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En stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som genomgått  
       en organtransplantation, och deras syskon och familjer. Vårt mål är att öka 
livskvaliteten för dessa barn genom glädje, social gemenskap och trygghet i 
vardagen för barnen, deras syskon och familjer. Vårt upptagningsområde är hela 
Sverige och vårt åldersspann för de sjuka barnen är 0-25 år och för syskonen 
0-18 år. Behovet av hjälp varierar stort beroende på ålder, sjukdomsläge och 
situation i familjen. Att vara en familj med så mycket sjukdom innebär många 
förändringar, oro och anpassningar för såväl syskon som föräldrar. Vi erbjuder 
därför stöd och samtal för ansträngda föräldrar, barn och syskon. Guldkant kan 
också vara att få en mysig överraskningspåse med mys och pyssel till sjukhuset 
för att göra dagarna lite roligare för barnen och deras syskon. Guldkant kan vara 
hjälp med skolan när man kommit efter pga sjukdom eller träningsredskap för 
att komma igång med den viktiga träningen efter en transplantation. Ibland 
behövs psykologsamtal när sjukdomen slitit för mycket på en förälder eller ett 
syskon och de inte får tillräckligt stöd från vården. Stödet kan även vara att få 
besök av våra familjestödjare på sjukhuset när man är långt ifrån sina anhöriga. 
En chans till avlastning för en förälder som behöver vila eller bara gå ut och ta 
en promenad i skogen. När det som inte får hända händer och ett barn går bort, 
så finns vi med som stöd för den efterlevande familjen. Jontefonden ser hela 
familjen och hjälper familjerna orka vara drabbade.

Jontefonden för samman familjer med barn som transplanterats eller som 
väntar på en transplantation. Familjerna kan ge varandra stöd och det är skönt 
att prata med någon annan som verkligen förstår och som man inte behöver 
förklara så mycket för. Jontefonden arbetar mycket med organtransplanterade 
ungdomar och unga vuxna för att skapa trygghet och ett socialt nätverk för 
dessa ungdomar.

Jontefondens insamlingsstiftelse
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För att genomföra vår verksamhet har vi under perioden haft i genomsnitt 
fem anställda. Jontefondens generalsekreterare arbetar förutom med 
administration och styrning av stiftelsen aktivt med familjerna. Jontefonden 
har under perioden haft två anställda familjestödjare som renodlat arbetat med 
utdelning i form av samtalsstöd, guldkanter och önskningar samt med vår 
lägerverksamhet och annat socialt stöd till familjerna. Jontefonden har utöver 
detta en anställd kommunikatör vars uppdrag är att förmedla vår verksamhet, 
våra familjers berättelser samt att göra organdonation till en “köksbordsfråga”. 
I stiftelsen finns även en deltidsanställd som arbetar med insamling från såväl 
privatpersoner som företag och stiftelser samt informationsspridning mot 
allmänheten. Alla våra anställda är engagerade i vår lägerverksamhet.

För att rapportera användandet av resurser använder Jontefonden sig av 
följande uppföljnings- och nyckeltal:

Vilka resurser har vi till vårt förfogande

Officiell rapportering sker på helår i linje med stiftelsens räkenskapsår. Du hittar 
vår årsredovisning på www.jontefonden.se/om-oss/las-mer/ekonomi

Räkenskapsår
2018-01-01-
2018-12-31

2019-01-01-20
19-12-31

2020-01-01-2
020-12-31

2021-01-01-
2021-12-31

Verksamhetens intäkter 3 837 276 kr 5 604 481 kr 5 229 037 kr 4 509 019 kr
Balansomslutning 3 716 961 kr 3 347 805 kr 3 486 192 kr 2 798 037 kr
Resultat efter finansiella poster 374 916 kr -386 786 kr -271 802 kr -342 048 kr
Gåvor och bidrag 3 708 977 kr 5 576 182 kr 4 929 203 kr 4 059 081 kr

Varav insamlade medel från 
allmänheten 2 289 590 kr 3 247 462 kr 1 799 137 kr 1 509 163 kr
Ändamålskostnader 2 500 720 kr 4 925 683 kr 4 708 819 kr 3 797 417 kr

Procentandel av totalt insamlade medel 
som går till insamlings- och 
administrationskostnader 23 % 19 % 15 % 23 %

Procentandel av totalt insamlade medel 
som går till ändamålskostnader 67 % 88 % 90 % 85 %
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2021 var fortfarande under vissa tider ett år hårt präglat av Covid-19 och dess 
framfart. Jontefondens verksamhet fokuserade i perioder med Covidsmitta på 
digital verksamhet och stor del av kontakterna med våra familjerna skedde via 
telefon, sms, mail eller via digitala möten. Det fanns en stor oro bland familjer 
kring Covids påverkan på deras barns hälsa. Den isolering som Covid-19 
inneburit visade sig nu hos många med psykisk ohälsa som följd. Jontefonden 
kunde då stödja genom att erbjuda såväl digital som fysisk professionell 
psykologhjälp till ungdomar, syskon och föräldrar. Från och med oktober 2021 
till september 2022 genomförde Jontefonden 82 individuella större guldkanter 
till sjuka barn och deras syskon efter deras önskemål. Det har varit frågan om 
många ipads till sjukhusbesök, presentkort på mat till familjer där försörjningen 
är svår, träningsredskap för träning efter en transplantation, hjälp och stöd 
under skolgång och utbildning, presentkort på teknik, sport och pyssel att utföra 
i hemmen, weekendresor, psykologhjälp, bidrag till datorer och mobiltelefoner 

och mycket mycket mer. Förutom 
dessa individuella guldkanter får 
alla nya familjer ett välkomstpaket 
med roligt pyssel och lek samt 
överraskningspaket när deras 
vardag blir jobbig med sjukdom 
och sjukhus. Vi får många samtal 
från sjukhuspersonal som ser 
familjer som mår dåligt och 
då kan vi alltid överraska och 
stödja så att dagarna blir lite 
lättare. En sjuksköterska sa så 
här om vår verksamhet “Det ni 
gör är verkligen det vi i vården 
önskar att vi kunde och fick 
göra. Så viktigt!” Vi har under 
året fortsatt stödja familjer med 
överraskningar när livet på 
sjukhuset blir för oroligt och 
tufft. Då isoleringen på rummen 
under stor del av året varit stor 

pga covid och då man tidvis inte släppt in övriga familjen på sjukhuset så 
har uppmuntran varit extra viktig. Julen 2021 skänkte vi pysselmaterial, små 
julklappar och mys till barnen till tio vårdavdelningar runt om i Sverige där 
transplanterade barn vårdas. Eftersom pandemin gjorde att inlagda barnen blev 
helt isolerade på sina rum och inte fick inte ta emot så mycket besök över jul 
gav vi ge dem trots allt en gladare och pysslig jul. Inför julen märkte vi även 

Vårt stöd
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av att många familjer hade det tufft rent ekonomiskt och då kunde vi hjälpa till 
med presentkort på mat till de hårdast drabbade familjerna. Vi har även kunnat 
stödja föräldrar vars upplevelse kring barnens sjukdomar och transplantation 
varit så pass jobbiga att föräldrarna haft svårt att fungera normalt. Där har vi 
kunnat erbjuda psykologhjälp för snabbare läkning. Vi har även kunnat stödja 
föräldrapar där kommunikationen mellan paren inte fungerat. Vi finns väldigt 
nära våra familjer för att få reda på deras behov och kunna stödja dem på bästa 
sätt. Ibland är ett samtal det som behövs för att man skall orka kämpa lite till.

“Vi stödjer Jontefondens verksamhet sedan flera år. Barn som 
får möjlighet att odla mår bättre, kommer närmare naturen och 
känner glädje och stolthet. Barn i behov av nytt organ väntar på 
ett friskare liv och de drabbade familjerna tvingas hantera social 
isolering, stress och rädsla. Jontefondens och Nelson Gardens 
verksamheter går hand i hand. Tillsammans gör vi skillnad”

- Nelson Gardens VD Martin Borgström
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Genomförda aktiviteter

“Stort tack för att ni var med och styrde upp unga vuxna träffen 
i maj på Sahlgrenska. Det var verkligen så bra att få träffa flera 
professioner och er samtidigt. Ärligt talat var det första gången 
på 20 år som jag, som ”professionssamordnande förälder”, 
lämnade en uppföljning utan massa lappar till professioner att 
boka in möten med. Det blev så effektivt och bra dag helt enkelt. 
Har skrivit om det på LinkedIn eftersom det också rör mitt 
arbete. Många likes och kommentarer från olika personer som 
jobbar med Nära vård på nationell nivå.”

Vi genomförde ett digitalt julpyssel för familjer med transplanterade barn i 
december 2021, där vi inför pysslet skickat ut såväl pysselmaterial som godis. 
Detta julpyssel gästades av både en trollkarl 
och tomten, vilket var mycket populärt bland 
våra barn. Under våren 2022 hade vi den första 
unga vuxna mottagningen tillsammans med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett projekt för 
att få unga transplanterade att träffa varandra och 
dessutom ha lättare att få rätt vård på ett samlat 
sätt. Jontefonden satt med i väntrummet under 
mottagningsdagen och var lite av ett socialt kitt 
mellan sjukvården och de unga vuxna. Vi bjöd 
alla deltagarna på en föreläsning med Madeleine 
Pettersson, själv njurtransplanterad och känd 
influenser som driver en youtubekanal om jakt. 
Hon berättade om sitt liv som njursjuk och sina 
upplevelser i samband med sin transplantation. 
Många frågor och mycket diskussioner följde 
från deltagarna efter föreläsningen. Jontefonden 
bjöd på lunch denna dag för att ge extra guldkant åt 
mottagningen. Vi har fått fin respons från såväl press som från medverkande 
föräldrar och unga vuxna från denna mottagning. Så här skrev en mamma: 

På unga vuxnamottagningen föreläste Madeleine 
Pettersson, njurtransplanterad, om hur hon hanterar sin 
vardag som transplanterad och framgångsrik entreprenör.
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Lägerverksamhet

På torsdagar under 2021 och på fredagar under 2022 har Jontefonden arrangerat 
digitala fikastunder för våra familjer. Denna fika har varit ett förutsättningslöst 
sätt att ge föräldrar och ungdomar kontakt med varandra. Man tar sin kaffekopp 
och sätter sig vid datorn och är med en stund. Ingen anmälan och inget tvång. 
Dessa fikastunder har varit populära och ett bra och otvunget sätt att bryta 
isoleringen för familjerna.

I september 2021 genomförde stiftelsen sitt första familjeläger uppe i Storforsen. 
Detta var ett läger som riktade sig mot familjer boende i Norrbotten och 
Västerbotten. Med på lägret fanns 10 familjer med organtransplanterade barn 
och ungdomar. Det blev en lyckad helg med roliga aktiviteter och fin samvaro 
för familjerna som bytte erfarenheter och kunde ge stöd till varandra. Vi 
prioriterade att vara ute med familjerna så det blev mycket utelek, uteluncher 
och uteaktiviteter av olika slag, men även lugnande yoga och en föreläsning 
kring stresshantering för att hantera en annorlunda vardag. Vi är så glada för 
att vi kunde genomföra denna familjehelg med så fin gemenskap. Under våren 
2022 genomförde vi ett mamma- och ett pappaläger. Detta var två väldigt fina 
läger där koncentrationen låg på professionellt styrda samtal, målarworkshop 
för att öppna upp sinnena, avslappning, andning och gemenskap. Det var så 
härligt att se den glädje, energi och gemenskap som bildades mellan föräldrarna, 
som när de anlände till lägren var väldigt trötta och slitna. Att dessa läger 
gör stor skillnad för familjerna vet vi då det ger föräldrarna tid att tanka upp 
energinivåerna och orken ökar. Dessutom får mammorna och papporna sitt 
“mamma- och pappagäng” som kan stötta varandra under år framöver vad som 
än händer. En mamma skrev så här efter lägret kring vad hon tog med sig: 

“Fin känsla. Samförstånd. Både det sorgsna tunga och det 
lättsamma skrattet fick finnas. Jag kommer orka det här också.”
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“Lugn och lycka. Inser efteråt att jag verkligen fick vara i mig 
själv och mina tankar. Kopplat bort mycket annat. Förstår också 
efteråt vad bra det är att prata och reflektera över sig själv och 
det vi är med om.” 

“Jag älskar mina kompisar där hemma, men här på lägret kan jag 
vara helt mig själv. Jag behöver inte dölja något, alla förstår mig.”

En av papporna skrev så här om pappalägret: 

Det är väldigt fint att se att lägren blivit populära bland våra Jontefondens 
föräldrar och att platserna snabbt tar slut. Våra kontaktpersoner inom vården 
vittnar ofta om skillnaden på våra föräldrar efter ett läger. De märker ett lugn 
hos föräldrarna som deltagit och att det hjälper dem att öppna känslomässiga 
blockeringar samtidigt som det skapar vägar för gemenskap mellan våra 
föräldrar. 

I juni 2022 genomförde vi ett läger för unga vuxna som är transplanterade. Ett 
helt fantastiskt läger som innehöll så mycket gemenskap, bus och lek. Att som 
transplanterad få träffa andra i samma ålder som har liknande erfarenhet gör 
stor skillnad. De flesta som träffades på lägret hade inte tidigare träffat någon 
annan transplanterad ung vuxen. En av ungdomarna sa så här:

Ungdomarna får ett nätverk som de kan 
vända sig till om de får problem eller 
behöver stöd. Man kan få prata om sådant 
som är viktigt som transplanterad och som 
ingen annan förstår. Man är en i gänget. 
Det gör skillnad!
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Opinion och informationsspridning

Ett av Jontefondens mål är att sprida kunskap kring våra familjer och våra        
        sjuka barn och hur de lever. I år har vi gjort Insta takeovers med 
våra familjer och ungdomar som berättat om sin vardag och om sina 
transplantationer. Detta har visat sig vara ett väldigt populärt sätt att berätta 
och sprida kunskap kring transplantation. Vi har fått positiv respons från såväl 
andra transplanterade om att de gärna vill följa hur andra i samma situation 
lever men även från utomstående som säger att deras förståelse för familjernas 
vardag ökar genom dessa takeovers. 

Vi har under året jobbat mycket med att genom eget filmat material visa hur 
vardagen är för våra familjer. Detta för att allmänheten skall få förståelse för hur 
viktigt det är med organdonation och för att sprida förståelse för hur det är att 
leva med svårt sjuka barn.

Framtiden
Jontefonden kommer fortsätta utveckla arbetet med familjestöd. Vi har under 
pandemin fått unik kunskap om hur våra familjer lever och var vårt stöd hjälper 
mest. Våra familjestödjare jobbar nära de drabbade familjerna och ger stöd, tips 
och trygghet såväl på sjukhusen, på boenden vid sjukhusen som hemma. De 
arbetar med familjer över hela Sverige, men utgår från Göteborg. Målet är att 
skapa trygga familjer som kanske genom vår verksamhet kan börja leva lite mer 
normalt än de skulle göra annars. Familjerna skall ha en naturlig stödperson 
som är lätt att ringa och ställa frågor till. Familjestödjarna skall även kunna 
initiera guldkanter till familjer som inte orkar eller har råd att skapa guldkant 
själva. Där familjestödjarna ser behov av psykologhjälp eller hjälp i parrelationen 
kan vi även stödja med detta. 
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Vad leder vårt arbete till på lång sikt?
På lång sikt bidrar stiftelsens verksamhet till en realistisk syn på transplanterade 
barn och ungdomar och på deras liv. Vi bidrar till att skapa glädje och att göra 
de drabbade familjerna tryggare genom att skapa en stark gemenskap och ett 
starkt nätverk kring familjerna. Vårt familjestöd och våra guldkanter leder till att 
familjerna orkar vara drabbade.

 Effektrapport fastställd av styrelsen den 13 september 2022
Skriven av Gunilla Ivarsson, Generalsekreterare
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