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Otilia fick åka limousine till 
slottet på sin Stora Dag.  
Läs mer på sidan 4.
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Den trogna NLT-läsaren har 
kunnat ta del av ett flertal ar-
tiklar om Filippa Wisemark –
Lidköpingstjejen som föddes
med enkammarhjärta och
som i tidiga år stod i centr-
um för ett antal alla hjärtans 
dag-insamlingar till förmån

för Hjärt-lungfonden.
Men nu var det ett tag

sedan hon sågs i spalterna,
2014 enligt NLT:s arkiv, så vi
gör väl en snabbresumé.

Filippa föddes den 22
september 2009, till synes
fullt frisk. Snart därefter

konstaterades emellertid
att hon hade flera kompli-
cerade hjärtfel, bland annat
saknade hon höger kam-
mare. Det upptäcktes också
lungkomplikationer och ett
tag såg prognosen dyster ut, 
men tack vare en lyckad ope-

ration, den första av flera,
räddades hennes liv.

Tacksamma för den vård
som Filippa fått ordnade
familjen Wisemark sedan
ett antal insamlingsbasarer
i Lidköping i samband med
alla hjärtans dag för att bidra
till forskningen kring barn-
hjärtan: premiäråret 2012
på Nya stadens torg, sedan
i Särnmarkshuset 2013 och
2014.

Egen stor dag
Sedan dess har åren gått
och i dag är Filippa en pigg
blivande elvaåring som ut-
strålar smittsam positivitet

och livsglädje (det framstår
som ett klumpigt ordvitsför-
sök, men hjärtlig är faktiskt
en passande beskrivning).
Och när NLT träffar henne
har hon anledning att vara
lite extra glad: den gångna
helgen har hon och pappa
Rickard tillbringat i Järvsö
bakom kulisserna vid inspel-
ningarna av tv-programmet 
Wild kids.

Äventyret blev verklighet 
tack vare Min stora dag, en
stiftelse som fixar upplevel-
ser i stort och smått åt barn
med olika typer av allvarliga
sjukdomar och diagnoser.

– En fantastisk organisa-

tion, säger mamma Louise.
Redan tidigare har Filippa 

fått en hotellnatt av Min
stora dag. Lyxigt så klart,
men det står sig nog ändå
slätt mot det hon fick upp-
leva nu när hon fick det som 
kallas en ”Egen stor dag”.
Det är en upplevelse utfor-
mad helt efter barnets egna 
önskemål och något som
man blir särskilt utvald till
efter nominering av sjuk-
vårdspersonal. Filippa fick
glädjebeskedet för ett år se-
dan men har sedan dess haft 
viss vånda med att komma
på sin önskan. Något med tv 
fick det gärna vara, men vad?

Wild kids-besöket ett minne för livet

NLT den 14 februari 2011. Filippas debut i NLT.

DRÖMUPPLEVELSE. Hjärtsjuka Filippa fick vara med vid tv-inspelning tack vare Min stora dag

Filippa Wisemark är helnöjd efter besöket på Wild kids-inspelningen som hon fått genom organisationen Min stora dag, och nu             smider hon planer på att själv ansöka till programmet. Den maffiga kartan var ett av souvenir-
föremålen hon fick med sig hem från Järvsö. FOTO: SÖREN TURESSON

YGenom Min stora dag fick Filippa Wisemark från Lid-
köping åka till Järvsö och vara med vid inspelningarna
av tv-programmet Wild kids. Det blev ett minne för livet
men gav också en sporre att själv försöka komma med i
tävlingen.

– Ja, nu ska jag söka dit! säger elvaåringen som inte
låter sina medfödda hjärtfel dämpa livsaptiten.

”Jag är stark, smidig och har varit med på inspelningen!”
Filippa Wisemark har redan klart för sig vilka argument hon
ska framföra när hon spelar in sin ansökan till nästa års Wild
kids. Här poserar hon med några av de prylar som hon fick
vid besöket på tv-inspelningen.

Louise, Rickard och Filippa vid den första insamlingsbasaren
2012.
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Rekordmånga barn behövde, 
och fick, en Stor Dag 2020

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

F
örra året fick över 6 600 barn en Stor Dag. 
Aldrig tidigare har lika många fått vårt stöd. 
Och aldrig tidigare har vi sett ett större, mer 
akut behov hos vår målgrupp. 

Det har varit ett utmanande år. Inte minst för barnen 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser vars befintliga 
börda förstärkts ytterligare av pandemin. 
Tack vare en kraftsamling hos medarbetare, volontärer, 
partners och inte minst tack vare ett ovärderligt stöd 
från våra givare har vi kunnat ställa om, sätta in 
extra insatser och lyckats möta den växande mängd 
ansökningar vi fått in under 2020. 
 
I skrivande stund är vi fortfarande mitt i stormens öga. 
En ny våg av pandemin tär på redan uttömda krafter 
hos våra unga kämpar. Därför kavlar vi upp ärmarna 
och lutar oss ännu mer framåt. Vi har som mål att 
fortsätta möta de ökade behoven, fortsätta öka våra 
insatser och framför allt fortsätta sprida kraft och 
glädje på alla sätt vi kan. 

För en Stor Dag gör verkligen skillnad! Den sätter 
barnet och glädjen i fokus, och skapar samtidigt kraft 
och värdefulla minnen som lever kvar länge. För en 
del barn är en Stor Dag en sällsynt möjlighet att få en 
stärkande paus från sin sjukdom. För vissa ett unikt 
tillfälle att få energi av roliga aktiviteter tillsammans 
med andra i samma situation. För några få är det den 
sista chansen att uppfylla en dröm. För alla är en Stor 
Dag en positivt livspåverkande upplevelse som ger 
uppmuntran, styrka och inspiration att orka fortsätta 
kämpa. 
 
Tack för att du är med oss!

Jennifer McShane, 
generalsekreterare Min Stora Dag

Att få följa med på en Stor Dag är magiskt. En 
av mina personliga höjdpunkter förra året var 
när jag fick hjälpa till att arrangera 17-åriga 
Idas Stora Dag på Elle-galan på Grand Hotel 
i Stockholm i januari. Ida som är mycket 
modeintresserad fick, förutom att vara
en av modegalans hedersgäster,
även träffa en av sina förebilder,
Margaux Dietz, på röda mattan.

Generalsekreteraren har ordet 3
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Vad är väl en bal på slottet? Eller som i det här fallet 
en Stor Dag på slottet - om inte alldeles, alldeles 
underbar. I alla fall om man frågar 6-åriga Otilia från 
Kalmar som i oktober fick en helt förtrollad helg i 
sagornas tecken.

Min Stora Dags volontär Emelie ordnade en riktig 
sagohelg för Otilia som älskar sagor, prinsessor och 
pyssel. Första dagen besökte de en salong där Otilia 
bland annat fick sina naglar målade, sedan bar 
det iväg för VIP-shopping värd en riktig prinsessa. 
Dagen avslutades med middag på Pinchos och 
hotellövernattning. På hotellrummet hade Emelie 
pyntat ordentligt med såpbubblor, ballonger och
glitter – värdigt en prinsessa!

Dag två hämtade en limousin upp Otilia och hennes 
mamma och det bar iväg till Kalmar Slott. Där fick 
Otilia leka med en prinsessa och leta efter spöken.

OTILIAS OFÖGLÖMLIGA 
SAGOHELG I KALMAR
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OM OSS

Sigge träffade hockeyproffset 
Foppa på sin Stora Dag.
Läs mer på sid 9.

Det här är  
Min Stora Dag
Det finns barn som åker oftare till sjukhuset än till skolan.
Min Stora Dag finns för dessa barn och sprider glädje, kraft 
och ork när den fysiska och mentala smärtan annars tynger 
vardagen. En Stor Dag ger barnen uppmuntran, självförtroende
och inspiration att fortsätta kämpa. För när vardagen är svår
och kretsar kring mediciner och behandlingar så gör en 
glädjefylld upplevelse stor skillnad.   



Om oss

Barn och unga som ingår i Min Stora Dags målgrupp 
är mellan 4 och 18 år och har en allvarlig sjukdom eller 
diagnos. De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans 
över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser, så 
som hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, cancer 
samt neuropsykiatriska funktionsvariationer som adhd 
och autism. Ett stort antal har dubbel- eller trippel-
diagnoser. Allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora
påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående 

där de Stora Dagarna bidrar med det där extra när orken 
inte räcker till. När det behövs något mer än mediciner 
som ger effekt på flera plan och i längre perspektiv. 
Barnen som får Stora Dagar söker antingen via Min 
Stora Dags hemsida eller utses genom Min Stora Dags 
utbredda samarbete med universitetssjukhus och barn-
och ungdomskliniker över hela landet. 

ANTAL BARN SOM 
FÅTT STORA DAGAR

4 501

ÅR 2018

2 547 

ÅR 2015

16

ÅR 2000

4 959

6 663

ÅR 2019 ÅR 2020

Alla barn och unga med 
allvarliga sjukdomar och 

diagnoser ska få en Stor Dag.

Att genom Stora Dagar 
göra positiv skillnad för 

barn som kämpar.

Att sprida glädje och ge 
extra kraft genom ett 

avbrott i en tuff vardag.

VISION

SYFTE

MÅL

6

EN EGEN STOR DAG
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Sedan Min Stora Dags start år 2000 har verksamheten 
gått från att hjälpa 16 barn under det första året till 
att under 2020 förverkliga Stora Dagar för över 6 000 
barn. Det är en ökning på över 34 procent från 2019. 

BARN FICK EN STOR DAG

Det kom in 7 750 ansökningar via 
Min Stora Dags hemsida under år 
2020. Antalet ansökningar ökade 
totalt med 67 % från 2019.

ÖKNING AV ANSÖKNINGAR

Dessa fantastiska eldsjälar är avgörande för 
att Min Stora Dag ska kunna genomföra så 
många årliga Stora Dagar. Två gånger om 

året söker vi nya volontärer från hela landet.

VOLONTÄRER

DIGITALA
VOLONTÄRTRÄFFAR 
ARRANGERADES

Under året genomfördes sex volontärträffar för utbyte av 
erfarenheter och kunskapspåfyllnad för våra fantastiska 

volontärer. Att volontärträffarna blev digitala möjliggjorde att fler 
volontärer än året innan kunde delta. Samtidigt påverkades inte 

kvalitén - volontärerna var nöjda med det nya sättet att mötas på 
och skattade 4,6 av 5 i hur givande mötena varit. 
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MILJONER I
INSAMLADE MEDEL

Min Stora Dag får inga 
statliga eller kommunala 

bidrag utan är helt 
beroende av gåvor från 
privatpersoner, företag 

och stiftelser. Under 2020 
samlade Min Stora Dag in 
drygt 45 miljoner kronor 
som finansierat många 

Stora Dagar.

FLER STORA DAGAR TILL FLER BEHÖVANDE BARN

Överskottet under 2020 beror dels på 
flera stora inkomna testamenten och att 
vi på grund av pandemins begränsningar 

inte kunde investera i alla de olika ordinarie 
fysiska aktiviteter vi vanligen gör. Vi har 

istället skapat nya sätt att glädja barnen 
fast på trygg hemmaplan. Överskottet från 

de framskjutna aktiviteterna använder vi 
nu till att öka antalet behövande barn vi 
ska hjälpa framöver. Behovet och antalet 

ansökningar om vår hjälp har under 
pandemin ökat explosionsartat.

Min Stora Dag har gjort en lyckad corona-
omställning där vi lyckats skapa fler Stora 
Dagar till ett ökat antal barn bland annat 
pga lägre kostnader för dessa aktiviteter. 
Ändamålskostnaderna är direkt kopplade 
till barnens upplevelser och täcker in alla 
kostnader som rör skapande, planering, 
inköp och genomförande av våra Stora 

Dagar. Det handlar till exempel om mat och 
logi för barnet och dess familj, transport för 
barnet och dess familj, porto för utskick av de 
tusentals Upplevelsepaket vi skickar ut varje 
år, försäkringar med mera. Här ingår även 
personalkostnader för de medarbetare som 
skapar, planerar, administrerar och genomför 
våra många olika aktiviteter.

Administration  
och insamling.
Kostnaderna 

i nivå med 
föregående år.

30%

58%
Ändamåls-
kostnader

Överskott

88%100% = + 12%

Under 2020 samlade Min Stora Dag 
in gåvor på 45 miljoner kronor trots 
pandemin.
Av dessa uppgick 10,1 miljoner kronor 
i testamentsgåvor  (En miljon kronor 
föregående år).
Att omsätta gåvorna i kvalitativa och 
av barnen efterfrågade aktiviteter 
eller paket, kräver god planering. 
Överskottet som 2020 genererade 
kommer till största delen omsättas 
till Stora Dagar under det kommande 
året 2021. Med reserveration för 
eventuella förlängda/tillkommande 
restriktioner på grund av pandemin.
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10-åriga Sigge från Östervåla har en tuff 
vardag ofta då han har behandlats för 
leukemi sedan 2018. Sigge är en kille som 
älskar hockey, han har spelat sedan han 
var 6 år, och säger själv att han ska bli
en hockeystjärna - den nya Foppa.

Min Stora Dag såg därför till att Sigge fick 
uppleva något som fyllde på med glädje 
och kraft. Sigge fick träffa sin stora idol 
Peter ”Foppa” Forsberg och ta sig ut på 
isen. En dag han sent kommer glömma.
– Sigge har en jättehärlig inställning till 
troligtvis inte bara hockeyn, utan hela 
livet, säger Peter Forsberg.

SIGGES STORA DRÖMDAG 
MED FOPPA
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7-åriga Zahraa valde ut sina 
leksaker själv på Lekia. Paketen 

öppnades sedan på Pinchos efter en 
limousinetur dit med familjen.

Läs mer på sidan 28.

STORA DAGAR

En Stor Dag sätter barnet och glädjen i fokus, och 
skapar samtidigt kraft och värdefulla minnen som 
lever kvar länge. För en del barn är en Stor Dag en 
sällsynt möjlighet att få en stärkande paus från sin 
sjukdom. För vissa ett unikt tillfälle att få kraft av 
roliga aktiviteter tillsammans med andra i samma 
situation. För några få är det den sista chansen att 
uppfylla en dröm. För alla är en Stor Dag en positivt 
livspåverkande upplevelse som ger uppmuntran, 
styrka och inspiration att fortsätta orka kämpa. 

Glädje som 
ger kraft 
att orka
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En egen Stor Dag utformas alltid efter barnets egna 
tankar, idéer och önskningar. Det är engagerad och 
medicinskt kunnig sjukhuspersonal som utser vilket 
barn som ska få en alldeles egen Stor Dag. Under 2020 
genomfördes 201 unika egna Stora Dagar.

Stora Dagar i grupp innebär förberedda aktiviteter 
med andra barn och unga som kämpar i vardagen. 
Spännande matcher, biobesök och konserter står 
vanligtvis på programmet. 2020 har alla aktiviteter 
coronasäkrats och merparten har genomförts digitalt. 
Alltifrån tutorials och möten med idoler till e-sport dagar. 
Ansökan till Stora Dagar i grupp sker både med hjälp 
av vårdnadshavare genom hemsidan och via sjukhusen 
runt om i landet. Under 2020 fick 959 barn möjlighet att 
uppleva en Stor Dag i grupp.

21 barn från hela landet 
fick spela och bli coachade 
av riktiga e-sportproffs. 
13-åriga Rasmus var 
en av deltagarna på 
e-sportdagen.

En Stor Dag kan vara stor och omvälvande, 
som att träffa en idol eller resa iväg på ett 
äventyrsläger och bestiga ett berg. I barnets 
värld kan även att bo på hotell i sin egen 
hemstad eller åka tåg vara speciellt och räcka 
som det där lilla extra som ger ny kraft. 

Vem som önskar sig vad, eller när det behövs, 
varierar. Därför har våra Stora Dagar olika 
utformning och omfattning. Allt från att få en 
helt egen önskan uppfylld till att göra något 
härligt tillsammans med andra. 

Det här är Min Stora Dags fyra olika typer av 
Stora Dagar.

EGEN STOR DAG STOR DAG I GRUPP

Att få en Stor Dag är att få 
en välbehövlig paus från 
en tung vardag. Ett avbrott 
som ger stärkande tankar 
och känslor, som fyller  
på med kraft och  
positiva minnen.

Stora Dagar

När 9-åriga Williams resa till Rhodos 
var tvungen att avbokas på grund av 
corona så ville han istället ta värmen 
hem till sig – han ville ha en bastu! 
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Vi har under året tagit fram coronasäkrade 
alternativ för att skänka glädje på trygg 

hemmaplan. Vi har gjort om flick- och pojkrum 
hemma genom roommakeovers, skickat ut 
sportpaket, teknikpaket och även skapat 

hemesterpaket med takeawaymiddag 
från restaurang samt boende på hotell i 
barnets hemstad. Det går att ansöka om 

Upplevelsepaket via Min Stora Dags hemsida, 
och de delas även ut med hjälp

av sjukhuspersonal. 

Våra temaanpassade läger arrangeras under en 
långhelg på olika platser runt om i Sverige. Att få åka på 
ett läger innebär att få träffa andra i samma situation. 
Det stärker självkänslan och bidrar till gemenskap. 
Många åker hem med nya vänner för livet. I 2020-års 
Novus-enkät till målgruppen är nöjdhetsgraden för 
våra läger hela 87 procent 

Våra populära upplevelsepaket innebär en härlig 
dag som genomförs på egen hand med familjen, när 
det passar barnet själv bäst. De följer ofta ett tema och 
kan exempelvis innehålla en heldag på en nöjespark, 
djurpark eller bio och middag. Ibland ingår även en 
övernattning på hotell. Efterfrågan på paketen har 
ökat enormt. 5 477 barn och ungdomar har under 
2020 fått ett upplevelsepaket. 

STOR DAG PÅ LÄGER UPPLEVELSEPAKET

Stora Dagar

Min Stora Dags årliga musikläger välkomnade 
nio ungdomar till Stockholm för en helg med 
sång och musik i fokus. 

Nea från Mariefred har ett hjärtfel och är ett av nära 2 000 
glada barn som under 2020 fick chansen att ta emot ett 
Sommarpaket. Hon valde paketet med glassbiljetter och 
presentkort på Stadium.

CORONA-ANPASSADE UPPLEVELSEPAKET

Jwana på Gröna Lund 
sommaren 2020.
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Min Stora Dags beskyddare
Prinsessan Madeleine är beskyddare av Min Stora 
Dag sedan 2001. Prinsessan har sedan dess varit 
med på sjukhusbesök, anordnat Stora Dagar så 
som ett sagokalas på Kungliga Slottet och enga-
gerat sig i Min Stora Dags frågor.
 – Glädje, kraft, trovärdighet och kvalitet ge-
nomsyrar vårt arbete och här bidrar Prinsessan 
Madeleines person och beskyddarskap verkligen. 
Prinsessans fina engagemang hjälper oss att 
förkroppsliga begreppet en Stor Dag och att ge 
barnen glädjefyllda minnen för resten av livet, 
säger Jennifer McShane, generalsekreterare på 
Min Stora Dag.
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7-åriga Emilia har kämpat mot cancer i form av en hjärn-
tumör. Emilia älskar allt som är kungligt och brukar titta 
på Nobelmiddagen och tv-programmen med Kunga- 
familjen för att se prinsessorna i deras fina klänningar. På 
sin Stora Dag önskade hon att få träffa Kronprinsessan 
Victoria.
– Jag ville fråga Kronprinsessan Victoria hur det känns att 
vara en riktig prinsessa och om hon också har det svårt i 
livet ibland, fast hon är prinsessa, berättade Emilia inför 
besöket.
På torsdagsförmiddagen hämtades en pirrig och myck-
et glad familj upp av limousinen som körde dem till det 
Kungliga Slottet i Stockholm.
Efter ankomsten till slottet lotsades familjen upp mot den 
praktfulla Blå Salongen där mysiga soffor, en stor spra-
kande brasa och ett dignande kakbord väntade. Sedan 
klev Kronprinsessan Victoria in.
Det blev ett långt, innerligt och avslappnat samtal om allt 
mellan himmel och jord. Om att Kronprinsessan bodde 
sina första år på slottet, vilken kung i ordningen hennes 
pappa Kungen är, att diadem kräver en massa hårnålar 
för att sitta kvar på huvudet och att det gäller att se upp 
när man går ned för trapporna till Nobelbanketten i lång-
klänning. Kronprinsessan och Emilia samtalade också om 
livet – och om att det går upp och ner.
Emilia och hennes syster Maja hann dessutom upptäcka 
att det gick jättebra att leka och springa runt på Kungliga 
Slottet och att kakorna på faten till deras stora glädje 
alltid fylldes på. När det var dags att säga farväl hade 
Kronprinsessan ordnat med en riktig överraskning. En 
hemfärd med kungens häst och vagn!

JAG VILL TRÄFFA 
KRONPRINSESSAN 
VICTORIA

”



Initialt handlade det om att säkerställa fungerande 
arbetssätt för medarbetarna på distans. Från våra 
respektive hemmakontor var det stort fokus på att 
säkerställa en framåtrörelse trots alla nya utmaningar. 
Inledningsvis var det ett intensivt arbete med att 
se över och anpassa alla rutiner och aktiviteter 
utifrån hur de påverkades av rekommendationer 
och restriktioner. Genom det arbetet säkerställde 
vi inte bara vår målgrupps säkerhet utan även 
tryggheten för medarbetare, volontärer och 
alla samarbetspartners. Mycket tid har lagts på 
proaktiv information och kommunikationsinsatser 
mot alla våra kontaktytor för att förklara vad vi gör 
och förändrar för att säkerställa att barnen i vår 
målgrupp ska fortsätta få Stora Dagar.

Utmaningarna till följd av pandemin har varit många, 
inte minst för barnen med allvarliga sjukdomar och 
diagnoser vars vardag försvårats ytterligare av fler 
begränsningar och mer isolering ovanpå en redan 
befintlig tuff livssituation. Vår verksamhet har nog 
aldrig behövts mer och under året har vi jobbat för 
att fortsätta arrangera och leverera Stora Dagar till 
våra barn. På vissa sätt i helt ny tappning, men med 
samma starka förhoppning om att de ska uppmuntra, 
stärka och glädja.

För att skydda vår ofta infektionskänsliga målgrupp 
så har vi fått pausa många av våra ordinarie aktiviteter. 
För oss har det dock aldrig handlat om att ställa 
in utan istället ställa om. Under den senare delen 
av året i takt med att behoven och ansökningarna 

eskalerade har vi även växlat upp. Vi har hittat och
innoverat andra vägar för att skapa viktiga, glädje-
givande upplevelser för alla barn som kämpar för att 
fortsätta nå ut till barnen. Den här utvecklingen har 
varit positiv och mycket vi kreerat under 2020 kommer 
vi ta med oss in i framtida arbete, även efter pandemin.
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Coronas påverkan 
på Min Stora Dag  
Den pågående pandemin har påverkat hela samhället och såklart även Min 
Stora Dag under större delen av 2020. En stor omställning av verksamheten 
påbörjades i mars så att vi skulle kunna kunna fortsätta arrangera Stora 
Dagar trots restriktioner och andra coronarelaterade hinder. Under året har Min Stora Dag ökat sina 

insatser till sjukhusen. Under våren delade vi ut 

splitternya Sony Playstationkonsoler och spel till 

lekterapierna på 38 sjukhus. Under sommarlovet 

arrangerade vi ett uppskattat besök av Hemglass 

som körde ut till 18 sjukhus för att dela ut glass 

till de inneliggande barnen. Inför jul delade vi 

ut fullspäckade julklappspaket med spel och 

leksaker från Brio till landets sjukhus. 

HUNDRATALS KRAFTGÅVOR 
TILL SJUKHUSEN 



Vi har tagit fram flera olika digitala möjligheter, 
till exempel e-sportdagar, sminktutorials, idolträffar 
och tågaktiviteter, som upplevts över nätet istället 
för på en fysisk plats. På vår hemsida har man kunnat 
ansöka om glädjepaket (hemkörning av mat, biofilmer 
att streama hemma, hemester på lokala hotell, pyssel, 
teknik och annat som kan pigga upp och upplevas i 
trygg hemmamiljö), vi har arrangerat Roommakeovers 
med IKEA och vårt nya youtubeinitiativ Min Stora dag 
med vänner med bland andra Greta Thunberg, Tobbe 
Trollkarl, Frida Hansdotter, Danny Saucedo och Albin 
Ekdal har peppat våra unga i en tid när allt kan kännas 
extra tungt.

Tack vare fantastiska insatser från medarbetare, 
volontärer, medicinskt råd, vårdkontakter, 
ambassadörer, företag, partners, vänner och inte 
minst ett hjärtevärmande stöd av många olika givare 
har vi under 2020 inte bara genomfört härliga och 
trygga Stora Dagar för lika många barn som vanligt, 
utan för fler. 

Ökat behov
Antalet ansökningar som gjordes via minstoradag.org 
ökade 2020 med 67 procent i jämförelse med 2019. 
Främst var det under årets sista kvartal som den stora 
ökningen skedde då många ansökte om våra olika 
upplevelsepaket som tagits fram som coronasäkra 

alternativ att genomföra på trygg hemmaplan under 
pandemin. Tidigare år har den stora volymen av Stora 
Dagar man kunnat ansöka om varit fokuserade kring 
fysiska upplevelser så som en heldag på Gröna Lund, 
Kolmården eller Liseberg med hotellövernattning. 
Detta har då haft tydliga säsongsbegränsningar 
men med våra nya paketeringar och för att möta den 
stora tillströmningen av ansökningar har vi nu haft 
erbjudanden mer löpande vilket gjort att vi kunnat 
erbjuda attraktiva och relevanta produkter oavsett 
säsong. Stora Dagar genom Upplevelsepaket har
också visat sig vara extra uppskattade av infektions-
känsliga barn, extra intryckskänsliga barn och barn 
med sociala oro.
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Greta Thunberg hjälpte 
oss att dela ut julklappar 
till barnen på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus 
på Karolinska 
Universitetssjukhusen i 
Solna och Huddinge.

Under sommaren skickade Min Stora Dag 
ut PS4-konsoler och spel till lekterapier över 
hela landet. Här tar Svante och Charlotte på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus emot ett paket.
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En helg i oktober arrangerades Min Stora Dags årliga 
musikläger, i år i mindre och coronaanpassad tappning. 
Nio ungdomar besökte Stockholm för en helg med sång 
och musik i fokus.

Deltagarna fick bland annat testa att spela in låtar i en 
inspelningsstudio, träffa förebilder inom musikbranschen 
och gå på coola studiebesök.

Ungdomarna hängde med vår ambassadör artisten 
Danny Saucedo, artisterna Victor Leksell och Molly 
Sandén samt idolerna från TV4:s Idol. Dessutom fick 
de besöka Spotifys huvudkontor och Idol-studion där 
fredagsfinalerna hålls.

MIN STORA DAGS MUSIKLÄGER
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GLÄDJERAPPORTEN 2020

En Stor Dag 
gör skillnad! 
Varje år utvärderas betydelsen av att få en Stor Dag i årliga 
effektmätningar av undersökningsföretaget Novus.
Vi kallar det här vår Glädjerapport.
Glädjerapporten 2020 är ett fantastiskt kvitto och bevis på att
Min Stora Dags verksamhet är viktig, värdefull och unik, och att
en Stor Dag gör skillnad. Enkäten skickas ut till barn som fått en
Stor Dag och till deras föräldrar och fokuserar på den effekt
och de känslor man upplever efter att ha fått en Stor Dag. 

Ellie på Gröna Lund 
sommaren 2020.
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Jag kan tänka på det 
när jag är ledsen eller på 
sjukhuset och då blir jag 

glad.
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UPPGAV ATT DEN STORA DAGEN FICK DE ATT
KÄNNA SIG SPECIELLT UTVALDA OCH VIKTIGA

SVAR FRÅN BARNEN

Källa: Novus • Antal respondenter: 921
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För första gången på 
länge hade jag en tjej som 
var helt utan ångest och 

som var glad.
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SVAR FRÅN FÖRÄLDRAR

Källa: Novus • Antal respondenter: 921

% EGNA



23

Han fick verkligen känna sig 
som en kung, och glädjen 
att ha lyckats delta trots 

sina svårigheter har han levt 
på länge!
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8-åriga Dalia från Vänersborg hade en hjärntumör.  
”Den dumma knölen”, som hon själv kallar den. 
Dalia är ett av de hundra barn som i somras fick ett 
speciellt sommarpaket med en unik room makeover 
i samarbete med IKEA. När Dalia fick bestämma 
hur rummet skulle bli ville hon skapa ett mer vuxet 
rum än det rosa rum hon tidigare hade. Med hjälp 
av en inredningsexpert från IKEA fick Dalias rum en 
sänghimmel, mer förvaring för hennes pysselsaker, 
en myshörna för gosedjuren och en egen garderob.
Dalias tumör upptäcktes av en slump när hon 
ramlade under en skridskotur i december 2019 och 
slog i huvudet. På sjukhuset konstaterade personalen 
att hon hade en tumör som tryckte på lillhjärnan.
– Livet har ju vänt 360, inget är som vanligt trots att 
man har ansträngt sig att leva som tidigare. Men det 
kommer nog aldrig att bli detsamma igen, ständig 
oro och skräck spökar i oss alla, berättar Dalias 
mamma Senada.
Efter diagnosen har Dalia opererats och fått 
cellgifter. Hennes sjukdom har gjort att hon varit 
tvungen att spendera mycket tid på sjukhuset och
i hemmet.
– Rummet betyder mycket. Jag gillar att vara på 
mitt rum, pyssla och kolla på film i min nya säng
med sänghimmel och umgås med mina kompisar
här som tycker om mitt rum, säger Dalia.

DALIA FICK DRÖMRUM
MED SÄNGHIMMEL
OCH MYSHÖRNA
FÖR MJUKISDJUREN 
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Sjukvården - en avgörande 
länk mellan Min Stora Dag, 
barnen och vården

Min Stora Dag har sedan starten år 2000 samarbetat 
nära sjukvården.  Med åren har vårt nätverk bland 
vårdgivare vuxit sig allt större och starkare. Idag 
sträcker nätverket sig över hela landet från norr till 
söder, fördelat bland samtliga universitetssjukhus, 
barnkliniker och lekterapier samt bland många 
mottagningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
barn- och ungdomshabiliteringen. Utöver det står Min 
Stora Dag i tät dialog med många privata vårdgivare, 
intresseorganisationer och patientföreningar som 
representerar olika delar av vår målgrupp.

En viktig länk mellan sjukvården och organisationen 
är Min Stora Dags medicinska expertråd. Rådet, som 
utför sitt uppdrag ideellt, hjälper till med hälso- och 
sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar samt 
bidrar med sin professionella expertis till strategiska 

verksamhetsfrågor. Medicinska rådet träffar regel-
bundet medarbetare på Min Stora Dag för att vägleda 
i olika frågor. Som sakkunniga representanter av 
sjukvården ger rådet ovärderliga bidrag till Min Stora 
Dags verksamhet och utvecklingsarbete.

Under 2020 har rådet samlats fyra gånger digitalt 
och däremellan frekvent bidragit i hantering och 
bedömning av många frågor kopplade till covid-19. 
Under pandemiåret låg rådets fokus framförallt på 
att rådge kring och smittsäkra Stora Dagar för vår 
infektionskänsliga målgrupp, samt att rapportera om 
läget inom sjukvården för att ge oss en djupare inblick
i målgruppens livssituation och utmaningar under

Tack vare ett regionsövergripande samarbete med den svenska 
sjukvården når Min Stora Dag tusentals barn varje år. I vårt 
stora nätverk ingår över 500 kontaktpersoner såsom barnläkare, 
sjuksköterskor, lekterapeuter, kuratorer och psykologer. Min Stora 
Dag har också ett mycket nära samarbete med sitt medicinska råd 
som på många olika sätt bidrar med sin professionella expertis. 

Sjukvården

SVANTE NORGREN

Överläkare, medicine doktor, Temachef 
Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska 

Universitetssjukhuset

CHARLOTTE NYLANDER

Barn- och ungdomsläkare i Sörmland, 
medicine doktor vid Uppsala universitet.

SVEN BÖLTE

Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk 
vetenskap vid Karolinska Institutet, 

föreståndare för Center of 
Neurodevelopmental Disorders (KIND).

DAN JACOBSON

Specialistläkare i barn- och 
ungdomsmedicin, medicine doktor, Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska 
Universitetssjukhuset.

FREDRIK LINDGREN

Biträdande Överläkare Sektionen för 
Gastroenterologi, hepatologi och nutrition, 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid  
Karolinska Universitetssjukhuset.

pågående pandemi. Genom det nära samarbetet 
ger rådets insyn en ökad förståelse av barnens 
livssituation parallellt med kunskapsbaserade 
anpassningar och utvecklingar av olika verksamhets-
delar på Min Stora Dag, exempelvis nya Upplevelse-
paket och rekommendationer för resor och läger. 

MEDLEMMAR

MEDICINSKA RÅDET
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Extra tufft år för barnen”

Dan Jacobson sitter sedan 2017 i Min Stora Dags 
medicinska råd. Han var tidigare läkare i barn- och 
ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. 
Numera är han specialistläkare i barn- och 
ungdomsmedicin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 
Han berättar om ett extra tufft år för barnen i Min 
Stora Dags målgrupp:
– Väldigt många barn och ungdomar med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser har varit isolerade i flera 
månader, många har inte vågat gå i skolan av rädsla 
för att smittas eller bli allvarligt sjuk, säger Dan.

Utöver det här har många icke-akuta ingrepp som 
flera barn i målgruppen väntar på skjutits upp på 
grund av pandemin. Det kan till exempel handla om
att få knapp på magen eller att rätta till ryggen.
– Så ja, det har varit ett extra tufft år detta, säger 
Dan.

I sitt arbete på sjukhuset i Eskilstuna ser Dan hur 
Stora Dagar gör verklig skillnad för de barn han 
möter.

– Det kan bli en välbehövlig paus, en nödvändig 
stunds positiv uppmärksamhet, en energiboost –
eller alltsammans.
Hans eget engagemang hos Min Stora Dag började 
när han för flera år sedan var volontär. Han följde då 
med på flera gruppresor i egenskap av läkare. Han fick 
med egna ögon se vad en Stor Dag kan betyda för ett 
barn som lever i en annars tuff vardag.
– Läkning och anpassning är enklare för kroppen
när själen får det där lilla extra, säger Dan.

Nu ser han att behovet av Stora Dagar har ökat
under pandemin.
– Isoleringen och vårdskulden tynger vardagen 
ytterligare för barn och ungdomar med diagnoser
och sjukdomar, konstaterar Dan.

Dan Jacobson
Medicinska rådet

INTERVJU
Dan Jacobson är specialistläkare i barn- och 
ungdomsmedicin, medicine doktor, Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För barn som lever med en allvarlig sjukdom eller diagnos är 
vardagen påfrestande. I och med covid-19 har en redan tuff 
vardag blivit ännu tuffare eftersom många tvingats vara 
isolerade. Barnläkaren Dan Jacobson ser nu ett ännu större 
behov av Stora Dagar som ger barnen extra kraft och glädje. 
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OLIKA SJUKDOMAR OCH DIAGNOSER

SJUKHUS

14 0 0 0 00 0
De barn som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 

140 olika sjukdomar och diagnoser, så som hjärtsjukdomar, 
mag- och tarmsjukdomar, cancer och autism och adhd.  

Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

Min Stora Dag samarbetar med landets 
universitetssjukhus, barnkliniker och lekterapier 

samt många mottagningar inom barn- och 
ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Sjukhuspersonal 
hjälper oss att nå vår målgrupp, bland annat genom att 
nominera barn som har det extra svårt till Stora Dagar.

2 
BARN I VÅR MÅLGRUPP

Min Stora Dags medicinska råd konstaterar att det 
idag lever cirka 200 000 barn och unga i Sverige 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser som på 

olika sätt gör ont och försvårar livet.

”Allt fler barn lever med en kronisk sjukdom som 
påverkar livet varje dag året runt och det innebär 
en rejäl utmaning för både våra patienter och 
deras familjer. Genom Min Stora Dags insatser 
får barnen uppmuntran, självförtroende och 
inspiration att fortsätta
kämpa i vardagen. 

Svante Norgren

Överläkare, Med Dr, temachef 
Astrid Lindgrens barnsjukhus vid 
Karolinska Universitetssjukhuset.

4 0
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7-åriga Zahraa från Lund har en sjukdom som gör 
hennes vardag extra tuff. På sin Stora Dag önskade 
hon att få ett särskilt dockhus och en rosa sparkcykel.
När det äntligen var dags för den Stora Dagen blev 
Zahraa och hennes familj upphämtade av Elite 
Limousine och blev serverade godis och dricka på 
vägen mot leksaksbutiken Lekia Sweden.
Där valde Zahraa ut de saker hon redan i förväg 
funderat ut – ett LOL-hus med massa dockor och 
tillbehör och en rosa sparkcykel med hjälm och skydd.
Efter det skjutsades de vidare till Pinchos där Zahraa 
fick välja mat och efterrätt samtidigt som paketen 
öppnades!
– Jag är så glad, det här är bästa dagen, utbrast 
Zahraa flera gånger under sin Stora Dag. 

JAG VILL HA ETT DOCKHUS 
OCH EN ROSA SPARKCYKEL
”
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Min Stora Dags
oumbärliga glädjespridare
Volontären är den viktiga direktlänken mellan Min Stora Dags kansli, 
barnet och barnets familj. Genom sitt engagemang, sin tid och sin 
kunskap skänker volontären glädje till barn med allvarliga sjukdomar 
och diagnoser och ser till att de får ett viktigt avbrott i sin tuffa 
vardag. Min Stora Dag samarbetar med cirka 250 volontärer i hela 
landet som via detta unika och meningsfulla uppdrag sprider viktig 
kraft till de som behöver det mest!  

VOLONTÄRER
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Volontärer är en viktig förutsättning för att Min 
Stora Dag ska kunna genomföra tusentals Stora Dagar 
varje år. Volontärerna finns runt om i hela landet och 
hjälper till att organisera, koordinera, medverka och 
säkerställa en hög kvalitet för de Stora Dagarna. 
De fungerar som viktiga kontaktpersoner för barn 
och familjer samt hjälper till att anpassa dagarna 
utifrån barnens olika önskemål och förutsättningar. 
Två gånger per år rekryterar Min Stora Dag nya 
volontärer och intresset att hjälpa oss är stort. Vår 
rekryteringsprocess är mycket noggrann. Volontärer 
intervjuas grundligt, lämnar referenser och ett utdrag 
ur belastningsregistret innan de blir godkända. 

När vi i maj 2020 ställde frågan till alla aktiva volontärer 
”Hur nöjd är du med att vara volontär hos Min Stora 

Volontärer

Dag?” blev medeltalet 4,7 av 5. Utöver den stora motiv-
ationen, att bidra till och uppleva barnens stora glädje, 
uppskattar många volontärer att det är flexibelt hur 
mycket och när de engagerar sig och att de själva kan 
välja hur de lägger upp sitt arbete. 

Årets exceptionella utmaningar har satt volontärerna 
på prov och de Stora Dagarna hade aldrig gått 
att ställa om och genomföra utan volontärernas 
uthållighet och tydliga, varma bemötande gentemot 
barn och familjer. Istället för fysiska träffar med familjer 
har volontärerna under året skött all kontakt digitalt 
och de har uppdaterat och uppmuntrat familjer när 
förutsättningarna förändrats och planerna ändrats. 
Många gånger har restriktionerna dessutom krävt lite 
extra kreativitet när det ordnats med nya varianter 

av Stora Dagar på hemmaplan och planerats över-
lämningar av gåvor utomhus. 

Vid fyra tillfällen varje år samlar Min Stora Dag 
volontärerna i de olika regionerna för volontärsträffar. 
Träffarna är viktiga tillfällen för utbyte av erfarenheter 
och kunskapspåfyllnad. Årets fyra regionala träffar 
styrdes om till digitala videomöten och i samband med 
varje möte skickades en fikabox ut till alla anmälda 
volontärer så att de kunde njuta av godsaker hemma 
framför skärmen. Vårens digitala volontärträffar 
gästades av Hjärnkolls ambassadör Emma Larsson 
som delade med sig av sina erfarenheter om psykisk 
ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser och Therese 
Waldenborg som utbildade om autism, hur vi kan 
hjälpa och göra skillnad genom rätt bemötande. Under 

Volontärsträff i Göteborg.

Hemskickat fika till träffen

Digital träff

Årets enda fysiska volontärträff 
i Stockholm i februari
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Varför blev du volontär hos Min Stora Dag?
Jag sökte som volontär hos Min Stora Dag för att 
jag anser att organisationen har ett väldigt viktigt 
uppdrag och fokus. Jag har under mina barns 
uppväxt varit engagerad i föreningsliv men i takt 
med att barnen blivit äldre avtar behovet av detta 
arbete och jag upptäckte att jag har mer att ge. I 
processen med att bli godkänd volontär stärktes 
min önskan att vara delaktig i detta viktiga arbete 
då jag fick insyn i Min Stora Dags interna policys 
och den proffsighet som präglade introduktion och 
plan för volontärskap. 

alldeles uppenbart var värd något speciellt. Han 
var bil- och datorintresserad vilket gjorde att vi 
fokuserade på spel och spelkonsol. Han hade 
också en önskan om en egen telefon vilket vi 
kunde uppfylla. Jag hade äran att få överräcka 
dessa prylar, utomhus en kall novemberdag, till en 
överlycklig kille. Jag ser verkligen fram mot mitt 
nästa uppdrag! 

Hur var det att genomföra din första egna 
Stora Dag? 
Jag fick mitt uppdrag ganska snart efter att jag 
introducerats som volontär. I likhet med många 
andra uppdrag under 2020 fick jag anpassa 
träffar och upplägg efter restriktioner till följd 
av covid-19. Vi lyckades få till en fysisk träff och 
genomförde resten av planeringen över telefon. 
Ambitionen var att skapa en Stor Dag för en kille 
som nominerats efter en sjukdomsperiod och 

Hur ser du att en Stor Dag gör skillnad?
Över 6 000 barn har fått en stor dag under 2020. 
Jag vet med egen erfarenhet att ett av dessa 
barn, med familj, var oerhört tacksam för det 
stöd och fokusskifte som vår insats gjorde. Jag 
har under denna tid som volontär dessutom fått 
inblick i organisationens totala verksamhet som 
innefattar upplevelser, läger och nätverkande bland 
volontärer. Med alla dessa duktiga människor 
kommer Min Stora Dag lyckas fullfölja ännu fler 
initiativ och uppdrag under 2021, trots pandemin, 
jag är helt säker.

Andreas, 47 år, maskiningenjör och
Min Stora Dag-volontär i Sundsvall. 

Jag ser 
verkligen fram 
mot mitt nästa 
uppdrag!

”

Volontärer

hösten fick vi besök av Anna Pella och Lotta Frecon 
från Gott liv för alla, som gav oss nya insikter och ökad 
förståelse för familjelivet med barn med komplexa 
funktionsnedsättningar och föräldern Maria Nystedt 
som delade med sig av viktiga erfarenheter och insikter 
om hur det är att leva med ett långtidssjukt barn. 

Dessutom väckte det nya digitala sättet att mötas på, 
idéer till två extrainsatta infomöten för alla volontärer 
i hela landet. I juni, några månader in i pandemin, var 
det viktigt att samla alla volontärer för att informera 
om de förändringar och nya initiativ som startat 
igång. I december hade vi möjlighet att bjuda in till 
ett stärkande samtal med Svante Norgren, överläkare 
och temachef på Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
och representant i Min Stora Dags styrelse och 
medicinska råd, som delade med sig av värdefull och 
tankeväckande information på temat kris. 

Tack vare att träffarna genomfördes digitalt kunde 
ännu fler volontärer än vanligt delta och vi kunde enkelt 
spela in föreläsningarna för att sprida till de volontärer 
som inte var med. Volontärerna fick efter varje möte 
skatta hur givande mötena varit och genomsnittet 
landade på höga 4,6 av 5. Volontärerna har uppskattat 
att kunna träffas och utbyta erfarenheter trots rådande 
omständigheter och många önskar att de fysiska 
träffarna i framtiden ska fortsätta kompletteras med 
fler digitala. 

INTERVJU



32

VOLONTÄRTIMMAR TOTALT

OLIKA SPRÅK REPRESENTERADE

Stockholm

Övriga Sverige

Västra Götaland

Norrland

Skåne
91 st

48 st

45 st

36 st

31 st

ÅR ÄR DEN YNGSTA

ÅR ÄR DEN ÄLDSTA

VOLONTÄRER FRÅN 
SKANÖR TILL KIRUNA

GEOGRAFISK SPRIDNING

VOLONTÄRÅRET 2020

1

1
1
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9-åriga William från Bullmark har sjukdomen 
Neuronal ceroid lipofuscinosis, han är blind och 
har svårt med rörelser och motorik.
När Williams resa till Rhodos var tvungen att 
avbokas på grund av corona så ville han istället 
ta värmen hem till sig – han ville ha en bastu!
Med hjälp av Bastuprodukter i Bygdsiljum kunde 
vi ordna så att William fick en egen bastu. Nu 
har han alltid nära till värmen, och en plats att 
hämta kraft och energi på!

JAG ÖNSKAR MIG EN 
EGEN BASTU
”
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Barnets 
rätt i
första
rummet
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen 
svensk lag. I allt Min Stora Dag gör ligger 
barnkonventionen till grund, och vi strävar 
alltid efter att lyfta och lyssna på barnets 
röst. Till vår hjälp har vi bland annat tydliga 
regler och riktlinjer och vårt fantastiska 
barn- och ungdomsråd!

MIN STORA DAG OCH BARNKONVENTIONEN
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Barnkonventionen ligger till grund i allt Min Stora Dag gör, och vår vision är 
att inta ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn. Anställda på Min 
Stora Dag, volontärer och samarbetspartners är medvetna om sin viktiga roll som 
skyldighetsbärare för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. För att efterleva 
barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har Min Stora Dag barnkonventionens fyra 
grundprinciper ständigt i åtanke.

Alla barns rättigheter ska tillgodoses Dessa artiklar är utgångspunkt i  
Min Stora Dags planering och 
handlande, samt i vårt övriga 

arbete med barnkonventionen:

Alla barn är lika mycket värda och har 
samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Vid alla beslut som rör barn ska i första hand 
beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

ARTIKEL 6

ARTIKEL 12

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 
i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 

barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen
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Riktlinjer för kommunikation som 
bygger på samtycke och sensibla 
förhållningsregler som värnar barnets 
behov, integritet och privatliv.

Tydliga rutiner för bemötandet av 
barn, noggrann volontärsrekrytering 
samt kontinuerliga utbildningsinsatser 
såväl internt som externt.

Specialanpassade och inkluderande 
Stora Dagar för barn och unga med 
funktionsvariationer som främjar tilltron 
till den egna förmågan.

Innovativa samarbeten med olika 
vårdenheter (barnsjukhus, BUP, HAB) i 
hela Sverige och en kontinuerlig dialog 
med vårt eget barn- och ungdomsråd 
samt medicinska expertråd. 

Stora Dagar som skapar förutsättningar 
för barn och unga till att leva ut sin fantasi, 
lekfullhet, glädje och kreativitet.

Exempel på hur Min Stora Dag jobbar med barnkonventionen:

Vid sidan av konventionens 
grundprinciper engagerar vi oss  
extra i följande fem rättigheter:

Barn har rätt till ett privatliv.

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller 
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller 

försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande.

ARTIKEL 16

ARTIKEL 19

ARTIKEL 23

ARTIKEL 24

ARTIKEL 31

Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett 
fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp  

att aktivt delta i samhället.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång 
till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. 

Traditionella sedvänjor som är skadliga för 
 barns hälsa ska avskaffas.

 Barn har rätt till lek, vila och fritid.
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Med barnens perspektiv i fokus
Som komplement till vår medicinska expertgrupp 
är barn- och ungdomsrådet en viktig resurs för 
oss i vårt dagliga arbete. Med våra unga experter 
diskuterar vi frågor som rör vuxnas bemötande, vår 
marknadsföring, innehållet i våra upplevelser och 
annat som kan hjälpa oss att bli en bättre organisation. 
Rådet består av Clara, Alva, Olivia, Nanna och Noah

som alla har en sjukdom eller diagnos. De har 
tidigare fått en Stor Dag vilket gör att de har stor 
expertkunskap och insikt om vår målgrupp. 

Under 2020 har rådet samlats under två helger 
på våren och hösten där nya projekt och aktuella 
strategiska frågeställningar och utmaningar 

diskuterades. Fokus under året låg på kontinuerlig 
rådgivning ur ett målgrupps-perspektiv i den 
pandemirelaterade omställningen
av Min Stora Dags verksamhet genom idéer och
förslag på alternativa upplevelser. 

BARN- OCH UNGDOMSRÅDET

Barn- och ungdomsrådet bildades 
2019 och leds av barnrättsexperten
Åsa Ekman och Min Stora Dags kansli.
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Under 2020 genomförde Min Stora Dag sin första, 
helt digitala, e-sportdag. Och vilken succé det 
blev! 21 barn och ungdomar från hela landet fick 
spela och bli coachade av riktiga e-sportproffs 
som Jaegarn, Maikelele, Zaitros, Zietra, Kevzter, 
Kvarten och Pitacsgo. Alla barnen och e-sportstjär-
norna satt
på hemmaplan, men i chatten och spelet var 
gemenskapen ett faktum. Flera av ungdomarna 
uttryckte hur overkligt det var att se sina favoriter
på skärmen spela tillsammans med en själv!
– Ett stort TACK till alla er som ordnade med denna 
dag! Till alla stora spelare som lade ner sin tid för
att förgylla en annars så jobbig vardag. Några 
timmar ihop med dem spred ett stort leende på 
Rasmus läppar. Ett leende som så sällan syns just 
nu. Idag har han fått vara sig själv, fått en massa 
positiv energi och utvecklat sig själv som både 
människa och spelare. Han är så glad för denna 
dag. Nu har vi fina minnen att tänka tillbaka på! 
Tack än en gång! skrev Johanna, mamma till 
13-åriga Rasmus, som var en av deltagarna
på e-sportdagen.

MIN STORA E-SPORTDAG
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Den trogna NLT-läsaren har 
kunnat ta del av ett flertal ar-
tiklar om Filippa Wisemark – 
Lidköpingstjejen som föddes 
med enkammarhjärta och 
som i tidiga år stod i centr-
um för ett antal alla hjärtans 
dag-insamlingar till förmån 

för Hjärt-lungfonden.
Men nu var det ett tag 

sedan hon sågs i spalterna, 
2014 enligt NLT:s arkiv, så vi 
gör väl en snabbresumé.

Filippa föddes den 22 
september 2009, till synes 
fullt frisk. Snart därefter 

konstaterades emellertid 
att hon hade flera kompli-
cerade hjärtfel, bland annat 
saknade hon höger kam-
mare. Det upptäcktes också 
lungkomplikationer och ett 
tag såg prognosen dyster ut, 
men tack vare en lyckad ope-

ration, den första av flera, 
räddades hennes liv.

Tacksamma för den vård 
som Filippa fått ordnade 
familjen Wisemark sedan 
ett antal insamlingsbasarer 
i Lidköping i samband med 
alla hjärtans dag för att bidra 
till forskningen kring barn-
hjärtan: premiäråret 2012 
på Nya stadens torg, sedan 
i Särnmarkshuset 2013 och 
2014.

Egen stor dag
Sedan dess har åren gått 
och i dag är Filippa en pigg 
blivande elvaåring som ut-
strålar smittsam positivitet 

och livsglädje (det framstår 
som ett klumpigt ordvitsför-
sök, men hjärtlig är faktiskt 
en passande beskrivning). 
Och när NLT träffar henne 
har hon anledning att vara 
lite extra glad: den gångna 
helgen har hon och pappa 
Rickard tillbringat i Järvsö 
bakom kulisserna vid inspel-
ningarna av tv-programmet 
Wild kids.

Äventyret blev verklighet 
tack vare Min stora dag, en 
stiftelse som fixar upplevel-
ser i stort och smått åt barn 
med olika typer av allvarliga 
sjukdomar och diagnoser.

– En fantastisk organisa-

tion, säger mamma Louise.
Redan tidigare har Filippa 

fått en hotellnatt av Min 
stora dag. Lyxigt så klart, 
men det står sig nog ändå 
slätt mot det hon fick upp-
leva nu när hon fick det som 
kallas en ”Egen stor dag”. 
Det är en upplevelse utfor-
mad helt efter barnets egna 
önskemål och något som 
man blir särskilt utvald till 
efter nominering av sjuk-
vårdspersonal. Filippa fick 
glädjebeskedet för ett år se-
dan men har sedan dess haft 
viss vånda med att komma 
på sin önskan. Något med tv 
fick det gärna vara, men vad? 

Wild kids-besöket ett minne för livet

NLT den 14 februari 2011. Filippas debut i NLT.

DRÖMUPPLEVELSE. Hjärtsjuka Filippa fick vara med vid tv-inspelning tack vare Min stora dag

Filippa Wisemark är helnöjd efter besöket på Wild kids-inspelningen som hon fått genom organisationen Min stora dag, och nu                             smider hon planer på att själv ansöka till programmet. Den maffiga kartan var ett av souvenir-
föremålen hon fick med sig hem från Järvsö. FOTO: SÖREN TURESSON

 YGenom Min stora dag fick Filippa Wisemark från Lid-
köping åka till Järvsö och vara med vid inspelningarna 
av tv-programmet Wild kids. Det blev ett minne för livet 
men gav också en sporre att själv försöka komma med i 
tävlingen.

– Ja, nu ska jag söka dit! säger elvaåringen som inte 
låter sina medfödda hjärtfel dämpa livsaptiten.

”Jag är stark, smidig och har varit med på inspelningen!” 
Filippa Wisemark har redan klart för sig vilka argument hon 
ska framföra när hon spelar in sin ansökan till nästa års Wild 
kids. Här poserar hon med några av de prylar som hon fick 
vid besöket på tv-inspelningen.

Louise, Rickard och Filippa vid den första insamlingsbasaren 
2012.

Berättelser som 
sprider inspiration 
och kunskap
Med barnets röst i fokus och genom att sprida äkta 
historier som engagerar och berör så bygger Min Stora 
Dag kännedom om sin verksamhet. Kommunikationen 
bidrar också till att förklara och sprida kunskap om det 
som annars kan vara svårt att prata om och förstå. För 
många barn blir den Stora Dagen och att få berätta 
om den en chans att för första gången uppleva positiv 
uppmärksamhet kring sin sjukdom, vilket ger känslan 
av att vara utvald istället för utsatt.

KOMMUNIKATION

På sin Stora Dag 
önskade Filippa att få 

besöka inspelningen av 
äventyrsprogrammet 

Wild Kids.
 Läs mer på sidan 64.

Under året har vi fortsatt vårt viktiga arbete med att fördjupa 
kännedomen om hur vi arbetar, vår koppling till sjukvården och att 
lyfta andra viktiga perspektiv runt barnen. Detta har resulterat i ett 
starkare varumärke och en ökad givarvilja. 

Fokus i vår kommunikation i samtliga kanaler är att berätta 
engagerande, genuina historier från våra barns och deras familjers 
vardag och att visa hur en Stor Dag gör skillnad i deras liv.  Våra 

berättelser skapar gemenskap och berör. Vi strävar 
dessutom efter att höja kunskapen kring de olika 
sjukdomar och diagnoser vi möter i vår verksamhet.

Under årets kampanjer hjälpte vår mediebyrå Bizkit 
Havas oss att synas via breda kommunikationskanaler 
vilket resulterade i en markant ökad kännedom hos 
allmänheten.



40

Glädjegivande 
ambassadörer 
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Min Stora Dag samarbetar med fem ambassadörer; 
programledaren Tobbe Trollkarl, skådespelaren och 
artisten Amy Deasismont, sångaren Danny Saucedo, 
skidstjärnan Frida Hansdotter och äventyraren Robin 
Trygg. 

De här folkkära, varmhjärtade personerna engagerar 
sig i vår målgrupp på många olika sätt. De träffar våra 
barn, samlar in gåvor och hjälper oss att sprida ordet 

Kommunikation

TOBBE TROLLKARL

”En Stor Dag blir helt magisk för 
både föräldrarna och barnet.”

Artist och programledare

DANNY SAUCEDO

”Jag är stolt över att vara 
ambassadör för Min Stora Dag.”

Artist

AMY DEASISMONT

”Det är så fint och roligt att 
få göra det här för barnen.”

Artist och skådespelare

FRIDA HANSDOTTER

”Jag ser fram emot att få 
göra verklig skillnad för barn 

som kämpar.”

Skidstjärna

ROBIN TRYGG

”På Min Stora Dags läger får 
barnen bygga viktig självkänsla.”

Äventyrare och bergsbestigare

om Min Stora Dag. 2020 bidrog samtliga ambas-
sadörer bland annat genom att delta med var-
sitt unikt vinterpaket fyllt med härliga produkter 
som barnen ansökte om via vår hemsida och se-
dan fick hemskickade.
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I och under kampanj väljer Min Stora Dag att sprida 
äkta historier som engagerar och berör. Vi lyfter både 
barnens och föräldrarnas perspektiv för att visa hur 
en sjukdom påverkar hela familjen, liksom hur en Stor 
Dag ger ny energi och kraft. Utöver detta så ger vi ofta 
utrymme till vården som kan berätta om värdet i vårt 
fina samarbete och hur en Stor Dag kan komplettera 
mediciner och behandlingar. Familjers och sjukvårdens 
berättelser beskriver vår relevans på ett tydligt och 
konkret sätt. 
 

Min Stora Dag  
i media

Kommunikation

Vårt PR- och pressarbete sker i en bredd av olika 
kanaler för att nå så många potentiella intressenter 
och givare som möjligt. Ett av många exempel var 
när TV4 Nyhetsmorgon och andra medier spred vår 
film när infektionskänsliga Nova visar hur man tvättar 
händerna för att uppmärksamma vikten av att minska 
coronasmittan genom god handhygien.
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Hjälp oss att ge en viktig och glädjefylld paus till fler barn på sjukhus. Du gör skillnad för barn som kämpar!

Min Stora Dag

900 497-9

Förnamn Efternamn
Gatuadress  
Postnummer Ort

Ja, jag vill ge en gåva till barn på sjukhus.

500 kronor 100 kronor

50 kronor250 kronor

kronor

Snart är det Barn på sjukhusdagen och vi vill 
tillsammans med Ellie berätta om hur det är att 
vara barn på sjukhus. Allra först vill vi tacka för ditt 
engagemang och värdefulla stöd! Tack vare dig kan 
vi göra skillnad för allvarligt sjuka barn och barn med 
diagnoser som vistas långa perioder på sjukhus när 
andra barn är i skolan eller på lekplatsen. 

Ett av dessa barn är femåriga Ellie från Rönninge. 
Hon har en komplicerad lungsjukdom som gör att 
varje andetag känns som att andas genom ett sugrör 
och hon måste vara många dagar på sjukhus. Ellie 
beskriver problemen med sina luftrör som att ha ett 
trasigt träd i sig.  

– Min sjukdom är som att ha ett trasigt och 
annorlunda träd. När jag ska opereras försöker 
doktorn att laga mitt träd, berättar Ellie. 

Det blir många långa dagar på sjukhus varje år för Ellie. 

– Jag tror att Ellie var på sjukhuset ungefär tjugo 
gånger förra året. Då gör de undersökningar under 
narkos där de vill säkerställa att hon läker som hon ska 
och att hon mår bra, berättar Ellies mamma Christine.

DIN GÅVA IDAG
 B

L
IR

 E
N

 STO R DAG IMO

R
G

O
N

Att vistas på sjukhus under långa perioder är tufft.  
Då kan en Stor Dag flytta fokus och hjälpa till att hitta 
orken och glädjen igen.

Ellie, 5 år, med en lungsjukdom.

Min Stora Dag finns för barn som Ellie, som kämpar med 
allvarliga sjukdomar och diagnoser. Tack vare dig kan vi ge 
viktiga pauser i en tuff sjukhusvardag. Genom Stora Dagar 
uppfyller vi önskningar och ger barn som kämpar lite av sin 
barndom tillbaka. 

Jennifer McShane, 
generalsekreterare Min Stora Dag

Kommunikation

Temakampanjen ”Barn på Sjukhusdagen” väckte ett starkt enga-
gemang i våra samtliga kanaler. Under kampanjperioden så lyfte 
vi historier från barn som spenderat mycket tid på sjukhus. För att 
uppmärksamma dem uppmanades våra följare att bära ett synligt 
plåster under en dag och publicera bilder på sociala medier. 

Kampanjer som gör skillnad

Vi skyddar dina personuppgifter

Matchkod här

Om du väljer att ge en gåva till Min Stora Dag kommer vi att 

registrera dina uppgifter för att kunna ge dig information om 

vårt arbete. Vi värnar om din integritet och dina uppgifter 

lämnas aldrig ut till tredje part. Allt vårt insamlingsarbete 

sker i enlighet med Svensk Insamlingskontroll och 

dataskyddsförordningen (GDPR).  
 
Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina 

personuppgifter här:  https://minstoradag.org/startsida/integritetspolicy/ 
Du kan också kontakta vår givarservice: 
gava@minstoradag.org

08-660 50 96 • www.minstoradag.org • Swish 900 51 33

30 mm marginal

Din gåva bidrar till:
Glädje och hopp Ny kraft att orka kämpa med tuffa behandlingar

Minskat utanförskap Ökad självkänsla 

Tryggt givande - hård kontroll
Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk 

insamlingskontroll. Vi strävar efter en extra stor öppenhet 

kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det 

som utlovas, till så många barn som möjligt.Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som arbetar 

för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag tillämpar 

Givas kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Det finns barn som skjutsas oftare till sjukhuset än till skolan.
Hjälp barn som kämpar!

Vi skyddar dina personuppgifter

Matchkod här

Om du väljer att ge en gåva till Min Stora Dag kommer vi att 

registrera dina uppgifter för att kunna ge dig information om 

vårt arbete. Vi värnar om din integritet och dina uppgifter 

lämnas aldrig ut till tredje part. Allt vårt insamlingsarbete 

sker i enlighet med Svensk Insamlingskontroll och 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

 
Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina 

personuppgifter här:  

https://minstoradag.org/startsida/integritetspolicy/ 

Du kan också kontakta vår givarservice: 

gava@minstoradag.org

08-660 50 96 • www.minstoradag.org • Swish 900 51 33

30 mm marginal

Din gåva bidrar till:

Glädje och hopp 

Ny kraft att orka kämpa med tuffa behandlingar

Minskat utanförskap 

Ökad självkänsla 

Tryggt givande - hård kontroll

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk 

insamlingskontroll. Vi strävar efter en extra stor öppenhet 

kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det 

som utlovas, till så många barn som möjligt.

Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som arbetar 

för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag tillämpar 

Givas kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Det finns barn som skjutsas oftare till sjukhuset än till skolan.

Hjälp barn som kämpar!
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Min Stora Dags sommar- och julkampanj kommunice-
rade konceptet Sjukdomar och diagnoser tar inte lov 
för att öka förståelsen för barnen i vår målgrupp och för 
att understryka att vardagen ser annorlunda ut för barn 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Konceptet har 
genomsyrat alla våra större kampanjer under 2020 och 
hjälpt oss öka kännedomen om vår organisation.

Sjukdomar och  
diagnoser tar inte lov

Vi skyddar dina personuppgifte
r

Tryggt givande - hård kontroll

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk 

insamlingskontroll. V
i strävar efter en extra stor öppenhet 

kring verksamhetens ekonomi och att p
engarna går til

l det 

som utlovas, dvs. till
 så många barn som möjligt.

Min Stora Dag är även medlem i G
iva Sverige, som arbetar 

för etisk och professionell in
samling. Min Stora Dag tillä

mpar 

Givas kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Matchkod här

Om du väljer att g
e en gåva till 

Min Stora Dag kommer vi att 

registrera dina uppgifte
r fö

r att k
unna ge dig information om 

vårt a
rbete. Vi värnar om din integrite

t och dina uppgifte
r 

lämnas aldrig ut till
 tre

dje part. A
llt v

årt in
samlingsarbete 

sker i e
nlighet m

ed Svensk Insamlingskontroll och 

dataskyddsförordningen (GDPR).  

 
Läs mer om vår integrite

tspolicy och hur vi hanterar dina 

personuppgifte
r här:  

https://minstoradag.org/startsida/integritetspolicy/ 

Du kan också kontakta vår givarservice: 

gava@minstoradag.org

08-660 50 96 • w
ww.minstoradag.org • S

wish 900 51 33

30 mm marginal

Många barn i Sverige lever 

med en allvarlig
 sjukdom eller 

diagnos som gör vardagen tuff. 

I 7-åriga Ellies fall är det extra 

svårt u
nder pandemin eftersom 

hon är väldigt infektionskänslig. 

En julgåva till 
Min Stora Dag

ger glädje till 
barn som Ellie.
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7-åriga Cristian från Angered har 
ett stort intresse för båtar och 

önskade att få åka på kryssning 
med sin familj på sin Stora Dag

Läs mer på sidan 60.

I sociala medier och vårt PR-arbete förmedlar vi engagerande historier 
från barn och familjer som har deltagit på våra Stora Dagar. Genom 
berättelser med barnets röst i fokus visar vi på den faktiska betydelsen 
och värdet av en Stor Dag. 

Äkta berättelser 
som berör
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Sociala medier
Facebook är Min Stora Dags största sociala medier-
kanal som växte över det magiska 100 000 fans-strecket 
under 2020.

FACEBOOK INSTAGRAM

100 508 gillare 23 209 följare

FÖLJARNAS KOMMENTARER

Ni är helt underbara! Tack för att ni 
sprider glädje åt mitt och andra

barn som behöver det. 
Igår fick sonen sitt paket ifrån er.

Han grät av glädje när jag förklarade 
hur ni fungerar och efter alla 

blodprover, läkarbesök, svårigheter, 
diagnoser och allt som kvarstår att 

göra på sjukhuset så ansökte vi till er 
och ni valde ut honom. Idag skänker vi 

en liten slant Tack för att ni finns.
Ni gör skillnad. 

”

Instagram fortsätter att engagerar många. Flera 
gånger i veckan presenteras barn som fått Stora Dagar 
här. Under 2020 ökande följarantalet till totalt 23 000, 
med en ständigt växande skara.

I sociala medier kan Min Stora Dags följare se barnens 
önskningar uppfyllas! Här har 8-åriga Nataniel fått sin 
efterlängtade gamingdator.
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Coronaviruset har verkligen påverkat vår målgrupp. De redan 
utsatta barnen har utsatts ännu mer när många isolerats hemma 
eller på sjukhuset på grund av infektionskänslighet och smittorisk. 
Under coronapandemin har Min Stora Dag hittat många nya sätt 
att glädja barn, fast på trygg hemmaplan. 

Min Stora Dag med Vänner 

Ett av initiativen är youtube-serien Min Stora Dag 
med vänner där spännande personer bjuder på webb-
glädje när den behövs som mest. Året har bjudit på 
en rad fantastiska gäster, allt från våra engagerade 
ambassadörer Danny Saucedo, Tobbe Trollkarl, Frida 
Hansdotter och Robin Trygg till miljö- och klimatak-
tivisten Greta Thunberg, fotbollsproffset Albin Ekdal 
och influencern Nattid. 
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Min Stora Dags olika läger är till för ungdomar 
mellan 14-18 år som lever med en allvarlig sjukdom 
eller diagnos.
En solig sensommarhelg i september samlades sju 
ungdomar i vackra Roslagen norr om Stockholm 
för att delta på Min Stora Dags ridläger. På plats 
blev det ridning, häng i stallet, bad, grillning och 
mycket skratt!
– Det var en otroligt glad, nöjd tjej som jag hämtade 
upp efter lägret. Tusen miljoner tack för att hon 
fick möjlighet att åka med, skrev en av mammorna 
efter lägret.

MIN STORA DAGS 
RIDLÄGER
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6-åriga Anton besökte Försvarsmakten för 
att få se en ubåt på sin Stora Dag. Han var 

också väldigt nyfiken på helikoptrar.
Läs mer på sidan 55.

Att påverka och bidra till ett starkt och hållbart civilsamhälle genom 
positiva handlingar för medmänniskor blir allt viktigare, såväl för 
privatpersoner som för företag. Tack vare stöd och engagemang från 
omvärlden kan Min Stora Dag skapa Stora Dagar och ge kraft, glädje 
och självkänsla till fler barn och unga som kämpar i en tuff vardag.  

Insamling för 
kraft och glädje

GÅVOR OCH SAMARBETEN
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Min Stora Dags företagssamarbeten är viktiga. De 
hjälper oss att finansiera våra Stora Dagar, och därför 
fokuserar vi extra på att konkret visa på den glädje 
stödet skänker barnen. 
 Ett lyckat företagssamarbete för oss är när vi gör 
gott tillsammans och sprider glädje ihop. Vi eftersträvar 
alltid en nära dialog, lyssnar på företagets behov och 
anpassar vårt samarbete utifrån det. Vårt mål är att 
våra samarbeten ska bidra till stolta medarbetare, 
inspirerade, nöjda kunder, ökad kunskap och ett 
bättre samhälle. Våra företagspartners är viktiga 
glädjespridare!

Gåvor och samarbeten

Min Stora Dags kärnverksamhet bidrar till ett fredligt och inkluderande samhälle (mål 16) och 
vi ser oss som en drivande aktör för att alla individers fysiska och psykiska förutsättningar 
ska respekteras. Våra Stora Dagar skapar inkluderande mötesplatser som präglas av 
gemenskap, utbyte och glädje. Genom vår förståelse och acceptans för allas olikheter 
förebygger vi därmed konflikter och diskriminering som är en förutsättning för att kunna 
leva fredligt tillsammans.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende 
av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation och ålder. Min Stora Dag minskar 
ojämlikheten (mål 10) genom anpassade aktiviteter som ger målgruppen förutsättningar 
att delta i sammanhang som de ofta exkluderas från. Min Stora Dag vill på så sätt verka för 
ett samhälle där barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser får möjlighet att 
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Att förbättra människors hälsa och välbefinnande (mål 3) är en grundidé i Min Stora Dags 
dagliga arbete. Genom våra Stora Dagar gör vi skillnad för barn och unga med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser. Min Stora Dag ger ett värdefullt avbrott från sjukhusvistelser, 
behandlingar, medicinering och annat som gör att vardagen ser annorlunda ut för dessa 
barn. Min Stora Dag finns när förbättringen tycks avlägsen, den fysiska och mentala 
smärtan tynger vardagen och många känner sig utanför och ensamma.

När ni som företag engagerar er i Min Stora Dags verksamhet bidrar ni även till 
agenda 2030, de globala målen och en fredlig och hållbar utveckling.

 Min Stora Dag arbetar framförallt med dessa tre mål:

En volontär förbereder popcornbordet 
i väntan på att barnen ska komma och 
se Trolls 2 på bio.
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Svenska Postkodlotteriet som drivs av Novamedia 
Sverige på uppdrag av Svenska Postkodföreningen, 
är sedan 2009 en av Min Stora Dags allra största 
givare. Målet med Postkodlotteriets verksamhet är att 
bidra till ett starkt civilsamhälle genom att erbjuda 
underhållande lotterier, vars överskott går till ideell 
sektor. Min Stora Dag mottog under 2020 hela 7 000 
000 kronor i basstöd av Postkodlotteriet. 
Postkodlotteriet delade under 2020 dessutom ut ett 
extra stöd till samtliga förmånstagare för att kunna 
möta de konsekvenser som coronaviruset gett och 

kommer att ge under en tid framöver. Min Stora Dag 
tog med stor tacksamhet emot ett belopp om 700 
000 kronor extra utöver basbeloppet, vilket gjort att 
vi kunnat möta det ökade behovet av Stora Dagar 
under pandemin. Under fjolåret fick Min Stora Dag 
även ytterligare stöd tack vare de lottköpare som 
valt att skänka sin vinst till förmån för barn och unga 
med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Tack alla 
Postkodlotteriets lottköpare – ni sprider verkligen 
glädje till barn som kämpar! 

Brandkontoret är ett försäkringsbolag för fast-
ighetsägare som varit en viktig och uppskattad 
partner sedan fem år tillbaka. 

”Samarbetet med  
Min Stora Dag bidrar  

till stolta medarbetare.”

Karin Hallberg, 
försäkringschef på 

Brandkontoret

Samarbeten som gör skillnad
Företag och stiftelser

BRIO och Alga ingår i Ravensburger Group sedan 
2015. Missionen är ”Lekfull utveckling”. Företaget 
står för skoj, utbildning och gemenskap. Under 
2020 så hjälpte BRIO Min Stora Dag genom 
att skänka julklappar till 38 av de barn- och 
ungdomsmottagningar som vi samarbetar med.

”Det är fantastiskt för oss som 
företag att kunna vara en del av 
arbetet bakom Min Stora Dag 
och få göra skillnad för de barn 

som kämpar med en allvarlig 
sjukdom eller diagnos. I vårt 

samarbete kommer vi 
både engagera oss med 
olika projekt, så som detta 
julpaket, men vi kommer 
även stötta organisationen 

med insamlingsaktiviteter. 
Vi ser fram emot att kunna 

skänka kraft och glädje till barn 
som kämpar med en tuff vardag, 
säger Erik Hansson, Managing 
Director BRIO AB.”
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Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för 
privatekonomi. Varje dag hjälps tusentals konsumenter 
kostnadsfritt att spara pengar genom att jämföra och 
byta leverantör inom exempelvis försäkringar, el och 
lån. Compricer stöttar Min Stora Dags arbete som ett 
sätt att både tacka sina kunder och ge tillbaka. 

Parks and Resorts har genom åren bidragit till att 
tusentals barn och unga fått upplevelser utöver det 
vanliga genom generösa rabatter till våra Stora Dagar 
i form av Upplevelsepaket. Även genom att skapa 
unika VIP-upplevelser för barn som önskat att besöka 
Gröna Lund, Kolmården eller Furuvik på sin Egna 
Stora Dag.

Pinchos är en svensk restaurangkedja som serverar 
smårätter från världens alla kök. Under en insamlings-
månad i november serverade Pinchos en efterrätt 
framtagen av Min Stora Dags ungdomsråd. För varje 
såld efterrätt skänktes fem kronor till Min Stora Dag.

Stockholm Live hjälper oss att förverkliga Stora Dagar 
på deras arenor. Med hjälp av en loge i Globen har vi 
också möjlighet att erbjuda Stora Dagar i en lugn och 
anpassad miljö till infektions- och intryckskänsliga 
barn och unga. Under november arrangerade 
Stockholm Live en insamlingsmånad som engagerade 
personal och gäster. 

Min Stora Dag tar tacksamt emot värdefulla 
bidrag från stiftelser.

Under 2020 fick Min Stora Dag bland annat
stöd från följande:

GÅVOR FRÅN STIFTELSER

Familjen Erling Persson Stiftelse
Timmermansorden
Stiftelsen Bertil Strömberg
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
Stiftelsen Helge Ax:son Johnson
Simonsson Foundation
Stiftelsen Oscar Hirsch minne
Prins Carl Gustafs Stiftelse
Kavlifondet
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
Bert Lundins stiftelse
Rune Ljungdahls stiftelse
Stiftelse Ligula Foundation
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Sohlna Stiftelsen
Stiftelsen Sigurd & Elsa Goljes Minne
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Ving När barn önskar sig en resa med familjen är det 
på Vings olika familjehotell i Europa de bor. Från våren 
2020 så pausades allt resande till utlandet på grund 
av pandemin.   

Micki Leksaker skänker fem procent av ordervärdet 
till någon av de tre organisationer som de samarbetar 
med, däribland Min Stora Dag.

Syster P säljer specialdesignade armband där varje 
sålt armband genererar 100 kronor till  Min Stora Dags 
arbete.

Buy Aid säljer profilprodukter där de skänker minst 10 
% till Min Stora Dag.

SJ möjliggör att resenärer kan skänka sina 
priopoäng till Min Stora Dag som sedan omvandlas 
till resor för barn och unga som är på väg till 
sin Stora Dag. I maj spred SJ information och 
kunskap om Min Stora Dag i sina tågvagnar och 
samlade in pengar under sin fokusmånad. Under 
Giving Tuesday i november skapades ett unikt 
fikaerbjudande i bistron på tågen, där pengar 
bland annat gick till Min Stora Dag. Under årets 
sista månader valde SJ-priokunder att skänka den 
största summan av utgående priopoäng någonsin.  

Teddykompaniet i Båstad säljer och är ledande 
inom kategorin gosedjur på Svenska marknaden. 
Kvalité och design är av största fokus samt hållbara 
produkter. I en härlig gemensam glädjemanifestation 
med Teddykompaniet, Svenska Fotbollförbundet 
och det svenska herrlandslaget såldes 500 gulliga 
nallesupportar till förmån för Min Stora Dags barn 
under en landskamp mot Kroatien. 

Tom Tits Experiment stödjer Min Stora Dag under 
sommarmånaderna och erbjuder bland annat 
äventyrsfylla upplevelser för barnen i vår målgrupp.

Papegojkort är ett kortförlag som säljer högtids- och 
gratulationskort för alla tillfällen. De har länge stöttat 
Min Stora Dag.

Skelleftå kraft är ett hållbart energibolag som stödjer 
Min Stora Dag.

”Samarbetet med  
Min Stora Dag gör det 
meningsfullt att gå till 
jobbet.” 
 
Pernilla Johansson

ansvarig för social 
hållbarhet på SJ
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Hjärtevärmande 
privata initiativ

Vi är rörda över det stora 
engagemang vi ser från 
privatpersoner – barn, unga 
och vuxna – som väljer att ge 
oss en minnesgåva, startar 
en insamling till förmån för 
vår verksamhet, skriver in 
oss i sitt testamente, gör 
privata insamlingar till sin 
högtidsdag eller på andra 
fantastiska sätt stöttar oss. 

Max och brandmännen i Arkelstorp är fina 
exempel på fantastiska personer som genom 
egna insamlingar har bidragit med ovärderligt 
stöd under året.

– I genomsnitt sprang jag 42 km per dag, alltså ett 
maraton om dagen. Men vissa dagar har jag sprungit 
upp till 71 km och andra dagar 37 km. Så det varierar 
lite, berättar Max.
Max valde att insamlingen skulle gå till Min Stora Dag, 
för att ge kraft till barn med allvarliga sjukdomar och 
diagnoser.

Max sprang från Stockholm till Kebnekaise 
och samlade in 74 241 kr.

För att uppmärksamma detta ville kåren hitta på något 
roligt. Det var då idén om en uppdaterad version av en 
brandmanskalender kom på tal. Kalendern togs fram i 
300 exemplar och såldes till förmån för Min Stora Dag.
– Vi kom ganska snabbt fram till att Min Stora Dags 
verksamhet passar väl in på vad vi vill med vår 
insamling, att sprida glädje där det behövs som mest, 
berättar Martin Olsson på Arkelstorps brandkår.

2020 fyllde deltidsbrandkåren från Arkelstorp 
i Kristianstads kommun 110 år. 
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6-åriga Anton från Västerås har Retinoblastom (en typ av 
cancer i ögonen). På sin Stora Dag önskade han besöka 
Försvarsmakten för att få se en ubåt. Anton var också 
väldigt nyfiken på helikoptrar, då han sett så många 
helikoptrar landa på Karolinska Sjukhuset när han varit 
inlagd där. Vi kontaktade marinen som hjälpte oss att 
ordna en STOR och händelserik dag för Anton. Dagen 
började med en helikoptertur över Stockholms skärgård. 
Helikoptern landade på Muskö där familjen blev välkomnad 
av militär i full mundering. Anton och hans storebror Oscar 
åkte i kortege till lunchrestaurangen där det serverades 
lunch. Därefter blev det rundtur i Musköberget och besök 
på en ubåt.
Från Muskö åkte de snabbgående båt ut i skärgården för 
att sedan lägga till i Berga. Anton och Oscar fick prova 
att styra båten. Efter besöket hos marinen hämtades 
familjen upp av en limousin som körde dem till hotellet
där de skulle bo över natten.
– Det var en fantastisk upplevelse för hela familjen och 
Anton är mycket nöjd med sin dag. Det skulle inte kunna 
blivit bättre. Stort tack till Min Stora Dag! Vi vill även 
tacka marinen som ordnat en sådan toppendag för oss 
med ett spännande program och engagerad personal 
som gjorde allt för att Anton och övriga i familjen skulle 
få en bra dag. Eller som pappa Thomas sa ”Är det så här 
det känns att vara kung för en dag?”, berättade mamma 
Anna-Carin efter den Stora Dagen.

JAG VILL SE EN UBÅT”
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Susanne blev 
Sebastians 

skyddsängel 
Varje år får tusentals barn och unga med allvarliga sjukdomar 

och diagnoser vara med om något speciellt genom Min 
Stora Dag. Mitt Stora Stöd hyllar de människor som stöttar 

barnen i vardagen. 2020 års utmärkelse delades ut till 
barnsjuksköterskan Susanne Ericsson.

MITT STORA STÖD
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På World Kindness Day den 13 november delar Min 
Stora Dag ut utmärkelsen Mitt Stora Stöd till någon 
som på ett osjälviskt, omtänksamt och positivt sätt 
stöttar ett barn med en allvarlig sjukdom eller diagnos. 
Det finns ofta någon som peppar och avlastar under 
tunga timmar av mediciner, prover, väntan och oro. 
Kanske är det en förälder, ett syskon, en släkting, en 
kompis, en granne eller en vård- eller sjukhusanställd. 
Den personen vill vi uppmärksamma och hedra
genom Mitt Stora Stöd!

”Vår son är i dag 14 år och Susanne har 
funnits vid vår sida, som en skyddsängel i hela 
hans liv! Vi är inte de enda hon skänkt denna 

enorma trygghet till! Utan henne hade vi 
ALDRIG klarat av att ta hand om vår son! Det 
började med att hon räddade hans liv hemma 
hos oss när han slutade andas en gång som 

bebis och efter det har hon fortsatt att rädda 
både hans och min familjs liv gång på gång! 
Hon finns alltid ett telefonsamtal bort. Man 

kan hävda att hon gör sitt jobb men det 
finns ingen av alla vårdkontakter vi har som 
har betytt så mycket för oss som Susanne. 
Om man börjar fråga runt så kommer man 

finna många familjer som genom stödet från 
Susanne orkat och klarat lite till när det gäller 
att finnas där och ta hand om sina barn. Hon 

är så välförtjänt av denna nominering!”

Nomineringen av barnsjuksköterskan Susanne Ericsson 
kom från familjen Svedenås i Tullinge.  14-åriga 
Sebastian har en grav CP-skada och komplicerad 
epilepsi på grund av en förlossningsskada och behöver 
idag assistans dygnet runt. När Sebastian var bebis 
slutade han plötsligt att andas, och just då fanns 
Susanne hemma hos familjen. Susanne räddade hans 
liv och sedan dess har hon funnits vid Sebastians sida 
och varit ett ovärderligt stöd för både honom och
hans familj. 

Susanne arbetar på Karolinska Huddinges mobila 
team för hemsjukvård av barn och har jobbat med 
barnsjukvård i hela sitt 45 år yrkesverksamma liv. 

”För mig kändes nomineringen som en vinst! När jag 
fick veta att jag blivit nominerad till utmärkelsen Mitt 
Stora Stöd blev jag väldigt överrumplad, glad, tacksam 
och rörd. Att sedan få beskedet att det är jag som får 
utmärkelsen känns alldeles fantastiskt och overkligt”, 
säger Susanne. 

SUSANNES NOMINERING

2020-års jury bestod av radio- och tv-profilen Gry Forssell, barnprofilen Tobbe Trollkarl,
Ving Sveriges kommunikationschef Fredrik Henriksson, chefredaktör på Icakuriren Åsa Holmström 

och Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.



Fokus i Min Stora Dags satsning ”Min Stora Psykiska 
Hälsa” ligger på bättre anpassade aktiviteter för barn 
och ungdomar samt att utveckla Min Stora Dags verk-
samhet genom utbildningar i ämnet. Detta special-
projekt möjliggjordes med öronmärkt stöd från norska 
Kavlifondet mellan 2019 och 2020. 

Med hjälp av projektet har Min Stora Dag bland annat 
vidareutvecklat interna rutiner och producerat olika 
förberedelsestöd för att ännu bättre och proaktivt 

Min Stora Psykiska Hälsa

Min Stora Psykiska Hälsa
Under 2020 har Min Stora Dag fått ett öronmärkt stöd från norska 
Kavlifondet för ett specialprojekt kring barn och ungas psykiska 
hälsa. Fokus i Min Stora Dags satsning ”Min Stora Psykiska Hälsa” 
ligger på att bättre anpassa aktiviteter för barn och ungdomar samt 
att utveckla Min Stora Dags verksamhet genom utbildningar i ämnet. 

kunna möta barn på deras olika villkor. Rekrytering-
en och instiftandet av ett Barn- och Ungdomsråd, 
temarelaterade volontärsföreläsningar, och utskick 
av fler upplevelsepaket har varit andra viktiga delar i 
Synlighetsprojektet.
Under 2020 genomfördes fördjupande insatser för att 
skapa insikt och kompetens kring psykisk hälsa hos 
medarbetare och volontärer. Flera träffar och intensiv 
kontakt med vårt barn- och ungdomsråd har lett till 
värdefulla insikter och kunskap om vår målgrupp.

SYNLIGHETSPROJEKTET
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Hej! 
Jag heter Pim och 
guidar dig genom 

aktiviteten.



Förberedelsestödet, vilket under året har vidareut-
vecklats och kopplats tydligare till våra Stora Dagar, 
bidrar till lägre trösklar för barn och unga med ångest 
eller orosproblematik inför aktiviteter med Min Stora 
Dag. ”Många syns inte, men finns ändå.” - en mening 
som ligger till grund för satsningen är under pågåen-
de pandemi aktuellare än någonsin. Eftersom många 
barn och unga i vår målgrupp lider av isolering i sam-
band med covid-19 växer behovet av stimulerande ak-
tiveringar för den redan i många fall marginaliserade 
målgruppen med varje dag. Min Stora Dag vet att det 
redan starkt begränsade fritidsutbudet för barn och 
unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser har be-
skurits påtagligt under pandemiåret. Därför har 
”Min Stora Psykiska Hälsa” fyllt ett tomrum under den-
na kris där många utmanas av sitt psykiska mående, 
kontrollförlust och understimulering. Med projektets 

Min Stora Psykiska Hälsa

stöd skapades ytterligare specialanpassade Upplevel-
sepaket för fler behövande barn och ungdomar.

Projektets insatser har därmed även haft en avlastan-
de och rogivande funktion för familjer och föräldrar 
som nu har det extra tufft ekonomiskt och psykosocialt 
på grund av covid-19 och hemmaisoleringen. 

Tack vare ”Min Stora Psykiska Hälsa” har många barn 
och unga i vår målgrupp fått möjlighet att ta del av en 
Stor Dag som flyttar fokus och ger trygghet i en otrygg 
tid. För en positiv utveckling behöver barn och unga 
kunna känna sig sedda och uppskattade, bli belöna-
de och erkända. Varje dag får vi fina återkopplingar 
från familjer som intygar hur våra Stora Dagar under 
pandemin gör skillnad och vänder riskfaktorer till frisk-
faktorer. 
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Men så glad jag blir för min sons skull 
i dessa tider. Min son reagerar ju inte 
precis med glädje utan med oro och 

ängslan. Han har ADD och vill ha
kontroll på situationen men vi

behöver träna på sociala situationer, 
vilket vi inte haft råd med då bio och 

restaurangbesök är dyrt. Han älskar ju 
mat och film och jag vet att

kommer han över tröskeln så kommer 
det vara en gladare och lyckligare

kille efteråt. Stort tack!

”

Min Stora Dags ambassadör 
Amy Deasismont är rösten i 

förberedelsefilmerna som guidar 
familjen lugnt och metodiskt 

genom aktiviteten.
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7-åriga Cristian från Angered har Duchennes 
muskeldystrofi, en progressiv muskelsjukdom som 
gör att man blir svagare för varje dag och med 
tiden påverkas även hjärta, lungor och alla musk-
ler i hela kroppen. Cristian blev nominerad av sin 
läkare till Min Stora Dag för att han skulle få extra 
kraft. Eftersom han har ett stort intresse för båtar 
så önskade han att få åka på en kryssning. Med 
hjälp av Silja Line kunde vi uppfylla hans önskan. 
Tillsammans med familjen åkte de på kryssning till 
Höga Kusten, och de fick till och med träffa kaptenen 
och kolla in i kontrollrummet!
– Cristian har haft en fantastisk resa och han 
var överlycklig, vilket fint bemötande vi fick av 
alla. Han kommer tänka på detta länge. Tack 
för allt, säger Chirstians mamma Carolina efter 
den Stora Dagen.

JAG VILL ÅKA PÅ KRYSSNING”
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Ökad glädje för 
barn med autism
Hela Spektrat, som möjliggörs med hjälp av Postkodlotteriets finansiering för 
specialprojekt, fick sitt startskott i september 2019 och kommer pågå under 
fyra år. Målet är att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige. I detta 
projekt samarbetar Min Stora Dag med intresseorganisationen Autism- och 
Aspergerförbundet för att säkerställa expertis kring målgruppen. 

Avsnitt

HELA SPEKTRAT
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Artikel 31 i Barnkonventionen beskriver barns rätt till 
lek, vila, fritid och rekreation. Vi på Min Stora Dag ser 
att barn och unga som kämpar med allvarliga sjukdo-
mar och diagnoser begränsas i att få leva ut sin fantasi, 
lekfullhet, glädje och kreativitet. Vi försöker råda bot på 
det genom glädjegivande och stärkande aktiviteter som 
blir välbehövliga pauser mitt i allt det tuffa. 

I vår verksamhet möter vi ofta barn inom autismspektrat. 
Vi vet att många av dem kämpar med en känsla av ut-
anförskap. En återkommande anledning är avsaknad 
av positiva sociala sammanhang och meningsfulla fri-
tidsaktiviteter som stärker självkänslan. Det krävs rätt 

bemötande, anpassningar, kunskap och framför allt 
ökade insatser kring dessa barns speciella behov. 
Hela Spektrat har två beståndsdelar. Den ena är att ut-
veckla ett inspirerande seminarium med fokus på aktu-
ella rön och insikter för att skapa en bättre förståelse 
och kunskap om livssituationen för barn med autism. 
Seminariet ska sprida medvetenhet om autism utifrån 
ett barn- och anhörigperspektiv på såväl individ som 
samhällsnivå. 

Det andra är att samarbetet även ska utveckla spe-
cialanpassade läger för barn med autism och deras 
föräldrar. Lägerformatet ska erbjuda barn med autism 

ett nytt fritidsalternativ, helt utformat utifrån deras 
behov och förutsättningar. Att uppleva glädje, ska-
pa varaktiga relationer och få vara i sammanhang 
där man passar in är projektets huvudsakliga syfte. 
Samtidigt ska föräldrarna genom föreläsningar och 
samtal få möjlighet att utbyta värdefulla erfarenhet-
er och kunskap med varandra. 

Anders Hansen under sin medverkan i 
Hela Spektrat-seminariet i februari.

Anna PG om hur det är 
att leva med autism.

Måns Möller, npf-förälder och 
grundare av Viggo Foundation.
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Coronapandemin har inneburit en annorlunda och 
prövande tid för många av oss, inte minst barn och 
unga med autism. Ett tidigare inplanerat läger ersattes 
nu istället av digitala aktiveringar, dels en serie filmer 
riktade till en vuxen målgrupp och dels en tågaktivitet 
för barn och unga. 

De fyra Hela Spektrat-filmerna innehåller reflektioner, 
tips och råd för att bättre kunna stötta våra barn och 
unga med autism i dessa oförutsägbara och speciel-
la tider. Syftet är att ge konkreta tips och verktyg att 
knyta an till när vardag och rutiner är slagna ur spel, 

ett stöd för att bättre kunna anpassa sig till de många 
förändringarna. Vi vill också bekräfta känslor man upp-
lever här och nu. 

Medverkande är Tatja Hirvikoski (KIND), Joanna Lundin 
(Skolkraft), Mats Jonsson (Autism- och Aspergerförbun-
det) samt den uppskattade ordkonstnären Anna PG 
som själv lever med autism. 

För våra barn och unga har Hela Spektrat skapat en 
unik online-aktivitet där vi tillsammans kikar in i tågens 
spännande värld via en specialproducerad film. Där 

fick barnen en guidad rundtur till platser man an-
nars inte får besöka, bland annat tittade vi in bakom 
kulisserna i SJ:s tågdepå i Hagalund.  Barnen kunde 
också ställa frågor till en ledande tågexpert. Efter 
avslutad aktivitet fick barnen ett inspirerande tågset 
från klassiska Märklin som ett minne av aktiviteten 
och fortsatt tågglädje på hemmaplan. 

Joanna Lundin (Skolkraft)Anna PG (Ordkonstnär)

Tatja Hirvikoski (KIND)
Mats Jonsson
(Autism- och Aspergerförbundet)
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Den trogna NLT-läsaren har 
kunnat ta del av ett flertal ar-
tiklar om Filippa Wisemark – 
Lidköpingstjejen som föddes 
med enkammarhjärta och 
som i tidiga år stod i centr-
um för ett antal alla hjärtans 
dag-insamlingar till förmån 

för Hjärt-lungfonden.
Men nu var det ett tag 

sedan hon sågs i spalterna, 
2014 enligt NLT:s arkiv, så vi 
gör väl en snabbresumé.

Filippa föddes den 22 
september 2009, till synes 
fullt frisk. Snart därefter 

konstaterades emellertid 
att hon hade flera kompli-
cerade hjärtfel, bland annat 
saknade hon höger kam-
mare. Det upptäcktes också 
lungkomplikationer och ett 
tag såg prognosen dyster ut, 
men tack vare en lyckad ope-

ration, den första av flera, 
räddades hennes liv.

Tacksamma för den vård 
som Filippa fått ordnade 
familjen Wisemark sedan 
ett antal insamlingsbasarer 
i Lidköping i samband med 
alla hjärtans dag för att bidra 
till forskningen kring barn-
hjärtan: premiäråret 2012 
på Nya stadens torg, sedan 
i Särnmarkshuset 2013 och 
2014.

Egen stor dag
Sedan dess har åren gått 
och i dag är Filippa en pigg 
blivande elvaåring som ut-
strålar smittsam positivitet 

och livsglädje (det framstår 
som ett klumpigt ordvitsför-
sök, men hjärtlig är faktiskt 
en passande beskrivning). 
Och när NLT träffar henne 
har hon anledning att vara 
lite extra glad: den gångna 
helgen har hon och pappa 
Rickard tillbringat i Järvsö 
bakom kulisserna vid inspel-
ningarna av tv-programmet 
Wild kids.

Äventyret blev verklighet 
tack vare Min stora dag, en 
stiftelse som fixar upplevel-
ser i stort och smått åt barn 
med olika typer av allvarliga 
sjukdomar och diagnoser.

– En fantastisk organisa-

tion, säger mamma Louise.
Redan tidigare har Filippa 

fått en hotellnatt av Min 
stora dag. Lyxigt så klart, 
men det står sig nog ändå 
slätt mot det hon fick upp-
leva nu när hon fick det som 
kallas en ”Egen stor dag”. 
Det är en upplevelse utfor-
mad helt efter barnets egna 
önskemål och något som 
man blir särskilt utvald till 
efter nominering av sjuk-
vårdspersonal. Filippa fick 
glädjebeskedet för ett år se-
dan men har sedan dess haft 
viss vånda med att komma 
på sin önskan. Något med tv 
fick det gärna vara, men vad? 

Wild kids-besöket ett minne för livet

NLT den 14 februari 2011. Filippas debut i NLT.

DRÖMUPPLEVELSE. Hjärtsjuka Filippa fick vara med vid tv-inspelning tack vare Min stora dag

Filippa Wisemark är helnöjd efter besöket på Wild kids-inspelningen som hon fått genom organisationen Min stora dag, och nu                             smider hon planer på att själv ansöka till programmet. Den maffiga kartan var ett av souvenir-
föremålen hon fick med sig hem från Järvsö. FOTO: SÖREN TURESSON

 YGenom Min stora dag fick Filippa Wisemark från Lid-
köping åka till Järvsö och vara med vid inspelningarna 
av tv-programmet Wild kids. Det blev ett minne för livet 
men gav också en sporre att själv försöka komma med i 
tävlingen.

– Ja, nu ska jag söka dit! säger elvaåringen som inte 
låter sina medfödda hjärtfel dämpa livsaptiten.

”Jag är stark, smidig och har varit med på inspelningen!” 
Filippa Wisemark har redan klart för sig vilka argument hon 
ska framföra när hon spelar in sin ansökan till nästa års Wild 
kids. Här poserar hon med några av de prylar som hon fick 
vid besöket på tv-inspelningen.

Louise, Rickard och Filippa vid den första insamlingsbasaren 
2012.

11-åriga Filippa från Lidköping föddes med flera livshotande 
hjärtfel, men som med hjälp av tre stora operationer kunde 
”byggas om” till ett så kallat enkammarhjärta.
– I vardagen påverkar det mig mest när jag springer eller 
ska gå upp för en backe, då blir jag andfådd. Jag springer 
inte lika snabbt som mina kompisar. Sen när jag blir snuvig 
är det kvar jättelänge, det är tråkigt! Jag måste ta medicin 
varje dag men det är jag van vid, berättar Filippa.
På sin Stora Dag önskade Filippa att få besöka inspelningen 
av äventyrsprogrammet Wild Kids.
– Jag vill vara med i Wild Kids. Nu fick jag se hur det var och 
blev ännu mer sugen! Jag gillar äventyr, roliga tävlingar, och 
så gillar jag få nya kompisar och sova över, berättar hon.
Filippa tyckte att det allra bästa med sin Stora Dag var 
att få träffa alla barnen som tävlade.
– De var så snälla mot mig och hade skrivit brev och gjort 
skyltar! Det fick mig att känna mig speciell och jag blev 
jätteglad. Det kändes nästan som jag var en i laget!
Sen var det så roligt att åka på lång bilresa tillsammans 
med bara pappa. Vi bodde en natt på hotell på vägen dit 
och där fanns det pool. Jag fick bestämma mycket vad 
vi skulle göra och fick äta min favoritmat. På hemvägen 
stannade vi på ett shoppingcenter. Hela helgen var grym!

JAG VILL BESÖKA 
TV-INSPELNINGEN 
AV WILD KIDS!

”
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Stiftelsen Min Stora Dag 
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 6-åriga Otilia från Kalmar som 
i oktober fick en helt förtrollad 

helg i sagornas tecken.



Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Min Stora Dag får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Den rikstäckande välgörenhetsorganisationen Min 
Stora Dag skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade 
Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och 
diagnoser. En Stor Dag ger barnen uppmuntran, 
självförtroende och inspiration att fortsätta kämpa. 
För när vardagen är svår och kretsar kring mediciner 
och behandlingar så gör en glädjefylld upplevelse stor 
skillnad. 
 
Under 2020 fick 6 663 barn som kämpar vara med 
om en Stor Dag. Min Stora Dags målgrupp inkluderar 
barn med över 140 olika allvarliga sjukdomar och 
diagnoser. Allvarlig sjukdom eller diagnos betyder 
stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som 
närstående där de Stora Dagarna bidrar med det där 
extra när orken inte räcker till. När det behövs något 
mer än mediciner som ger effekt på flera plan och i 
längre perspektiv.
 
Min Stora Dag har ett nära samarbete med 
barnsjukhusen i hela landet och med många barn- och 

ungdomsmottagningar. Sjukvårdspersonal hjälper oss 
att nå vår målgrupp, bland annat genom att nominera 
barn som har det extra svårt till Stora Dagar. Sedan 
2015 kan barn och föräldrar även söka vissa aktiviteter 
själva via Min Stora Dags hemsida. 

Min Stora Dag får inga statliga medel utan är helt 
beroende av gåvor från privatpersoner, företag och 
stiftelser. Min Stora Dag har 90-konto, granskas årligen 
av och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter 
och är medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk 
och professionell insamling. Insamlade medel går till 
att skapa glädjefyllda dagar till barnen. 
 
I enlighet med Barnkonventionen utgår Min Stora Dags 
arbete alltid från barnets önskan och bästa. 
 
Min Stora Dag har sitt säte i Stockholm där 19 
medarbetare arbetar. Stiftelsen grundades 2000 och 
firade 20 år under 2020.
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Pandemin
Den pågående pandemin har påverkat Min Stora 
Dag under större delen av 2020. En genomgripande 
omställning av verksamheten påbörjades i mars för 
att kunna fortsätta arrangera Stora Dagar trots 
restriktioner och andra hinder relaterade till Covid-19. 
 
Initialt handlade det om att säkerställa fungerande 
arbetssätt för Min Stora Dags medarbetare på 
distans. Från våra respektive hemmakontor var det 
stort fokus på att säkra en framåtrörelse trots alla 
nya utmaningar. Ett intensivt arbete inleddes med 
att se över och anpassa alla rutiner och aktiviteter 
utifrån de rekommendationer och restriktioner som 
löpande utfärdades från olika håll. Säkerhet och 
trygghet för vår målgrupp och för våra medarbetare, 
volontärer och alla samarbetspartners var i fokus. 
Omfattande tid lades på proaktiv information och 
kommunikationsinsatser mot alla våra kontaktytor 
för att berätta vad vi gjorde och förändrade, varför 
och hur vi agerade för att säkerställa att barnen i 
målgruppen skulle fortsätta att få Stora Dagar.
 
Utmaningarna till följd av pandemin har varit många, 
inte minst för barnen med allvarliga sjukdomar och 
diagnoser vars vardag försvårats ytterligare av fler 
begränsningar och mer isolering ovanpå en redan 
befintlig tuff livssituation. Vår verksamhet har nog 
aldrig behövts mer. Under året har vi arbetat för att 
fortsätta arrangera och leverera Stora Dagar till våra 
barn. På vissa sätt har det skett i helt ny tappning, 
men med samma starka förhoppning om att de ska 
uppmuntra, stärka och glädja.
För att skydda vår ofta infektionskänsliga målgrupp så 
har vi fått pausa många av våra ordinarie aktiviteter. 
Det har dock inte handlat om att ställa in utan att 
ställa om. Under den senare delen av året i takt med 
att behoven och ansökningarna eskalerade har vi 
även växlat upp. Vi har hittat och uppfunnit andra 

vägar för att skapa viktiga, glädjegivande upplevelser 
för alla barn som kämpar. Den här utvecklingen har 
varit positiv och mycket av det vi kreerat under 2020 
kommer vi ta med oss in i framtida arbete, även efter 
pandemin.

Under året har vi tagit fram flera olika digitala 
möjligheter, t ex e-sportdagar, sminktutorials, 
idolträffar och tågaktiviteter, som upplevts över nätet 
istället för på en fysisk plats. På vår hemsida har man 
kunnat ansöka om glädjepaket (hemkörning av mat, 
biofilmer att streama hemma, hemester på lokala 
hotell, pyssel, teknik och annat som kan pigga upp 
och upplevas i trygg hemmamiljö), vi har arrangerat 
roommakeovers med IKEA och vårt nya youtubeinitiativ 
Min Stora dag med vänner med bland andra Greta 
Thunberg, Tobbe Trollkarl, Danny Saucedo och Albin 
Ekdal har peppat våra unga i en tid när allt kan kännas 
extra tungt.
 
Tack vare fantastiska insatser från medarbetare, 
volontärer, medicinskt råd, vårdkontakter, 
ambassadörer, företag, partners, vänner och inte 
minst ett hjärtevärmande stöd av många olika givare 
har vi under 2020 inte bara genomfört härliga och 
trygga Stora Dagar för lika många barn som vanligt, 
utan för fler. 

Ökat behov
Antalet ansökningar som gjordes via www.minstoradag.
org ökade 2020 med 67 procent i jämförelse med 
2019. Främst var det under årets sista kvartal som den 
stora ökningen skedde, då många ansökte om våra 
olika upplevelsepaket som tagits fram som virussäkra 
alternativ att genomföra på trygg hemmaplan under 
pandemin. Tidigare år har den stora volymen av Stora 
Dagar man kunnat ansöka om varit fokuserade kring 
fysiska upplevelser så som en heldag på Gröna Lund, 

Kolmården eller Liseberg med hotellövernattning. 
Detta har då haft tydliga säsongsbegränsningar, 
men med våra nya paketeringar och för att möta den 
stora tillströmningen av ansökningar har vi nu haft 
erbjudanden mer löpande. Det har gjort att vi kunnat 
erbjuda attraktiva och relevanta upplevelser oavsett 
säsong. Stora Dagar genom Upplevelsepaket har också 
visat sig vara extra uppskattade av infektionskänsliga 
barn, extra intryckskänsliga barn och barn med social 
oro.

Extra pandemistöd
I februari mottog Min Stora 7 000 000 kronor från 
Postkodlotteriet. 
I oktober mottog alla Postkodlotteriets förmånstagare 
dessutom ett extra pandemistöd varvid 700 000 
kronor ytterligare tillföll Min Stora Dag. Dessa medel 
gick till att erbjuda fler barn som sökt stöd av oss 
via vår hemsida en glädjande upplevelse via olika 
Upplevelsepaket.
 
Testamenten 
Under 2020 erhöll Min Stora Dag många 
testamentsgåvor, varav två av större omfattning.  
 Ett dödsbo började avvecklas redan under 2018 men 
stora delar av kvarlåtenskapen i form av aktier och 
fonder tillföll Min Stora Dag under första kvartalet 
2020. 
Kvarlåtenskapen i ett annat dödsbo innefattade såväl 
aktier och fonder som en fastighet. Tillgångar som 
sedan tillföll Min Stora Dag under andra kvartalet 
2020. 
 
Stora gåvor
I mars mottog Min Stora Dag en större gåva från en 
privat givare och genom denna gåva kunde vi öka 
antalet barn som får en Stor Dag. 
Under sommaren genomförde vi ett nytt sommarläger 
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i Roslagen för ett tiotal ungdomar. Hela lägret möjlig-
gjordes med hjälp av stödet från en privat givarfamilj. 

Glädjerapporten
I mars presenterade Min Stora Dag sin årliga ”Glädje-
rapport”. I samarbete med Novus undersöktes effekten 
av en Stor Dag bland barn och föräldrar. Hela 98 procent 
av alla föräldrar svarade att deras barn påverkats 
positivt av den Stora Dagen.

Nya medarbetare
I oktober tillträdde Eva-Lotta Malmfält som ny ekonomi-
och kanslichef. Eva-Lotta var senast mångårig CFO 
på TV4 Media. Under året rekryterades också en ny 
webbredaktör, Linn Lybäck. Linn arbetade dessförinnan 
på Sveriges Radio. 

Mitt Stora Stöd
Mitt Stora Stöd delades ut för sjätte året i rad på World 
Kindness Day i november. Den här gången tilldelas 
utmärkelsen sjuksköterskan Susanne Ericsson.

Ökad kännedom
Publiciteten kring Min Stora Dag har under de senaste 
åren varit starkt positiv och arbetet med att stärka 
kännedomen om organisationen genom proaktivt 
arbete har gett resultat. I september visade SIFOS 
årliga kännedomsundersökning att Min Stora Dag inte 
bara stärkt sin position och även givarviljan. 

Felaktigheter 
Ett negativt utropstecken kom i september då tidningen 
Aftonbladet publicerade en artikel där Min Stora Dag 
rubricerades som en ”kändisstiftelse som lägger över 
hälften av sina pengar på lokaler och löner”. Artikeln 
innehöll tyvärr flera grava fel-aktigheter och gav en 
starkt missvisande bild av organisationen. Eftermälet 
av artikeln blev dock kort, de negativa reaktionerna 
var få och vi fick mycket fint stöd, inte minst av 

volontärer, samarbetspartners, ambassadörer och 
anhöriga till barn som fått Stora Dagar. En vecka 
efter publiceringen granskades artikeln i Sveriges 
Radios mediegranskande program ”Medierna” där 
de många felaktigheterna lyftes fram. Förutom Min 
Stora Dag intervjuades Giva Sverige och Aftonbladets 
biträdande ansvariga utgivare i programmet. Oavsett 
de felaktiga uppgifterna visar det inträffade vikten av

att vara transparanta och ha en tydlig informations-
givning. Den lärdomen har vi tagit med oss. 
 
Nallemanifestation
I november, under en landskamp mellan svenska herr-
landslaget i fotboll och Kroatien så genomfördes en
mycket framgångsrik glädjeaktion. Hela 500 nalle-
supportrar fanns utplacerade på de i övrigt tomma 
läktarna i en manifestation till förmån för Min Stora 
Dag. Nallarna var på plats för att uppmärksamma 
alla barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. 
Nallemanifestationen innebar även en möjlighet att
köpa en av de 500 nallesupporterna och därmed
hjälpa fler barn att få en Stor Dag. Innan matchen
var över var alla nallar slutsålda.
 
Avslutade projekt
Under 2020 avslutades ”Synlighetsprojektet”. Ett två-
årigt helfinansierat projekt av norska Kavlifondet som 
varit en viktig satsning på barn och ungas psykiska 
hälsa. Projektet har bland annat möjliggjort viktiga 
förberedelsefilmer riktade till barn med oro samt stöttat 
den viktiga satsningen på Min Stora Dags barn och 
ungdomsråd.  

Stora Dagar
Under 2020 har vi arrangerat massor av egna Stora Dagar 
där barnens önskningar och behov fått styra innehållet. I 
början av året blev det till exempel matlagning med Tareq 
Taylor, besök på den glamorösa ELLE-galan, gokartkalas 
med kompisarna, en solresa till Gran Canaria och en stor-

stadsresa till Harry Potter-museet i London. Vi ordnade 
också en minnesvärd träff på Stockholms slott med 
kronprinsessan Victoria. Och drömmar har fortsatt 
uppfyllas under hela året. Från vårkanten och framåt 
överlämnades bland annat en harpa, en friggebod 
och en bastu samt många datorer och mobiler. Det 
har arrangerats videosamtal med idoler, gjorts room 
makeovers och fixats spabad till trädgården. Flera 
Stockholmsweekends, resor till Gotland och Kneippbyn 
har ordnats, varvat med spännande möten med djur på 
Kolmården, lektioner med en sångcoach, besök på Wild 
Kids-inspelning och bakning i TV4:s Nyhetsmorgon.

 
Det har spridits massor av glädje till barn via Stora 
Dagar i grupp. I början på året har vi haft lyckliga 
barn på Disney on Ice, Robin Hood-musikaler och alla 
Melodifestivalens tävlingar. Vi hann under vintervåren 
även med flera hockeymatcher och Talanginspelningar. 
Resten av året har vi ordnat filmvisningar via SF-
anytime, en hejdundrande coronasäkrad biodag 
med förhandsvisning av Trolls i 14 städer, digitala 
e-sportdagar, hemglassbesök på sjukhusen och 
sminktutorials med influencern Therese Lindgren.
 
Våra läger påverkades till antalet av pandemin, men vi 
kunde trots allt genomföra tre magiska samlingar. Ett 
helt nytt ridläger i Roslagen, ett äventyrsläger på Höga 
Kusten och ett stjärnspäckat musikläger i Stockholm. 
Dessutom har vi skickat ut tusentals Upplevelsepaket 
till glada barn runt om i hela landet, anpassade efter 
att kunna glädja på trygg hemmaplan och för att 
underlätta i en mer isolerad tillvaro.
 
Under året har vi också tagit fram förberedelsestöd för 
barn med ängslighet, arrangerat ett seminarium och 
aktiviteter specialanpassade för barn med autism via 
projektet Hela Spektrat
Över 6 500 barn fick en Stor Dag under 2020, vilket är 
ett nytt rekord.
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Förändring av eget kapital

Bundna 
medelTkr

20182019 2017

Balanserat 
kapital

2016

Summa 
kapital

2020

Flerårsöversikt

Ändamålsuppfyllelse 
i 3-årsperioder

Belopp vid årets ingång

Disposition av föregående års resultat

Ändamålskostn/totala intäkter 

Tkr

%

Verksamhetsintäkter

%

Årets resultat

Admin- och insamlingskostn/totala intäkter

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader/verksamhetsintäkter

Belopp vid årets utgång

20 56850

-

-

20 518

-1 057

13 434

32 895

-1 057

13 434

50

9486 96 7358

28 89328 309 29 980 28 11245 166

32 945

1517 14 1212

27 03324 451 28 850 20 52526 354

9276 88 82 71
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* Belopp inom parentes avser 2019 års siffror.

Kommentarer till nyckeltal
Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 % 
av insamlade medel under en treårsperiod
delas ut till ändamålen. För den senaste treårsperioden 
har 76% fördelats till ändamålen.

Omsättningen under år 2020 uppgick till 45 166 
tkr (28 309 tkr). Insamlade medel från framför allt 
allmänheten, företag, föreningar och andra stiftelser 
finansierar Min Stora Dags verksamhet. Svenska 
Postkodlotteriet gav 7 700 tkr (6 650 tkr).
Under verksamhetsåret erhölls testamentsgåvor till 
ett belopp av 10 100 tkr (988 tkr). Verksamhetsårets 
ändamålskostnader uppgår till 58% (86%) av totala 
intäkter. Årets resultat uppvisar efter finansnettot 13 
434 tkr (-1 057 tkr).

Användning av finansiella instrument
Min Stora Dag har som policy att inte ha några 
placeringar i fonder eller värdepapper. Om stiftelsen 
genom testamente eller gåva får värdepapper eller 
fonder så ska dessa avyttras så snart det bedöms 
lämpligt efter rådgivning med aktuell bank. 
 
Hållbarhetsupplysningar
För att värna om vår miljö skickas elektroniska 
nyhetsbrev till Min Stora Dags gåvogivare. Tack till 
gåvogivare skickas per mail eller sms. Min Stora Dag 
skickar fakturor via mail till de gåvogivare som inte 
betalar direkt via hemsidan.
 
Min Stora Dag uppmuntrar givare som ringer in till 
gåvotelefonen att välja swish eller giroinbetalningar 
före inbetalningskort. Fakturor skickas dock ut till de 
gåvogivare som föredrar att få ett inbetalningskort 
eller inte har möjlighet att betala på annat sätt. 
 

Min Stora Dag väljer att minimera alla typer av inköp 
som inte är direkt avgörande för verksamheten. Till 
exempel väljer vi att i största möjliga mån återanvända 
kontorsmöbler som sorterats ut från andra företag.
 
Jämn fördelning mellan män och kvinnor är en 
målsättning. Av medelantalet anställda under 2020 
var 15 kvinnor och 4 män.
 
Min Stora Dag har kollektivavtal tecknat med Unionen/
Akademikerna.
 
Min Stora Dag använder elektronisk fakturahantering 
för att bidra till en bättre miljö men även för 
effektivisering och förbättrad intern kontroll.
  
 
Förväntad framtida utveckling
Barnets bästa genomsyrar alltid Min Stora Dags 
arbete, och under 2021 fortsätter vi att i alla led 
förtydliga barnets röst i centrum av vår verksamhet. 
I allt Min Stora Dag gör ligger barnkonventionen 
till grund. Anställda och volontärer på Min Stora 
Dag ska under 2021 ytterligare medvetandegöras 
om sin viktiga roll som skyldighetsbärare för att 
säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. För att 
leva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi 
konventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke 
parallellt med en nära dialog med vårt nyinstiftade 
barn- och ungdomsråd.
 
Bland Min Stora Dags mottagare, barn och unga med 
allvarliga sjukdomar och diagnoser, ingår självklart 
även fokus på barns psykiska hälsa. Vi kommer 
ytterligare utveckla våra Stora Dagar och aktiviteter 
med hänsyn till barn och ungas psykiska hälsa. 
 

Vi har ett fortsatt fokus på att öka synligheten om 
vår organisation för att stärka kännedomen om, och 
relationen till Min Stora Dag. 
Tillgängligheten, respekten och transparensen 
gentemot våra givare och vår omvärld är i ständigt 
fokus och vi värnar om alla relationer för att bygga 
engagemang och lojalitet.
 
Strukturerat arbete med tydliga mål, planering och 
prioritering skapar hållbarhet över tid, såväl internt 
som externt. Att arbeta insiktsbaserat, utvärdera och 
analysera våra insatser och visa på effekt är ett av flera 
viktiga mål som kommer driva vår utveckling framåt. I 
den speciella situation som pandemin försatt oss alla i 
så kommer en fortsatt intensiv omvärldsbevakning och 
nära dialog med bl a vårt medicinska råd vara viktig 
och vägledande i situationer där vi behöver förändra 
och anpassa vår verksamhet. Vår värdegrund är en 
tydlig ledstjärna för alla medarbetare på kansliet.
 
Den framgångsrika utvecklingen av nå ut till fler barn, 
bland annat genom en ny hemsida och ett förbättrat 
ansökningsförfarande, fortsätter. Alla initiativ och 
intensifieringar syftar till att så många som möjligt 
av de barn och unga som finns i Min Stora Dags stora 
målgrupp ska få ett viktigt avbrott som gör skillnad i 
en tung vardag. Målet för 2021 är att nå drygt 8 000 
barn och att antalet ska öka ytterligare under de 
kommande åren.
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Då pandemin fortsätter så planerar vi fortsatt få 
fysiska träffar under den första hälften av 2021. Vi 
har även, pga det mycket osäkra läget ute i världen, 
beslutat att skjuta upp möjligheten att önska en resa 
till utlandet under en Egen Stor Dag först till senare i 
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höst. Även läger begränsas under våren och vi satsar 
på ett något färre antal läger från sommaren och fram 
istället.

Vi fortsätter dock arrangera många olika digitala 
aktiviteter och varvar dem med unikt paketerade Stora 
Dagar via Upplevelsepaket samt coronasäkrade Egna 
Stora Dagar. 
 
På samarbetssidan ser vi en positiv utveckling med 
flera nya företagspartnerskap, där bl a Nobina stöttar 
oss fr o m 2021. 
 
Eftersom vi fick med oss ett överskott från 2020 så 
planerar vi, pga det stora ansökningstrycket och det 
ökade behovet hos målgruppen, att genomföra fler 
Stora Dagar än någonsin under 2021. 
 
 
Förvaltning
Styrelsen består av ordförande och fem ledamöter. 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min 
Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av 
stiftelsen utifrån stadgarna. Styrelsen fastställer årligen 
verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren 
ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora 
Dags dagliga verksamhet inom dessa ramar. Styrelsen 
sammanträdde under 2020 vid fyra tillfällen.N

STYRELSEN ÅR 2020

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Närvaro: 3/4
Nuvarande befattning: VD, Aller media AB.
Andra betydande befattningar: Styrelseordförande 
i Skapamer Ehandel Norden AB, Ledamot i nordisk 
koncernledningsgrupp för Aller Holding A/S. 
Styrelseordförande i OTW Group AB, MYM Custom 
Publishing AB. Styrelseledamot i Tidsam, My Perfect 
Day och Sveriges Tidskrifter. 
 
Jessica Häggström, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Head of Human Resources, 
Investor AB, Styrelsemedlem Collegial AB.

Svante Norgren, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Temachef Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.
Andra betydande befattningar: Livmedikus, 
Styrelsemedlem Ronald McDonald Hus Huddinge,
Styrelseledamot Stockholm Care

Biörn Riese, ordförande
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Senior Adviser, Advokat, Jurie 
Advokat AB.
Andra betydande befattningar: Styrelseordförande 
Axis AB och Stiftelsen Mercuri Urval, Ordförande 
Tillsynsnämnden för Swedish Private Equity & Venture 
Capital Association, styrelseledamot Arvid Nordquist 
H.A.B. och Institutet Mot Mutor 
 
 
Jan Söderberg, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i 
Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i 
Ratos, Blinkfyrar, Elisolation, Nordic Plastic Group 
och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén 
på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt 
ekonomie dr h.c.
 

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Närvaro: 4/4
Nuvarande befattning: Styrelseledamot Bilia 
AB, Investment AB Öresund, MQ MarQet AB, 
MaxFastigheter i Sverige AB.
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Arvode
Styrelsen och dess ledamöter arvoderas inte för
sina uppdrag.

Revisorer
Stina Pettersson, auktoriserad revisor, KPMG AB.
 
Kansli
Min Stora Dags kansli ligger i Stockholm på
Hälsingegatan 47.
 

Övrig information

Tryggt givande – hård kontroll
Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av 
Svensk insamlingskontroll. Vi strävar efter en extra stor 
öppenhet kring verksamhetens ekonomi och att peng-
arna går till det som utlovas, till så många barn som 
möjligt. 
 
Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som ar-
betar för etisk och professionell insamling. Min Stora 
Dag tillämpar Givas kvalitetskod för insamlingsorga-
nisationer. Ett krav enligt kvalitetskoden är att årligen 
upprätta en effektrapport vars syfte är att för givare, 
allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta or-
ganisationen gör. Min Stora Dag uppfyller kraven enligt 
kvalitetskoden, läs mer om kodrapporten på 
https://minstoradag.org/om-oss/var-verksamhet

Min Stora Dag har följande 90-konto: BG 900-5133 
och PG 90 05 13-3 samt PG-OCR 90 04 97-9. 

Länsstyrelsen i Stockholms län är både tillsyns-
myndighet och registreringsmyndighet för Stiftelsen 
Min Stora Dag.

Vi skyddar personuppgifter
Vi värnar om våra givares integritet och personuppgifter 
lämnas aldrig ut till tredje part. Allt vårt insamlings-
arbete sker i enlighet med Svensk Insamlingskontroll 
och dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi
hanterar personuppgifter här: 
https://minstoradag.org/startsida/integritetspolicy

Hemsida
Via www.minstoradag.org kan de som vill stödja Min 
Stora Dags arbete, ge en gåva, bli månadsgivare och 
starta egna insamlingar. 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Tkr 2020 2019Not

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Gåvor

Ändamålskostnader

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Bidrag

Insamlingskostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

Administrationskostnader

Summa resultat från finansiella poster

Årets resultat

Övriga intäkter

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Summa verksamhetsintäkter

2

3,4

5

6

7

42 787 26 470

-26 354 -24 451

34 16

13 434 -1 057

2 378 1 839

-3 360 -2 833

-1 -3

- -

-2 050 -2 095

33 13

13 434 -1 057

- -

-31 764 -29 379

13 402 -1 070

45 166 28 309
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Balansräkning
Tkr Tkr2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31Not Not

Omsättningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga fordringar

Varulager

Kundfordringar

Handelsvaror

Inventarier Stiftelsekapital

Leverantörsskulder

Balanserat kapital

Skatteskulder

Årets resultat

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Summa eget kapital

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Övriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Eget kapital

Kortfristiga skulder

SUMMA TILLGÅNGAR

Summa kortfristiga fordringar

Summa varulager

2 017 1 543

367 341

2 3

7 093

2 287

8 303

92710

50 50

19 461 20 518

13 434 -1 057

32 945 19 511

47 5

390

12 154

404

11 518

1 073 1 184

45 100 31 029

43 607 29 837

45 100 31 029

45 100 31 029

1 122 1 192

9

8 0

0

370

370

0

0

0

0
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Noter
Not 1. Redovisnings- och  
värderingsprinciper
Insamlingsorganisationen upprättar årsredovisningen 
med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokfö-
rings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsre-
dovisning (K3) och Givas Styrande riktlinjer för års-
redovisning. Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående räkenskapsår.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Min 
Stora Dag erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om 
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det 
som erhållits eller kommer att erhållas. 

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Min Stora Dag tar emot en 
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller 
ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten er-
hålls därför att Min Stora Dag uppfyllt eller kommer 
att uppfylla vissa villkor och om Min Stora Dag har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bi-
drag är det en gåva. 

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls. Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och 

konst intäkts-redovisas vid gåvotillfället. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en 
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som Min Stora Dag avser att stadig-varan-
de bruka i verksamheten redovisas som anläggnings-
tillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättnings-
tillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt 
värde. I de fall Min Stora Dag lämnat en ersättning för 
att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersätt-
ningen. 

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget upp-
fylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader 
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidra-
get är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en an-
läggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna 
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång 
som organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid 
försäljningstillfället och avser försäljning av produkter 
från stiftelsens webbshop.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i ändamåls-, insam-
lings- och administrationskostnader. Under året har 
stiftelsen sett över fördelningen av sina verksamhets-

kostnader för att spegla nuvarande verksamhet. Jäm-
förelseåret har inte räknats om då detta klassificeras 
som en ändrad uppskattning/bedömning.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader som kan 
hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgar-
na. Kostnader för administration som uppstår som en 
direkt följd av projektet inom ändamålet räknas till 
ändamålskostnader liksom lönekostnader för medar-
betare som arbetar med planering och utförande av 
Stora dagar. Uppföljning, rapportering och revision av 
projekt utgör ändamålskostnader. I ändamålskostna-
der ingår även samkostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som or-
ganisationen haft för att samla in medel det vill säga 
kostnader för insamlingsarbetet som riktar sig mot 
organisationens samtliga givare såväl privatpersoner, 
företag, organisationer, föreningar och andra stiftel-
ser. Lönekostnader för personal som arbetar med in-
samling ingår i insamlingskostnader. I insamlingskost-
nader ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 
administrera och driva organisationen. Administratio-
nen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och giva-
re samt säkerställer en god kvalitet på intern kontroll 
och rapportering. Exempel på kostnader som ingår är 
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revision, medlemsavgifter i branschorganisationer, fö-
retagsförsäkring samt lönekostnad för ekonomi- och 
administrativ personal. I administrationskostnader in-
går även samkostnader.

Leasing
Alla Min Stora Dags leasingavtal redovisas som opera-
tionella det vill säga leasingavgiften redovisas linjärt 
över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, so-
ciala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster. När alla pensionsförpliktel-
ser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en 
kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till an-
skaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över den för-
väntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. På anläggningstillgångar är avskrivningsti-
den 5 år.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgång-
ar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transak-
tionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värde-
ras kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, 
det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kundfordringar 
värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå 
i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som en 
post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive 
vid nedskrivningsprövning.
 

Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in 
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall Min Stora Dag erhållit bidrag men ännu inte 
uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
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Noter
NOT 2. INSAMLADE MEDEL

2020 2019Tkr Tkr 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen,  
insamlade medel

Bidrag som redovisats som intäkt,  
insamlade medel

Allmänheten

Förening

Summa

Summa

Summa

Företag

Föreningar Övriga rörelseintäkter

Totalt insamlade medel består av följande

Andra organisationer Övriga rörelseintäkter

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen

Bidrag som redovisats som intäkt

Övriga rörelseintäkter som redovisats som intäkt

Externa stiftelser och fonder

Summa

24 669 12 887

2 378 1 839

2 378 1 839

7 599 4 539

7 875 7 266

29 15 - -

42 787 26 470

2 378 1 839

- -

45 166 28 309

- -

2 615 1 763

42 787 26 470

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 
(uppskattade belopp, ej bokfört)
Min Stora Dag har under året erhållit rabatter, gåvor 
och sponsring från både företag och organisationer för 
bland annat medieutrymme, resor och konsulttjänster. 
Det är svårt att göra en tillförlitlig uppskattning av 
bruttovärdet av dessa gåvor men de är av avsevärd 
betydelse för stiftelsens verksamhet.
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NOT 3. LEASING

2020 2019

Inom ett år

2-5 år

Senare än fem år

Summa

Tkr

Avtalet om lokalhyra i Stockholm sträcker sig till 
2023-05-31 med möjlighet till förlängning.

Min Stora Dag leasar framför allt kontorslokaler 
och kontorsutrustning. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 547 tkr (566 tkr).

558 570

850 1 378

- -

1 408 1 948

NOT 4. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor

Män

15 14

4 4

19 18Totalt

Noter

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader

Generalsekreterare

Pensionskostnader för generalsekreterare

Övriga anställda

Pensionskostnader för övriga anställda

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar och sociala kostnader

913 899

287 334

6 986 6 805

458 425

2 310 2 635

10 953 11 098

7 899 7 704

3 055 3 394

Summa

Summa

Styrelsearvode
Styrelsens ledamöter är inte arvoderade.

Ideellt avtal
Under året har 251 (257) personer arbetat ideellt som volontär för Min Stora 
Dag. Volontärer är en förutsättning för att Min Stora Dag ska kunna genomföra 
aktiviteter för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Volontärer 
organiserar, koordinerar och medverkar samt säkerställer hög kvalitet utifrån 
barnens förmågor. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Enligt gällande avtal utgår ej något avgångsvederlag för generalsekreteraren.
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NOT 5. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

NOT 6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

NOT 7. AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2020 2019Tkr Tkr

Övriga räntekostnader

Skatt på årets resultat

Justering avseende tidigare år

Totalt redovisad skatt

Summa

Summa

Övriga finansiella intäkter

1 3

34 16

34 16

1 3

- -

- -

Noter

NOT 9. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 8.  INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärden

Förutbetalda hyror

Förutbetalda ändamålsaktiviteter

Övriga förutbetalda kostnader

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Netto anskaffningsvärde

131 131

131 131

136 129

80 999

857 56

1 073

2 287

1 184

926

131 131

-131

-131

-

-131

-131

-

2020-12-31 2019-12-31

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Summa

Summa

NOT 10. UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna semesterlöner

Övriga poster

Upplupna Löner

Upplupna sociala avgifter

965

920

681

31

327

75

214

-
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Stockholm den 7 maj 2021

Biörn Riese

Stina Pettersson
Auktoriserad revisor

Jessica Häggström

Svante Norgren

Min revisionsberättelse har lämnats den 11 maj 2021

Bodil Ericsson Torp

Jan Söderberg Anna Qviberg Engebretsen

Årsredovisning 2020

Ledamot

Ledamot Ledamot

Ledamot

LedamotOrdförande
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Min Stora Dag, org. nr 802409-8264

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Grund för uttalande

Annan information än årsredovisningen

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen Min Stora Dag för år 2020. Enligt min 
uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
 Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Den andra informationen består av information som 
finns i på sidorna 1-65 i det samlade dokumentet 
”Årsberättelse 2020” i vilket även en kopia av den 
formella årsredovisningen återges. Det är styrelsen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
 Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.
 Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

som har ansvaret för den andra informationen.
 Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det 
mitt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.
 Om jag, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att 
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag 
har inget att rapportera i det avseendet. 

att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisionsberättelse
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beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oe-
gentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalsk-ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
stiftelsens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen återger de underliggande transak-
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Uttalande

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar

Grund för uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Min Stora Dag år 2020.
 Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot  
inte handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsr-
edovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare 

i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mitt uttalande.
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i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande.
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Stockholm den 11 maj 2021

 
Stina Pettersson
Auktoriserad revisor
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