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Ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. 
Hjärtebarnsfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation, vars värdegrund bottnar  
i alla människors lika värde. Hjärtebarnsfonden har till uppgift att utöva verksamhet med ledning av  
kongressens antagna målsättningsprogram att arbeta för medlemmarnas intressen och därmed verka för 
stöd, information och påverkan genom; 

att aktivt stödja och skapa kontakt mellan personer med medfött, hjärtfel och/eller deras familjer. 

att sprida kunskap och information avseende livssituationen för personer med medfött hjärtfel  
och/eller deras familjer. 

att förbättra villkoren för personer med medfött, hjärtfel och/eller deras familjer. 

Hjärtebarnsfondens mål är att alla barn med hjärtfel ska överleva och uppleva en god livskvalité med  
en fungerande livssituation. Vi vill att barnen ska få tidig diagnos, bästa medicinska behandling och  
omhändertagande oavsett var de bor i landet. Vi vill att barnen ska överleva sina föräldrar.

Hjärtebarnsfonden vill skapa förutsättningar för att vuxna med medfödda hjärtfel ska kunna leva ett själv-
ständigt liv. Hjärtebarnsfonden vill därför att vuxna med medfödda hjärtfel skall vara välinformerade om  
sitt hjärtfel och de konsekvenser som hjärtfelet kan föra med sig samt få stöd och möjlighet att träffa  
andra vuxna som lever med hjärtfel. 

Hjärtebarnsfonden strävar efter att föräldrar ska vara trygga och välinformerade om barnets hjärtfel och  
livsvillkor. Vi vill också att barnen skall få anpassad information och få stöd i att lära sig att hantera sin  
sjukdom på ett bra sätt. Vi vill skapa förutsättningar för föräldrar att vara bra föräldrar i vardagen. Genom  
ett sådant stöd kan de också bli bättre rustade för att låta barnen frigöra sig och låta barnen bli  
självständiga individer. 

Hjärtebarnsfondens egen fond vill med sitt stöd till forskning uppnå en bättre medicinsk behandling, ett bättre 
omhändertagande i vården och ökat psykosocialt stöd till drabbade familjer. Hjärtebarnsfonden ger också 
stöd till familjer vid långvariga sjukhusvistelser och som begravningsstöd för de som mist sitt hjärtebarn. 

Genom Hjärtebarnsfondens lägerverksamhet får hjärtebarnsfamiljerna ökad kunskap och möjlighet till att 
hantera sin situation i vardagen. Hjärtebarnen ges möjlighet att prova på aktiviteter där barnen kan träna  
upp fysisk styrka och självförtroende för att därigenom öka sin självständighet. 

Prioriteringar 2019–2021 
Göra Hjärtebarnsfonden känd för alla berörda av medfödda hjärtfel och för allmänheten, samt  
öka kunskapen om medfödda hjärtfel.

• Utveckla forskning- utveckling- och enskilda bidrag
• GUCH-fokus 
• Utveckla befintliga samt skapa nya läger och mötesplatser
• Skol- och utbildningsfokus 
• Vidareutveckla rutiner och samarbete inom organisationen 

Hjärtebarnsfondens mål på tre års sikt är att arbeta för att synliggöra den stora gruppen som har medfött 
hjärtfel. Vi arbetar aktivt för att öka kunskapen om medfödda hjärtfel genom information och utbildning. 
Dessutom ska alla hjärtebarn, efter behov, få tillgång till habilitering. Vi vill öka bidragen till forskning och 
utveckling, öka stödet till familjer genom att fler ska få möjlighet att delta i aktiviteter. GUCH, vuxna med  
medfött hjärtfel, är en växande grupp som behöver få tillgång till rätt resurser för att få ett så rikt liv som  
möjligt. Våra mötesplatser och vår lägerverksamhet är i ständig utveckling för att stärka våra medlemmar  
och möta deras behov. Vi arbetar också för att alla barn med hjärtfel ska få en skolsituation som är  
anpassad till deras behov och möjligheter. 
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Väsentliga händelser 2021
Arbetet inom Hjärtebarnsfonden år 2021 präglades av coronapandemin på många genomgripande sätt.  
Erfarenheten från 2020 togs med in i 2021 och merparten av fysiska möten och aktiviteter kom att ske  
via digitala mötesplattformar både nationellt och lokalt. Under våren anställdes både en ny verksamhets chef 
och en eventansvarig projektledare. I november avslutade generalsekreteraren sin tjänst och ersattes  
av nyligen tillsatt verksamhetschef. Covid-19 medförde mycket oro bland medlemmar och anhöriga.  
Det ökade efterfrågan på relevant och pålitlig information från Hjärtebarnsfonden, som tack vare goda  
relationer med sjukvården lyckats bygga broar mellan professionen och oroliga anhöriga. Här har sociala 
medier haft stor betydelse i dialogen. Under året har Hjärtebarnsfonden flyttat fram och stärkt sina positioner 
vad gäller kännedom och insamling tack vare generösa samarbeten med ledande företrädare inom media 
och kommunikation.
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Hjärtebarnsfondens arbete 2021 
Stöd 
Förtroendevalda inom organisationen har funnits tillgängliga som en viktig resurs för medlemmar i svåra 
stunder, men också för att dela positiva ögonblick och framgångar med. Under året har fysiska möten ersatts 
med digitala som har erbjudit medlemmarna träffar och aktiviteter, dock i en mer begränsad utsträckning än 
vad är fallet under ett normalår. 

Läger, träffar och andra aktiviteter arrangerade av Hjärtebarnsfonden och dess föreningar skapar gemenskap 
och ger tröst och uppmuntran. Mötesplatser i samarbete med sjukvården ger föräldrar information om olika 
behandlingsmetoder och kunskapsutbyte som förenklar vardagslivet med hjärtebarn. Hjärtebarnsfondens 
förtroendevalda skapar mötesplatser och delar med sig av sina erfarenheter av att ha ett barn med hjärtfel, 
alternativt ha växt upp med hjärtfel och av de kontakter som skapats därigenom med sjukvården.

Lägerverksamhet 
Samtliga barn och ungdomsläger samt GUCH vinter-
läger blev under året inställda pga Covid-19. Under  
våren beslutades dock att arrangera ett nytt sommar-
läger för GUCH medlemmar i Edsåsdalen, där 
deltagarna under fyra dagar fick fjällvandra, yoga och 
besöka Tännforsen. 11 st guchare deltog och det  
blev fina kommentarer på utvärderingen. 

“Stämningen i gruppen och samman hållningen 
får en klar 5! Öppna och positiva ledare ger 
öppna och positiva deltagare, och ledarna var 
fantastiska! Alla i gruppen blev sedda och alla 
deltagare var mån om varandra! “ 

I december genomfördes ett digitalt bak för deltagare som blivit antagna till något av lägren som blivit  
inställda på grund av pandemin. 18 barn och ungdomar mellan 6–17 år deltog där Axel Roth, som själv är 
guchare och arbetar som konditor på NK Art Bakery, handledde deltagarna via kamera och skärm. Hjärte-
barnen deltog från sina egna kök från norr till söder. Innan baket skickade Hjärtebarnsfonden hem  
inköpslista, presentkort på ICA samt baktillbehör till alla deltagare. En mycket uppskattad happening av  
samtliga inblandade.
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Volontärverksamhet
På grund av pandemin har Hjärtebarnsfondens volontärer inte varit på plats då avdelningarna har haft  
generellt besöksförbud. Under våren 2021 släppte dock barnhjärtavdelningen i Lund på sitt besöksförbud 
och volontärer har i mindre omfattning besökt avdelningen under resterande del av året. 

I Göteborg har inga volontärer befunnit sig på 
barnhjärtavdelningen under 2021. De har dock 
fyllt på med maträtter och glass i frysboxen som 
Hjärtebarnsfonden disponerar till glädje för inne-
liggande hjärtebarn och deras anhöriga.
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Insamling och kommunikation
Den pågående coronapandemin påverkade insamling och kommunikationsarbete även 2021. Hjärtebarns-
månaden fick en mer digital prägel men lyckades tack vare kreativitet och engagemang nå och till och med 
överträffa fjolårets rekord. Ett samarbete med Stockholms Kulturförvaltning resulterade i en streamad  
livegala som sändes från Kungsträdgården ut till tittare över hela landet. Flera kända artister deltog i det 
lyckade evenemanget. Många företag hjälpte också till att dra in pengar till kampen mot medfödda hjärtfel. 
Swedbank och Folkspel bidrog också med stora pengar under Hjärtebarnsmånaden.

Guchmånaden i september följde samma mönster med digitala insamlingar och kommunikation i  
sociala medier. 

Våren 2021 inleddes en satsning på event genom att en projektledare med stor erfarenhet av att skapa  
och utveckla insamlingsevent anställdes. Hjärtebarnsfonden fick på det sättet tillgång till eventkonceptet  
Bike4Life som är en cykelklubb som samlar in och avsätter hela 
överskottet till klubbens förmånstagare. Hjärtebarnsfonden erhöll  
60 % av intäkter (vilket motsvarade 218.240 kr) under 2021.  

Dessutom inleddes arbetet med en större insamlingsevent under 
namnet Walk4Life, som är ett väl görenhetsprojekt som årligen 
samlar in pengar och skapar ljusglimtar för barn med medfödda 
hjärtfel. Insamlingen sker via lokala team runt om i landet med två 
huvud sakliga mål, vandring och insamling. Insamlingsarbetet kröns 
med en vandringsresa under 2022 med Camino de Santiago  
i Spanien som slutmål.

En nyhet för året var lanseringen av digitala föreläsningar med olika 
företrädare ur professionen. Mycket uppskattat av medlemmar och 
andra intresserade. Hjärtebarnsfonden kampanjkoncept “Dantes 
heartbeats” som togs fram hösten 2020 fick också möjlighet att 
synas under 2021 tack vare generösa medieägare som Bonniers 
News och JC Decaux. Ytterligare en framgång var att reklamfilmen 
fick en rad nationella och internationella erkännanden under året. 

Livegalan i Kungsträdgården
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Lagom till jul lanserades “Perfekta hjärtan” 
efter en idé av reklambyrån och sam-
arbetspartnern Abby Priest, bestående av 
unika pepparkaks formar designade efter 
teckningar som skickats in av hjärtebarn över 
hela landet. De unika formarna sålde slut på 
ett par dagar i Hjärtebarns fondens digitala 
julbutik.

Årets hjärtebarnsstipendium till delades 
Annika Rydberg, barnkardiolog vid Umeå 
universitets sjukhus. Hjärtebarnsfonden 
fick också sin första ambassadör i hockey
spelaren Fredrik Karlström som spelar proffs-
hockey i USA.

Digitala medier
Hjärtebarnsfonden har ökat sin närvaro och spridning i sociala medier under 2021. Vi ser ett stort fortsatt 
engagemang bland våra följare där många delar våra inlägg och kommenterar. Det är berättelser om forsk-
ning, hjärtebarn och deras familjer engagerar mest, men även uppdateringar om vad Hjärtebarns fondens 
volontärer gör på avdelningarna är uppskattade. Antalet följare på Facebook har ökat till drygt 9300 följare  
i slutet av 2021. På Instagram av antalet följare ökat till 4800 följare i slutet av år 2021. Under 2021 har  
Hjärtebarnsfonden lagt ut minst ett inlägg dagligen på både Facebook och Instagram, samt börjat med 
regelbundna “stories” i båda kanalerna med minst 5 stories per dag. Hjärtebarnsfonden har modererat  
kommentarsfält, besvarat frågor, uppmanat till diskussion med avsikten att skapa en känsla av gemenskap 
hos engagerade följare. 

En trend bland våra följare i sociala medier där målgruppen på Instagram har blivit allt yngre, just nu är den 
största andelen följare kvinnor mellan 2534 år. Detta handlar sannolikt om att fler unga nyblivna hjärte-
barnsmammor har hittat till Hjärtebarnsfondens digitala kanaler. 

Under 2021 har Hjärtebarnsfonden även arbetat med annonsering i sociala medier och blivit bättre på att 
definiera målgrupper för att få ökad effekt på annonsresponsen. 

Hemsidan www.hjartebarnsfonden.se har i genomsnitt cirka 400 besök per dag. Kvinnor dominerar bland 
besökarna på Hjärtebarnsfondens digitala plattformar. 57 procent av trafiken till hemsidan kommer in via 
organiska sökningar och närmare 23 procent är trafik som drivs via sociala medier. Gåvoshoppen den sida 
som har flest visningar 2021. Totalt antal användare på hemsidan har ökat från 87 954 år 2020 till 106 560 
år 2021.
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Påverkansarbete 2021 
Utbildningssektorn 
Hjärtebarnsfonden uppmärksammar brister i skolan för barn med medfödda hjärtfel. Vi för en kontinuerlig 
dialog med SPSM och Skolverket samt utbildar skolpersonal. Generalsekreteraren har under året deltagit 
på digitalt möte för Intresseråd Specialpedagogiska skolmyndigheten. På grund av coronapandemins 
konsekvenser för mötesaktiviteter har verksamheten inom området för utbildning varit starkt begränsad 
under 2021.

Hälso- och sjukvård
Under hösten hade Hjärtebarnsfonden förmånen att få en rundvandring på Karolinska Universitetssjukhuset 
och se verksamheten som bedrivs där dagligen. Ordinarie verksamhet som under normalår betyder stor 
aktivitet och närvaro på de opererande enheterna i Lund och Göteborg har kraftigt inskränkts på grund av 
coronapandemin. Vår volontärverksamhet kom igång under senvåren på barnhjärtavdelningen i Lund.  
Volontärerna har tillsammans med inneliggande barn samt deras syskon bakat, pysslat och spelat spel. 
Under året har även pizzakvällar genomförts på Barnhjärtavdelningarna i Lund och Göteborg. 

Hjärtebarnsfonden är representerad i styrgruppen för SWEDCON. Under året har vi även deltagit på styrelse-
möten på Ronald McDonalds hus i både Göteborg och Lund.
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Hjärtebarnsfonden och Agenda 2030
Hjärtebarnsfondens arbete tar stöd i Agenda 2030 för att uppnå social, ekonomiskt och hållbar utveckling 
där allas bidrag är viktigt för att ingen ska lämnas utanför. Vår verksamhet ryms framförallt inom  
nedanstående målområden:

3. God hälsa och välbefinnande 
Hjärtebarnsfonden arbetar för att ingen ska lida av ett medfött hjärtfel. 

4. God utbildning för alla 
Barn med medfödda hjärtfel har rätt till en lika god utbildning som andra barn. Därför arbetar  
Hjärtebarnsfonden med att utveckla skolan genom att bl a erbjuda utbildningsdagar för skolpersonal  
med närhet till barn med medfödda hjärtfel samt driver påverkansarbete inom området.

5. Jämställdhet 
Hjärtebarnsfonden strävar efter jämställdhet, där det ska finnas plats för alla på lika villkor. 

10. Minskad ojämlikhet 
Hjärtebarnsfonden arbetar för en jämlik vård över hela Sverige. 

12. Hållbar konsumtion och produktion 
Genom att ständigt se över verksamheten och dess rutiner kan Hjärtebarns-
fonden med hjälp av bland annat digitaliserade verktyg arbeta på ett mer  
hållbart sätt.
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Ekonomiskt stöd till forskning och 
utveckling som beviljades 2021 

Petru Liuba Combined use of novel biomarkers to improve early diagnosis and predict 
severe complications in children with complex congenital heart disease: from 
fetal life and beyond

Malin Berghammer Kvinnor med medfödda hjärtfel – Intervention för ökat stöd, ökad kunskap 
och förbättrad egenvård i samband med graviditet 

Linda Ashman Kröönström Inandningsmuskelfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel

Anna Wikner Forskningsplan: Effekt av muskelstärkande träning hos vuxna med  
enkammarhjärta jämfört med hjärtfriska kontroller

Annika Bay Reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel

Wai Giang Psykisk ohälsa hos unga och vuxna med medfödda hjärtfel

Petra Boström Early family intervention – CHIP-Infant – for parents of children with  
congenital heart defect

Enskilda bidrag som beviljades 2021
Enskilda bidrag har under året betalats ut till 71 familjer för stöd vid långvariga sjukhusvistelser, stöd till 
begravnings kostnader och habiliterande aktiviteter. Betydelsen av detta bidrag är för många familjer stort, inte 
bara ekonomiskt utan också genom känslan av tillhörighet och gemenskap.
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Samarbeten 
Internationellt
Hjärtebarnsfonden har ett samarbete med de nordiska länderna främst genom det Nordiska ungdomsläger 
som genomförs varje år, samt det Nordiska mötet en gång om året. På grund av covid-19 ställdes dessa 
aktiviteter in 2021.

Representation i andra styrelser och myndigheter 
Hjärtebarnsfonden är representerat i styrelsen för Ronalds Mcdonald hus i Göteborg samt i Lund, samt 
i styrgruppen för SWEDCON. Generalsekreteraren medverkar också i Funktionsrätt Sveriges samråd med 
Skolverket, Skolinspektionen samt Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Övriga händelser 
Kontroll och granskning 
Hjärtebarnsfondens verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll som godkänner bärare av 90-  
kontona Plusgiro 900587-7 och Bankgiro 900-5877. Till verksamheten är också ett swishkonto 9005877 
kopplat. Hjärtebarnsfonden är medlem i Giva Sverige och publicerar sin godkända kvalitetskod på hemsidan. 
Hjärtebarnsfonden är med på Givarguidens gröna lista, vilket visar givare och våra samarbetspartners att 
Hjärtebarnsfonden är en transparent organisation som uppfyller Givarguidens kriterier. Hjärtebarnsfonden 
granskas av förtroendevalda revisorer och av auktoriserad revisor Josefine Fors på Grant Thornton.
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Medlemmar
Medl. 2021 Medl. 2020

5 529 5 866

Ideell arbetsinsats 
Alla förtroendevalda och alla kontaktpersoner i Hjärtebarnsfonden och i de 13 föreningarna arbetar helt 
ideellt. Ca 175 personer.

Antal föreningar 
Hjärtebarnsfonden har 12 Hjärtebarnsföreningar som täcker Sveriges alla län samt en GUCH förening  
som är rikstäckande. 

Medlemsavgiftens administration och fördelning 
Hjärtebarnsfonden har ett centralt medlemsregister som administreras av kansliet. Avgiften 2021 var 
500 kronor per medlemsfamilj. Detsamma gäller för kategorierna stödjande, GUCH medlem och mistfamilj. 
40 % av medlemsavgiften tilldelas föreningarna. Medlemsavgiften kan betalas månadsvis via autogiro med 
42 kronor per månad. 

Medlemskap i Hjärtebarnsfonden 
Som medlem i Hjärtebarnsfonden ges tillgång till ett kvalificerat  
nätverk inom barnhjärtområdet, omfattande lägerverksamhet  
speciellt anpassad för barn med hjärtfel, delaktighet i lokal  
förening samt 4 nummer per år av tidningen Hjärtebarnet.  
Genom ett aktivt medlemskap och en effektiv organisation  
skapas möjlighet till en bättre framtid för barn och ung domar 
med medfödda hjärtfel. De lokala föreningarna arbetar med 
respektive verksamhet enligt Hjärtebarnsfondens förenings-
stadgar. Medlemmarna får också information från före-
läsare på lokala mötesplatser, på 
hem  sidan och Facebook. De ges 
också möjlighet att teckna en barn-
olycksfallsförsäkring i Folksam med 
särskild förmån, samt rabatt på 
Scandic Hotell. 
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Förvaltning
Styrelsen
Under året har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Varav 1 styrelseinternat.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2021 2020

Antal på 
balansdagen

Varav 
kvinnor

Antal på 
balansdagen 

Varav 
kvinnor

Styrelseledamöter 10 8 10 8

Generalsekreterare & verksamhetschef   2 1   2 1

Styrelsen består av 7 ordinarie och 3 suppleanter t o m 17 oktober 2021 
Fr o m 17 oktober – 31/12 2021 7 ordinarie och 2 suppleanter

Ordförande
Linda Sundberg

Mamma till ett barn med hjärtfel, regionchef 
inom personlig assistans.

Ledamot
Malin Berghammer

Har ett medfött hjärtfel, barn- sjuksköterska, 
Fil Dr. lektor.

Ledamot
Gunnar Skarland

Pappa till ett barn med hjärtfel. Creative Director 
med stor erfaren het av insamlingsorganisationer.  

Kassör
Maria Nyström

Mamma till ett barn med hjärtfel. VD inom 
personlig assistans och ordförande i Bransch 
Personlig Assistans – vårdföretagarna Almega.

Suppleanter

Madeleine Fridh 
Kim Nersing 
Lovisa Wetterblad

Ledamot
Patrik Carlsson
Har ett medfött hjärtfel och är kassör i  
Hjärtebarnsfonden GUCH 

Ledamot
Åsa Hofsten

Mamma till ett barn med hjärtfel. IT-strateg inom 
digitalisering och välfärds- teknolog

Vice ordförande
Birgitta Elfsson

Mamma till ett barn med hjärtfel.  
Leg. apotekare.
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Namn Post Antal möten Vald (maj, oktober)

Linda Sundberg ordförande 9(9) 2015–1 april 2021 

Birgitta Elfsson v. ordförande  
tf ordförande

9(9) 2015-31 mars 2021 
1 april 2021–17 oktober 2021. 

Katarina Hanseus ordförande 17 oktober 2021–

Malin Berghammer ordinarie 8(9) 2015-17 oktober 2021

Gunnar Skarland ordinarie 9(9) 2015-17 oktober 2021

Maria Nyström kassör 9(9) 2015, 2017-

Åsa Hofsten ordinarie 9(9) 2017-17 oktober 2021

Madeleine Fridh suppleant 1(9) 2017-17 oktober 2021

Patrik Carlsson ordinarie 4(9) 2019-17 oktober 2021

Lovisa Wetterblad suppleant 9(9) 2019-17 oktober 2021

Kim Nersing suppleant 8(9) 2019-17 oktober 2021

Lovisa Wetterblad ordinarie 2(2) –17 oktober 2021-

Anne Marchal ordinarie 2(2) –17 oktober 2021-

Anna Bodén ordinarie 1(2) –17 oktober 2021-

Emma Fritz ordinarie 2(2) –17 oktober 2021-

Thandi Schuler ordinarie 2(2) –17 oktober 2021 -

Kajsa Yngve suppleant 2(2) –17 oktober 2021-

Axel Roth suppleant 2(2) –17 oktober 2021-

Anton Augustsson suppleant 1(2) –17 oktober 2021–12 december 2021

Arbetsutskottet (AU) 
AU som har haft 5 möten har bestått av ordförande, kassör, generalsekreterare, verksamhetschef, insamlings- 
och kommunikationsansvarig.  

Valberedning
Namn Post Vald (maj)

Henrietta Sterner sammankallande 2019–17 oktober 2021

Emma Fritz ledamot 2019–17 oktober 2021

Danny Brännhult ledamot 2019–

Jessica Holmström suppleant 
sammankallande

2019–17 oktober 2021 
17 oktober 2021–

Caroline Persson Munther suppleant 17 oktober 2021–
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Revisorer
Namn Post Vald

Erika Carlberg ledamot 2015–17 oktober 2021

Lars Nilsson ledamot 2017–

Mattias Egonsson 17 oktober 2021–

Josefine Fors auktoriserad revisor Grant Thornton 2019–

Göran Engborg suppleant 2017–

Ersättning till styrelseledamöter
Arvoden till styrelsen Antal på posten Prisbasbelopp 47 600

Ordförande/år 50 % 1 23 800

Kassör/år 30 % 1 14 280 

Sekreterare/år 30 % 1 14 280

Ledamot/år 10 % 5 4 760

Suppleant/gång 1 % 3 476

Valberedning sammankallande/år 5 % 1 2 380

Valberedning ledamot/år 2,5 % 3 1 190

Anställda
Hjärtebarnsfonden har under året haft fem (5) personer anställda på fem (5) tjänster. Av dessa är tre (3) kvinnor 
och två (2) män. Inga ersättningar utgår till personalen utöver lön och sedvanligt traktamente.  
Generalsekreteraren innehar tjänstebil. Inga avgångsvederlag finns. 

Verksamhetschef (tf)
Linda Sundberg innehar heltids- tjänsten och ansvarar 
för de övergripande personal-, kansli-, organisations-, 
ekonomi-, och verksamhetsfrågorna samt medverkar  
i redaktionskommittén för Hjärtebarnet. 

Generalsekreterare 
Peter Nordqvist innehar heltids- tjänsten och ansvarar 
för på- verkansfrågor samt för intern- och extern ut-
bildning. Han har också delat informationsansvar med 
verksamhetschefen. Deltar i Hjärte barnets redaktions-  
kommitté. 

Insamlings- och  
kommunikationsansvarig
Johan Björkman innehar heltids- tjänsten och ansva-
rar för den övergripande insamlingsverksam- heten 
för Hjärtebarnsfonden. Johan har också kommuni-
kationsansvaret för Hjärtebarnsfonden och ingår i 
redaktionskommittén för Hjärtebarnet.

Projektkoordinator
Marika Birgersson innehar heltids- tjänsten som 
ansvarig för läger, konferenser, Marika arbetar med 
stöd och service till föreningar och kontakt personer 
och enskilda medlemmar samt har ansvar för 
administra tion av medlemsregistret. 

Föreningskoordinator
Elina Bergström innehar heltidstjänsten och ansvaret 
för föreningssamordning. Hon ansvar för administra-
tion av givar- och medlemsservice. Föräldraledig fr o 
m november 2019–okoberer 2021. 

Digital kommuniktör 
Mirjam Högnäs, ansvarar för  medlemsservice, webb-
sidan, nyhetsbrev och  sociala medier. 

Ekonomiservice
Redovisningsbyrån Grant Thornton, har hand om  
bokföring, löner, rapporter, bokslut, årsredovisning  
och deklaration.
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Besöksadress Kontor Kungsgatan 84 ög, 112 27 Stockholm.  
Telefon växel: 08-442 46 50  
E-post: info@hjartebarnsfonden.se  
All personal och förtroendevalda samt kontaktpersoner  
har e-postadress förnamn.efternamn@hjartebarnsfonden.se  
Hemsida: www.hjartebarnsfonden.se  
Gåvokonton: Bankgiro 900-5877, Plusgiro 900587-7, och Swish 9005877 

Tidningen Hjärtebarnet utkommer 4 gånger per år. Ansvarig utgivare är ordförande Linda Sundberg.  
Redaktionskommittén har bestått av chefredaktör Stina Bergdahl/Carl Hjelm (OTW).  
Generalsekreterare Peter Nordqvist, Insamlings/kommunikationsansvarige Johan Björkman.  
Ordförande/verksamhetschef Linda Sundberg, Digital kommuniktör Mirjam Högnäs. 
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Resultat och ställning
Här redovisas i korthet intäkterna och kostnaderna för den totala verksamheten.

Härifrån kommer intäkterna

Medlemsavgifter 4 % 496 212,31 kr

Gåvor 80 %  10 109 046,71 kr

Bidrag 14 % 1 829 173,00 kr

Nettoomsättning 2 % 229 244,05 kr

Övriga intäkter 0 % 5 263,00 kr

100 % 12 668 939,07 kr

Så här används intäkterna

Ändamålskostnader 71 % 9 766 248,00 kr

Insamlingskostnader 10 % 1 381 666,00 kr

Administrationskostnader 19 % 2 607 981,00 kr

100 % 13 755 895,00 kr

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med Hjärtebarns
fondens uppdrag enligt stadgarna, samt de särskilda ändamål som Hjärtebarnsfonden har. Hit räknas 
bland annat kostnader för olika stödinsatser, informationsinsatser och påverkansarbete. I posten ingår 
löne kostnader och administrativa kostnader för den personal som arbetar med dessa verksamheter. 

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till givare, dvs 
kostnader som uppmanar människor att bidra till Hjärtebarnsfondens och Hjärtebarnsfondens verksam-
het genom gåvor, månadsgivare mm.

Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att administrera organisa-
tionen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till insamlingsarbetet och verksamheten. 
Dit hör lönekostnad för den administrativa personalen, redovisnings- och revisionskostnader, IT samt en 
del av styrelsens kostnader. 

Medlemsavgifter

Gåvor

Bidrag

Nettoomsättning
Övriga
verksamhetsintäkter

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader
Administrations-
kostnader
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Antagen 2022-mm-dd

 

Katarina Hanseus Maria Nyström 
ordförande kassör

 

Lovisa Wetterblad Anna Bodén 
ledamot ledamot

 

Anne Marchal Emma Fritz 
ledamot ledamot

 

Thandi Schüler  
ledamot 



Hjärtebarnfonden
Kungsgatan 84 ö.g, 112 27 Stockholm
Telefon: 08-442 46 50
E-post: info@hjartebarnsfonden.se


