, som kommer att bereda lagförslaget under april
2021. MOD har även haft samtal med 6 av de 8 politiska partierna i riksdagen kring propositionen, lagrådsremissen, de
olika remisserna och följdmotionerna. Fyra partier valde att lämna in följdmotioner, där de vill komplettera
propositionen med aspekter de anser saknas eller behöver förtydligas. I samband med dessa möten har MOD tagit fram
ett upprop där vi samlar ledande experter inom organdonation och transplantation i Sverige bakom en skrift kring
varför vissa förbättringar behövs till regeringens lagförslag.
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Med anledning av Corona, så har MOD engagerat sig på flera olika sätt under året kring frågor som rör den
patientgrupp vi representerar. I början av 2020 medverkade vi till att få transplanterade och personer på väntelistan att
ingå i definitionen över vilka som definieras som riskgrupp. Vi hjälpte även socialutskottet att få igenom en
smittskyddspeng för riskgrupper i Sverige och MOD såg till att transplanterade och personer på väntelistan blev
prioriterade i FAS 2 för vaccin mot covid-19. Vi har samtidigt haft en viktig roll avseende information och
kommunikation till patientgruppen avseende covid-19, då informationsbehovet har varit stort och det har varit
utmanande att få svar på viktiga frågor från både myndigheter och sjukvården.
Under året har vi varit initiativtagare till ett antal event kopplat till organdonation och covid-19. MOD var en av
huvudtalarna vid DCD-konferensen i februri, som är en av de viktigaste och nya donationsformerna vi har i Sverige. Vi
tog exempelvis initiativet till ett internationellt webinar i april ”Coping with uncertainty during the covid-19
pandemic”. Under mötet medverkade ett femtiotal olika länder för att ta del av den senaste forskningen och kunskapen
kring hur covid-19 påverkar transplanterade. Vi medverkade även i att förbereda och planera ytterligare en
internationell konferens: Tranplant Learning Journey 2,0 (TLJ 2,0) i augusti där European Society for organdonation &
Transplantation (ESOT) samlade världsexpertisen kring hur covid-19 påverkar transplanterade under pandemin. Under
TLJ 2,0 lyfte MOD fram behovet av ett nytt europeiskt nätverk för patientorganisationer som arbetar med
organdonation och transplantation (ETPO) där MOD skulle ingå. I Sverige var vi behjälpliga i att arrangera
Njurstiftelsens stipendieutdelning i september med tema ”Hur har donations- och transplantationsverksamheten
påverkats av pandemin” och har lyft fram”Patientens roll i spåren av pandemin” vid MedTech Summit i oktober.
Då Corona-pandemin även drabbat MOD som organisation under 2020, så har vi sett att andelen insamlade medel
minskat drastiskt jämfört med föregående år och det har varit svårt att få finansiellt stöd från filantroper, stiftelser och
företag. Detta har resulterat i att vi har använt oss av det statliga stödpaket som Tillväxtverket erbjudit kring
permitteringar för samtliga möjliga medarbetare.
MOD har under året haft tre anställda, varav en ny kollega. Med denna nya kompetens har vi haft möjlighet att
genomföra ännu fler projekt. Ett av de viktiga projekten som drivits är utformningen och framtagandet av MODs nya
hemsida som numera både innehåller den viktigaste informationen om organdonation i Sverige och går att navigera på
ett lättare sätt. Detta vill vi rikta ett särskilt stort tack till Gabriela Brandén och Karl Wahlström.
Utöver arbetet med utredningen och Corona har MOD medverkat i en rad olika aktiviteter under året för att
uppmärksamma organdonation. Under året har det publicerats över 1400 nyheter om organdonation genom tidningar,
radio och TV. Det är i snitt ca. fyra artiklar om dagen och MOD omnämns, citeras eller uppges som källa i ca 30
artiklar. Utöver dessa artiklar har MOD hjälpt media med fakta, kunskap och intervjuobjekt i ett flertal inslag om
Coronapandemin och hur det påverkat vår riskgrupp. Vi har under året tagit fram en personliga berättelse i veckan som
fått stor spridning via MODs egna kanaler. På Facebook har vi strax över 77 000 följare och under året publicerade vi i
snitt ett inlägg om dagen. Sammanlagt har dessa visats 7 700 000 gånger och våra följare har interagerat genom att
dela, kommentera eller gilla över 150 000 gånger.
MOD har haft löpande avstämningsmöten med professionella rådet, patientrådet och Socialstyrelsens forum för
donation och transplantation. Inom vårt arbete inom regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science, där vi är
en patientrepresentant, så har vi fortsatt arbetet med att vidareutveckla Sverige life science strategi. I arbetsgruppen
krisberedskap och resiliens har vi bjudit in ett fyrtiotal patientorganisationer under november att ta fram rapporten
”Patientens röst i pandemin” som belyser de brister och svagheter man haft i Sverige avseende patientperspektivet
under pandemin.
Vi vill avslutningsvis passa på att rikta ett stort tack till alla 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 2020 haft tre styrelsemöten och en årsstämma.
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2021 och framåt
I början av året har MOD tagit fram en ny rapport: ”Organdonation- i väntan på ett nytt liv”. Rapporten identifierar hur
man skall kunna dubblera antalet organdonatorer i Sverige och vilka åtgärder som behövs i Sverige för att bättre
respektera de som är positiva till organdonation. Rapporten har distribuerats till socialutskottet och andra relevanta
myndigheter och organisationer. MOD har haft fortsatta samtal med socialutskottet och Socialstyrelsen angående den
proposition som regeringen lagt fram.
Under april 2021 kommer Riksdagen att bereda och fatta beslut om proposition 2020:21/48. Förhoppningen är att ny
lagstiftning som reglerar den organbevarande behandlingen kommer att träda i kraft den 1 juli 2021. Detta är något som
MOD arbetat aktivt med sedan februari 2013 och kommer att påverka hur man arbetar med organdonation under en
lång tid framåt.
Förväntningarna för 2021 är höga, även om det återstår en del viktiga frågetecken kring propositionen som vi arbetar
med. MOD kommer att fortsätta sitt arbete för att möjliggöra de förändringar som behövs i Sverige. Ambitionen är
fortfarande att dubblera antalet donatorer i Sverige under kommande år.

Förändringar i eget kapital
Fritt eget
kapital
2 045 753
-650 023
1 395 730

Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång
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RESULTATRÄKNING

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

1 950
809 809
28 867
216 780
1 057 406

1 750
2 824 989
34 102
0
2 860 841

-36 543
-400 651
-1 263 395
-1 700 589

-39 270
-620 929
-908 925
-1 569 124

-643 183

1 291 717

-6 840
-6 840

-4 345
-4 345

Resultat efter finansiella poster

-650 023

1 287 372

Årets resultat

-650 023

1 287 372

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not
2

3
4

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

2020-12-31

2019-12-31

10 882
10 882

9 882
9 882

80 000
31 723
26 454
138 177

89 800
4 734
43 750
138 284

1 635 107
1 635 107

2 294 785
2 294 785

Summa omsättningstillgångar

1 784 166

2 442 951

SUMMA TILLGÅNGAR

1 784 166

2 442 951

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2020-12-31

2019-12-31

2 045 753
-650 023
1 395 730

758 382
1 287 371
2 045 753

100 000
100 000

100 000
100 000

18 940
7 476
140 997
121 023
288 436

59 143
18 669
132 867
86 519
297 198

1 784 166

2 442 951

Eget kapital
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Långfristiga skulder

5

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3) Årsredovisning
och koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn. Medlemsavgifter redovisas
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare
redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas normalt
som intäkt linjärt över prenumerationstiden.
Balansräkningen
Värdering av tillgångar och skulder
Tillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet om inget annat anges nedan.
Skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Företag
Stiftelser
Allmänheten & filantroper
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2020

2019

96 000
0
713 809
809 809

551 575
500 000
1 773 414
2 824 989
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NOTER
Not 3

Övriga externa kostnader
Varav ändamålskostnader
Varav insamlingskostnader
Varav administationskostnader

Not 4

Personal

2020

2019

282 662
96 956
21 033
400 651

515 988
74 408
30 533
620 929

2020

2019

3,00
2,00
1,00

2,00
1,00
1,00

896 390
71 121
218 085
1 185 596

572 180
64 136
195 292
831 608

6
4
2

6
3
3

2020-12-31

2019-12-31

100 000

100 000

2020-12-31

2019-12-31

100 000

100 000

40 997
140 997

32 867
132 867

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Personalen är anställd för att arbeta med ändamålet.
Not 5

Långfristiga skulder
Amortering inom 2 till 5 år
Avser räntefritt reverslån som ammorteras löpande.

Not 6

Övriga kortfristiga skulder
Kategori
Kortfristig del av långfristig
skuld
Övriga skulder avseende
personalens löner
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NOTER
Not 7

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm 2021-04-

Annika Carstedt

Peter Carstedt

Daniel Brattgård

Cecilia Hielte Kallenberg

Kristina Hambraeus Jonzon

Min revisionsberättelse har lämnats den

april 2021.

Maria Claesson
Auktoriserad revisor
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