
Verksamhetsplan och budget för 2023 
Föreningens verksamhet under 2023 kommer fokuseras på a9 öka kunskapen om FH både bland 
allmänheten och vården nu e?er Corona. Innan Coronapandemin genomförde föreningen, bland 
annat, e9 antal informaDonsträffar riktade Dll allmänheten samt vården. Inom vården blir fokus på 
a9 säkerställa a9 samtliga delar av vården, primärvård, specialistenhet och barnvården fungerar 
som en integrerad del av vårdkedjan. De9a är av största viket e?ersom FH är är?ligt och påverkar 
individen redan från 2 - 3 år. VikDgt a9 samDdigt öka kunskapen om FH bland allmänheten och öka 
förståelsen för a9 FH inte är en livssDlsfråga utan e9 arv från födelsen.  

Verksamhetsplan 
Föreningen avser också framåt a9 i högre grad genom olika kanaler och på olika sä9 sprida 
informaDon om kolesterol i allmänhet och familjär hyperkolesterolemi i synnerhet Dll professionen 
såväl som Dll allmänhet. Grunden för uppföljning inom vården blir a9 följa upp hur Regionerna 
lever upp Dll FH riktlinjerna i alla delar av vården. 

Exempel på akDviteter är: 
• Kolesterolpodden (4 avsni?, finns Bllgängliga bl a på SpoBfy, sponsrad av Amgen) 
• Seminarium om bl a FH den 20 mars i Stockholm 
• Konferens Healthier Hearts den 22 mars i Stockholm 
• Regionala implementeringar och fortsa? bearbetning, också med hjälp av Statusrapporten 
• Rundabordskonferens om FH i Skåne i augusti/september 

Budget 
Budgeten för 2023 avser a9 täcka den löpande verksamheten samt mindre akDviteter som 
föreningen avser a9 genomföra under 2023. Större projekt kommer a9 genomföras med 
sponsorstöd. 

Kostnader: 

• Löpande kostnader – adm, hemsida, internet, utskick av medlemsinformaDon:   40 000 SEK 
• Mindre utvecklingsprojekt – Hemsida etc: 60 000 SEK 

Intäkter: 

• Medlemsavgifter 
• 20 000 SEK 

• Statsbidrag 
• 65 000 SEK 

• Sponsorer/Gåvor 
• 10 000 SEK 

Föreningens kassa är i dagsläget, inkluderade årets statsbidrag, ca 230 000 SEK. 
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