
      

Verksamhetsberättelse 

för 

Patientföreningen FH Sverige 

Styrelsen för FH Sverige avger härmed sin berättelse för verksamheten under perioden  
2022-01-01 – 2022-12-31. 

A. Styrelsens sammansättning  

2022 års styrelse har bestått av följande personer:  

Ordförande:    Anders Ekstedt  
Sekreterare:    Anita Berglund 

Ledamöter:    Cecilia Trabjerg  
   Gunnar Karlsson (Ekonomi) 

Revisorer:   Klas Bovin 
Per Karlsson 

Styrelsen har under året genomfört 4 protokollförda möten, inklusive årsmötet. 

Styrelsemötena har uteslutande ägt rum via Microsoft Teams. 

B. Styrelsens berättelse 

Styrelsen har under året arbetat utifrån följande övergripande målsättning: 

80% av alla FH- patienter diagnostiserade senast år 2025. 

Detta skall uppnås genom att föreningen skall:  

”Verka för att svensk sjukvård utformar och implementerar riktlinjer som säkerställer att 
personer med FH, speciellt viktigt för barn/ungdomar, blir identifierade och kommer under 
behandling.”  



C. Vad har hänt under 2022: 

År 2022 blev ett normalt år såtillvida att människor kunde träffas igen, konferenser och möten 
återupptogs och vi kunde så sakteliga återvända till ett normalt liv dock med reservation för 
att människor överlag har blivit mer försiktiga i de fysiska mötena. 

Under året har vi fortsatt arbetet med Kolesterolpodden i samarbete med läkemedelsföretaget 
Amgen, och vår ambition är som tidigare att genom samtal med forskare, sjukvårdspersonal, 
beslutsfattare och patienter öka kunskapen om kolesterol i allmänhet och ärftligt högt 
kolesterol i synnerhet.  
Den finns på Spotify och vi har under året gjort 3 avsnitt: 

• Det första med den tidigare förbundsordföranden för Riksförbundet HjärtLung, Inger 
Ros 

• Det andra med generalsekreteraren för Hjärt-Lungfonden, Kristina Sparreljung 
• Det tredje med Tomas Hector, primärvårdsläkare  

Vi har också under senare delen av året arbetat med vår hemsida och fått hjälp av en 
professionell webdesigner. Målsättningen är att vem som helst ska kunna leta sig in på sidan 
och enkelt förstå vad det handlar om. 
 
Föreningen kommer också att fortsätta följa upp regionernas utveckling av FH vården med 
fokus på målet 80% diagnostiserade FH patienter senast 2025, och detaljinformation framgår 
av den rapport som finns tillgänglig på föreningens nya hemsida: www.fhsverige.se. 

Nedan följer exempel på andra områden som varit i fokus under 2022: 

Medlemsutveckling - Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2022 till ca 174 medlemmar 
vilket innebär en viss minskning mot föregående år. Men det är också intressant att se att nya 
medlemmar kommer från hela landet vilket tyder på att FH vården börjar fungera i hela 
landet. Eftersom det beräknas finnas ca 35 000 FH patienter så finns ändå möjlighet att växa! 

D. Ekonomi  
Föreningen tillgångar uppgick vid utgången av 2022 till 230.000 SEK på kontot. Intäkterna 
kommer från statsbidrag via Riksförbundet HjärtLung på 65.000 SEK och medlemsavgifter 
på 20.000 SEK. Dessutom har vi fått gåvor på ca 10.000 SEK. 
Leverantörssponsringen har varit knuten till olika projekt, via avtal, och har inte påverkat 
föreningens ekonomi. Eftersom rörelsekostnaderna för året blev 20.000 SEK så blev det ett 
positivt rörelseresultat på 66.000 SEK. 
För detaljinformation hänvisas till föreningens Resultat- och Balansräkningen för 2022.  

När det gäller de ekonomiska ramarna för 2023 så pågår dialog med olika sponsorer och först 
när dessa är avslutade kan detaljplanen spikas. Det finns idag inga indikationer på att 2023 

http://www.fhsverige.se


skulle avvika från tidigare år, snarare tvärtom, och vi tror att vi utan inskränkningar ska kunna 
genomföra det som vi önskar.  

E. Slutord  
Styrelsen vill slutligen tacka alla som på olika sätt bidragit, såväl finansiellt som personligt 
engagemang, till 2022 års verksamhet.  
När nu föreningen går in i ett nytt år så är det min och styrelsens förhoppning att många 
människor under de kommande åren ska få kännedom om FH och att vår vision att 80% av 
alla FH- patienter ska vara diagnostiserade senast år 2025 ska bli en verklighet. Vi är också 
glada att till årets årsmöte kunna få presentera nya och yngre krafter till styrelsen! 

De första 13 åren för Patientföreningen FH Sverige har fokus varit mycket på utveckling och 
uppbyggnad, men inriktningen framåt blir nu att dels förvalta detta och säkerställa att den ”
verktygslåda” som finns för FH vården blir känd bland allmänheten och används för att vi 
skall nå målet, dels att öka resurserna och plattformarna för att sprida budskapet ännu längre 
ut till både professionen och allmänheten. 
.  
Rättvik 2023-03-01 
  
………………………………  
Anders Ekstedt 

 

Ordförande  
……………………………… ………………………………  
Cecilia Trabjerg    Anita Berglund  

  
Ledamot   Ledamot 
……………………………… ………………………………  
Gunnar Karlsson 

 
Ledamot


