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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

SYFTE
MSfonden skapades för att förbättra situationen och höja livskvaliteten för dem som insjuknat i MS (Multipel Skleros). 
Det gör vi genom att verka inom de tre områdena:
- Rehabilitering.
- Kunskap.
- Forskning.
Inom området Rehabilitering arbetar vi huvudsakligen med att informera om vikten av fysisk rehabilitering av hög kvalitet 
och i linje med de senaste medicinska riktlinjerna. Samtidigt lyfter vi fram alla MS-drabbades rätt att få tillgång till god 
rehabilitering. 
Området Kunskap handlar om spridningen av generell information om sjukdomen MS till allmänheten, beslutsfattare och 
arbetsgivare med flera samt förmedling av kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet och rehabilitering i synnerhet.
Området Forskning berör möjligheten att bidra med kunskap till eller finansiering av forskningsprojekt och att sprida de 
senaste forskningsrönen inom området rehabilitering, främst till berörd personal inom olika delar av vårdkedjan. 

ARBETSSÄTT
För att kunna finansiera våra insatser har stiftelsen bedrivit offentlig insamling av ekonomiska medel, främst via den egna 
hemsidan, www.msfonden.se. Sammantaget har vi främst erhållit bidrag från allmänheten samt i någon mån 
sponsorintäkter. Till detta kommer intäkter från försäljning av artiklar kopplade till vår kampanj #ettstegförms, i vår 
webshop
Via dessa medel kan vi, på ett ändamålsenligt sätt, befrämja rehabilitering av personer med diagnosen MS, genom 
exempelvis utbildningsinsatser och stipendier för fortbildning av personal inom flera discipliner inom vården. Vi avser 
även fortsättningsvis sprida kunskap om sjukdomen och arbeta för att fler personer ges kunskaper om de stora möjligheter 
som finns att förvärvsarbeta trots sjukdomen.

STYRELSEN
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden (2/2, 2/3, 3/4, 4/5, 20/6 samt 30/8). 
Alla arbetsinsatser har varit och är helt ideella. Styrelsens består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

INSATSER UNDER ÅRET
Anhörig-kväll på Malmö Live, 23 januari 
Måndagen den 23 januari anordnade MSfonden en kostnadsfri kväll på Malmö Live för att lyfta anhörigfrågor. Särskilt 
fokus riktades mot situationen för närstående, som exempelvis barn, make/maka eller partner och föräldrar. 
Måluppfyllelse:
  • Kunskap: 
Genom de båda inledande föreläsningarna gavs en fördjupad kunskap om både sjukdomen MS och de till buds stående 
behandlingsformerna men även om anhörigperspektivet och vad det innebär att leva nära någon med en kronisk sjukdom.
Störst uppskattning anser vi dock att gruppdiskussionerna rönte. Ett stort antal deltagare lyfte fram denna del av kvällen 
som både givande och informativ, med möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och få tips och råd från andra för en 
bättre vardag. På så sätt kunde de anhöriga fritt dela med sig av den kunskap de erhållit för att underlätta livet för andra i 
samma situation.
  • Forskning:
Då Petra Linnsand själv deltog i gruppdiskussionerna är vår förhoppning att den information och de upplevelser som de 
anhöriga och personerna med MS delade med sig av, kan vara till nytta i Petras fortsatta forskning med fokus på 
anhörigperspektivet.
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Världs-MSdagen (World MS Day) i Umeå, 1 juni
Det globala eventet World MS Day den 31 maj 2017 innebar att MSfonden anordnade ett offentligt och gratis evenemang 
på Hotell Mimer i Umeå torsdagen den 1 juni 2017. Temat för dagen var ”Utveckling med utmaning” och eventet erbjöd 
både föreläsningar och möjligheter att prova på olika former av fysisk träning.
Årets möte arrangerades i nära samarbete med sjukvården i Västerbottens läns landsting, särskilt NIM-teamet och 
Neurorehab Sävar. 
Under dagen delades MSfondens pris ”Årets arbetsgivare” ut till Västerbottens läns landsting, avdelning CMTS. Som 
avrundning på dagen gavs besökarna möjlighet att prova på någon av friskvårdsaktiviteterna balans- och stabilitetsträning, 
styrketräning eller yoga.
Måluppfyllelse:
  • Rehabilitering:
Besökarna på Världs-MSdagen, varav ett flertal själva diagnosticerade med MS, gavs möjlighet att prova olika 
träningsformer för att kunna utvärdera vad som fungerar bäst. Då varje diagnosticerad persons situation är unik, är det av 
stor vikt att i så hög grad som möjligt individanpassa rehabiliteringen. Fokusområdet i flera av föreläsningarna var just 
rehabilitering med övningsexempel att själva inkorporera i sin vardag och/eller tips och råd om aktiviteter och instanser för
utförligare hjälp med sin rehabilitering.
  • Kunskap:
Genom de fyra föreläsningarna med experter inom olika fält av MS-vården gavs deltagarna ett brett spektrum av kunskaper
om sjukdomen, dess behandling och diverse faktorer som påverkar livet med MS. Möjligheter att knyta kontakter för att 
ytterligare förbättra sin livskvalitet gavs i anslutning till föreläsningarna.
Utdelningen av MSfondens pris Årets arbetsgivare syftar till att lyfta fram arbetsgivare som arbetar föredömligt med en 
anställd som är diagnosticerad med MS. Att motverka fördomar och missuppfattningar som påverkar viljan att anställa 
personer med MS är av yttersta vikt för att öka MS-diagnosticerade personers anställningsbarhet.
  • Forskning:
Genom att förmedla de senaste forskningsrönen och öka erfarenhetsutbytet mellan MSfondens experter inom MS å den ena
sidan och de olika yrkesgrupper som arbetar med MS inom Västerbottens läns landsting å den andra, hjälper vi till att 
skapa en bättre, evidensbaserad vård och därmed möjligheterna att förbättra livskvaliteten för patienter med MS.

MS forum i Stockholm 23-24 november
Torsdagen den 23 och fredagen den 24 november gick den fjärde upplagan av MS forum av stapeln. Syftet är att 
sammanföra representanter från professionen från olika discipliner inom området rehabilitering av personer med MS, för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Temat för 2017 års MS forum var ”MS mitt i livet” och de två dagarna var indelade i de 
fyra tematiska blocken: a) Familj b) Fatigue c) Arbete och d) Livsstil. För andra gången stod MSfonden som arrangör för 
evenemanget.
Bland de mer namnkunniga föreläsarna fanns professor Anders Svenningsson, Karolinska institutet, Stockholm, professor 
Diane Playford, Univeristy of Warwick, Storbritannien, Marcia Finlayson, Queen’s university, Kanada och docent Ulrik 
Dalgas, Århus universitet, Danmark med flera. 
Måluppfyllelse:
  • Rehabilitering:
I princip samtliga föreläsare berörde på ett eller annat sätt vikten av rehabilitering för personer med MS. Särskilt inom 
blocken ”Fatigue” och ”Livsstil” var dock större tonvikt lagd vid den fysiska rehabiliteringen betydelse och vilka faktorer 
som underlättade genomförandet av sådan träning.
Vi vill påstå att det rådde konsensus bland deltagarna i MSforum om nödvändigheten att prioritera den fysiska 
rehabiliteringen.
  • Kunskap:
Dagarna präglades av ett intensivt kunskapsutbyte mellan många olika yrkesdiscipliner. Även om de många och 
namnkunniga föreläsarna förmedlade mycken information var det aldrig fråga om en envägskommunikation, då det gavs 
talrika möjligheter till att ställa frågor och diskutera med föreläsarna efter respektive pass. 
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Viktigt att poängtera var de diskussioner och samtal som utspann sig i pauser och utanför det direkta dagsschemat, 
exempelvis vid den första dagens gemensamma middag på kvällen.
Utöver dessa föreläsningar och samtal fanns ett antal utställare på plats under de båda dagarna samtidigt som MSfonden 
delade ut sina nyutkomna skrifter inom olika områden.
  • Forskning:
De senaste forskningsrönen inom flera delområden presenterades under MSforum och vår förhoppning är att mötena över 
disciplingränserna både kan underlätta samarbeten och leda till ny forskning samt att de rön som förmedlades kan inspirera
och påverka att nya projekt startas upp, breddas eller fördjupas. 

STIPENDIER
Under året har MSfonden delat ut stipendier för deltagande i RIMS (Rehabilitation in MS) i Barcelona. Stipendierna har 
utlysts på MSfondens hemsida och i andra kanaler. De inkomna stipendieansökningarna har sedan granskats av ett utskott, 
varefter styrelsen tagit beslut om vem som skall tilldelas stipendierna. Under 2017 tilldelades sammanlagt 10 stipendiater 
medel för att kunna delta i RIMS.
Måluppfyllelse:
  • Rehabilitering:
Konferensen RIMS har som syfte att förmedla de senaste rönen inom forskning inom rehabilitering för personer med MS 
och hur dessa kliniskt kan tillämpas.
Genom att ge personer inom olika yrkesdiscipliner möjlighet att ta till sig dessa rön och dessutom nätverka med kollegor 
från när och fjärran är det vår övertygelse att vi förbättrar förutsättningarna för god, evidensbaserad rehabilitering i hela 
landet. 
  • Kunskap:
Vår förhoppning är att inte enbart den egna verksamheten skall utvecklas utan att kunskaperna som inhämtats vid RIMS 
skall komma patienter och kollegor inom vården till godo.
  • Forskning:
Deltagarna i RIMS får rikhaltig information från en mängd forskare inom området ”Rehabilitering”. För de stipendiater 
som själva forskar tror vi att möjligheten till samarbete eller nya kunskaper skall kunna driva deras forskning framåt och i 
förlängningen utmynna i ny kunskap och nya metoder som kan öka livskvaliteten för dem som drabbats av MS. 
 

KAMPANJEN #ettstegförMS
Kampanjen #ettstegförMS, som sjösattes under 2016 för att belysa vikten av fysisk träning och aktivitet, har under 2017 
fortsatt funnits kvar.
Vikten av att röra på sig och skaffa en god grundkondition vid MS är fortsatt lika viktigt för att kunna rehabiliteras och 
motverka funktionsförsämringar. Men då MS forum tagit stora resurser av vårt ideella arbete i anspråk har fonden fått 
prioritera detta framför samma flöden som tidigare på vårt Instagram-konto och på MSfondens övriga plattformar. 
Måluppfyllelse:
  • Rehabilitering:
Syftet med kampanjen är att påvisa vikten av fysisk aktivitet och förhoppningen är att inspirera och utmana personer med 
MS till en ökad grad av fysisk aktivitet
  • Kunskap: 
Genom olika steg i kampanjen förmedlas kunskap om träningens betydelse, men även konkreta råd om vad som är bra 
träning och hur man bör tänka kring fysisk aktivitet. Detta är av särskild vikt då personer med nedsatt rörlighet och mindre 
fysisk uthållighet har svårare att hålla sig regelbundet i rörelse, då tröskeleffekterna är starkare än för personer utan 
funktionshinder.
  • Forskning: 
Allt fler forskningsrön visar på den stora nyttan av fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande, för den stora allmänheten 
likväl som för personer med MS.
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INFORMATIONSBROSCHYRER
Under 2017 publicerade MSfonden två nya informationsskrifter, om Spactisitet respektive Risken för fall.
Broschyrerna är kostnadsfria att rekvirera och kan också laddas ner som pdf-filer från vår hemsida, www.msfonden.se. 
Måluppfyllelse:
  • Kunskap:
De redan publicerade skrifterna illustrerar tillsammans med kommande material väl MSfondens ambition att bidra med 
ökad kunskap om olika aspekter av livet med MS och också vara en kunskapskälla i rehabiliteringen av personer med MS.

EKONOMI
Fonden har under året samlat in sammanlagt 421.000 kronor varav merparten kommer från allmänheten (316.000 kronor) 
och resterande från företag (105.000 kronor). 

Flerårsjämförelse*

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 9 668 66 171 0 75 001 75 880
Gåvor och bidrag 411 782 385 002 393 606 212 906 218 030
Balansomslutning 831 956 863 600 876 069 645 046 637 871
Soliditet (%) 54,23 75,98 89,07 90,08 81,90

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Ändamåls-
best. medel

Fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång 0 604 597
Årets förlust -196 392
Belopp vid årets utgång 0 408 205

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens 
vinst

Till stämmans förfogande står
balanserad vinst 604 597
årets förlust -196 392

408 205
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 408 205

408 205

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetsintäkter 3
Nettoomsättning 9 668 66 171
Gåvor och bidrag 411 782 385 002
Övrigt 2 0

421 452 451 173

Verksamhetskostnader 
Ändåmålsenliga kostnader 4 -575 975 -479 560
Handelsvaror -6 825 -24 153
Övriga externa kostnader -46 044 -70 280

-628 844 -573 993

Verksamhetsresultat -207 392 -122 820

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 80

0 80

Resultat efter finansiella poster -207 392 -122 740

Bokslutsdispositioner
Återföring från periodiseringsfond 11 000 0

11 000 0

Resultat före skatt -196 392 -122 740

Skatt på årets resultat 0 -1 462

Årets resultat -196 392 -124 202
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 168 524 165 727

168 524 165 727

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 25 000
Aktuell skattefordran 13 627 12 167
Övriga fordringar 1 816 917
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 004 51 184

21 447 89 268

Kassa och bank
Kassa och bank 641 985 608 605
Summa kassa och bank 641 985 608 605

Summa omsättningstillgångar 831 956 863 600

SUMMA TILLGÅNGAR 831 956 863 600
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BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat 604 597 728 799
Årets resultat -196 392 -124 202
Summa eget kapital 408 205 604 597

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 5 55 115 66 115
Summa obeskattade reserver 55 115 66 115

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 338 145 51 461
Övriga skulder 218 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 273 141 209
Summa kortfristiga skulder 368 636 192 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 831 956 863 600
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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.

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.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Styrelsen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. 
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en 
indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Verksamhetsintäkter 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Försäljning av varor 9 668 66 171
Gåvor 411 782 385 002
Övrigt 2 0

421 452 451 173

Not 4 Ändamålsenliga kostnader 2017 2016

Stipendium utbetalade under året 0 192 595
Wold MS Day 169 673 126 455
Hemsida 0 3 506
MS Forum/ Kongress 2017 332 801 61 310
Utbetalda bidrag under året 0 22 246
Broschyrkostnader 0 20 875
Anhörigdag 67 912 0
Övriga 5 589 52 573

575 975 479 560

Not 5 Periodiseringsfond 2017-12-31 2016-12-31

Periodiseringsfond, taxering 2012 0 11 000
Periodiseringsfond, taxering 2013 15 317 15 317
Periodiseringsfond 2013 19 308 19 308
Periodiseringsfond 2014 20 490 20 490

55 115 66 115

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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NOTER

Malmö 

Sanna Ohlander Siv Ohlin

Jonas Weiger Sophie Palmgren Paulsson

Min revisionsberättelse har lämnats den                     

Malin Andersson
Auktoriserad revisor
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