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Inledning 

Lars Ettarp, styrelseordförande 
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Bästa vänner!

Nu är det dags för verksamhetsberättelsen 
för år 2017. Under året ökade antalet fysiska 
patienter som vårdades på våra sex vårdmot-
tagningar med cirka 10 procent. Psoriasis är 
fortfarande den i särklass vanligaste diag-
nosen, men patienter med andra kroniska  
diagnoser som remitteras till oss för behand-
ling ökar allt snabbare.

Under året har föreningen investerat ett an-
tal miljoner kronor för att bygga och utrusta 
en helt ny mottagning i Hammarby Sjöstad. 
Den ersätter vår 45 år gamla och ursprung-
liga anläggning i Enskedefältets skola, som 
måste stängas för en total och flerårig om-
byggnad. Själva flytten skedde under det 

normala sommaruppehållet. I augusti öpp-
nade vi så på det nya stället, på samma dag 
som de övriga mottagningarna, efter som-
maruppehållet. Tack vare fantastiska insatser 
av berörd personal, konsulter och byggarna i 
förening och med stram budgetdisciplin och 
lite sparat egenkapital kunde detta ske utan 
stora lån.

Enligt det nationella psoriasisregistret Pso-
Reg är vi landets i särklass största vårdgivare 
för systembehandling, med en patienttill-
fredställse som väl hävdar sig med hudklini-
kernas.

Mottagningen i Sjöstaden invigdes i augusti 2017 av Göran Stiernstedt (tv). T h Lars Ettarp.



Idéburen organisation
Psoriasisföreningen i Stockholms län grundades 
1968 av personer som såg nödvändigheten av att 
i organiserad form arbeta för bättre villkor för de 
psoriasissjuka. Då och fram till början av 1970-ta-
let innebar psoriasisvård sluten sjukhusvård, ibland 
upp till flera veckor. En grupp medlemmar inom 
Psoriasisföreningen såg ett behov av ett föränd-
rat sätt att bedriva vård för psoriasissjuka. De 
beslutade sig i början av 70-talet för att starta en 
öppenvårdsmottagning som skulle underlätta ett 
fungerade vardagsliv och som skulle drivas utan 
vinstintresse.

Hösten 1973 stod den första mottagningen klar i 
det f d skolbadet i Enskedefältets skola.

Snart stod det klart att behovet var betydligt större 
än man kunnat ana och föreningen öppnade de 
kommande åren därför fem mottagningar till. 
Nu kunde man tack vare förbättrad ljusteknologi 
även börja behandla andra diagnoser med UV-ljus, 
främst atopiska eksem. 

Idén var att skapa lättillgängliga mottagningar, 
spridda över länet, med goda kommunikationer 
och generösa öppettider och utan tidsbeställning. 
Konceptet var en sjuksköterskestyrd vård med 
hjälp till självhjälp och tillgång till läkare vissa 
timmar i veckan. 

Grundtanken, att kunna erbjuda så många delar i 
vårdkedjan som möjligt på samma mottagning, för 
att patienterna skulle slippa uppsöka fler vårdgiva-
re, har varit mycket lyckad. Den slutna vården för 
personer med psoriasis står idag för en försvinnan-
de liten del. 

Psoriasisföreningen har med tiden blivit landets 
största vårdgivare inom öppen specialiserad hud-
sjukvård - en vårdgivare där drygt 5 000 patienter 
årligen får hjälp att leva ett fungerande vardagsliv.

5

Lars Ettarp 1973 med Märta 
Lundin, den första patienten 
i Enskede. Det var också hon 
som på ett årsmöte väckte idén 
om öppenvårdsmottagningar.



Verksamhetsidé och vision
Verksamhetsidé 
Psoriasisföreningens verksamhetsidé är att un-
derlätta för personer med psoriasis att leva ett 
fungerande vardagsliv med så god livskvalitet 
som möjligt. Det gör vi genom att tillhandahålla 
lättillgänglig vård av hög kvalitet samt via våra 
föreningsaktiviteter erbjuda social samvaro och 
ge verktyg till att hantera sjukdomen. Vi erbjuder 
även en lång rad av andra diagnoser möjlighet till 
vård vid våra mottagningar.

Vision och värderingar
Psoriasisföreningens vision är att mottagningarna 
ska erbjuda den som har psoriasis alla länkar i 
vårdkedjan genom att samverka med alla andra 
berörda medicinska specialiteter.  

Empati och respekt är två grundläggande värde-
ringar för Psoriasisföreningens verksamhet. I mötet 
med patienter och medlemmar visar vi detta i ord 
och handling. Vi äger stor kunskap om psoriasis 
och andra hudsjukdomar och vi har kompetenta, 
professionella och engagerade medarbetare.

År 2014 tilldelades Psorias-
isföreningen Stockholms läns 
landstings bemötandepris.



Verksamhetsredovisning



Året som gått 2017
Årsmötet
Årsmötet den 20 april 2017 hölls i Brygghuset i 
Stockholm. Före mötet föreläste hälsovetaren Anja 
Näslund om vad man kan göra själv för att må bättre 
med sin psoriasis. Därefter vidtog sedvanliga mötes-
förhandlingar under ledning av Maria Fälth (KD). 
Mötet följdes av en middag i samma lokaler.

Föreläsningar 
Under våren höll föreningen en föreläsning i samar-
bete med ABF Stockholm om smärta. Föreläsare var 
Mikael Jansson, smärtläkare på Bragée Rehab.
I november föreläste dermatologen Anders Ljung-
berg om samsjuklighet vid psoriasis. Även detta 
arrangemang skedde i samarbete med ABF.
Medlemmar i Psoriasisföreningen hade i oktober 
också möjlighet att delta i en föreläsning om hur 
man hanterar stress orsakad av smärta, som ordnades 
av Huvudvärksföreningen och Epilepsiföreningen.

Informationsträff med hudläkare 
Under hösten hölls en fullbokad läkarträff på kans-
liet, där dermatolog Birgitta Wilson Claréus svarade 
på frågor och berättade om psoriasis för patienter, 
medlemmar och anhöriga. 
 
Yoga
Under året fortsatte samarbetet med Epilepsiför-
eningen i Stor-Stockholm som anordnar yoga där 
Psoriasisföreningens medlemmar får delta.  

Vattenträning
Psoriasisföreningen arrangerar vattenträning för 
patienter och medlemmar med psoriasisartrit. Trä- 
ningen har skett i varmvattenbassäng i Svedmyra. 

Stavgång
Under våren och hösten pågick stavgång i Sundby-
berg under ledning av Gunilla Thelin. 

Vårutflykt
Årets vårutflykt gick till Mariefred, där gruppen be-
sökte Gripsholms slott samt åt lunch på Gripsholms 
värdshus. 

Julutflykt 
Julutflykten blev en favorit i repris, nämligen det 
berömda viltjulbordet på Öster Malma. Resenärerna 
besökte också julmarknaden på Tullgarn. 

Internationella psoriasisdagen
Den Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober 
uppmärksammades med aktiviteter på mottagningarna. 

Övriga arrangemang 
I oktober gick ett dussin intresserade medlemmar på 
hantverksvandring i Gamla Stan med besök hos tre 
olika hantverkare. 

Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferen-
ser. Kommittén har bestått av Gunnel Kjellqvist, Monica Sedell och Anette Palmquist.
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Samling inför hantverks-
vandringen i Gamla Stan.
Fotograf: Mia Ullman



Intressepolitiskt arbete
Antalet medlemmar per den 31 december 2017 upp-
gick till 4 530 mot 4 660 samma dag år 2016, d v s 
en minskning med 130 medlemmar vilket innebär ett 
betydande avbräck på de två föregående årens uppåt-
gående trend. Under hösten genomförde föreningen en 
medlemsvärvningskampanj vilket resulterade i  107 nya 
medlemmar. 

Möten, uppvaktningar och skrivelser
I januari träffade kansliet, tillsammans med en represen-
tant från Psoriasisförbundet, verksamhetsledningen för 
Centrum för reumatologi, för att diskutera gemensam-
ma frågor. 

Under våren deltog kansli och styrelse i ett flertal möten 
med Sisab, hyresvärd i Enskede, samt med den blivande 
hyresvärden i Hammarby Sjöstad, Katarinagruppen.  

I april deltog verksamhetschef Gunnel Köhler i ett 
rundabordssamtal om klimatvården tillsammans med 
landstingspolitiker, läkare och Ung med Psoriasis.

Under sommaren påbörjade Hälso- och sjukvårds-
nämndens förvaltning arbetet med att göra vissa 
förändringar i Psoriasisföreningens avtal. Med anledning 
av detta träffade ordförande Lars Ettarp och Gunnel 
Köher sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött 
(M). Föreningen skickade i samband med detta även 
en skrivelse till HSN-förvaltningen samt till ett antal 
landstingspolitiker.

Under hösten deltog kansliet också i Hälso- och sjuk-
vårdsnämndens möte om rapporteringssystemet.

I december skickade föreningen en skrivelse till Marie 
Ljungberg Schött med anledning av omdisponeringarna 
inom reumatologin i Stockholm.     

Kommunikation och marknadsföring 
Under året har flera utskick med information och 
inbjudningar till informationsmöten skett till olika 
vårdmottagningar i Stockholms län samt de angränsan-
de länen. 

Den 12 oktober 2016 lanserades den nya hemsidan. En 
jämförelse mellan perioderna 12 oktober - 31 december 
2016 och 2017 visar att antalet användare ökade med 
43 procent och antalet besök med 23 procent under 
2017. 
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Föreningens tidning PSO Länsnytt har under året 
utkommit med fyra nummer. Medlemmarna i Psoriasis-
föreningen får tidningen kostnadsfritt. Den skickas ock-
så ut till apotek, vårdmottagningar, bibliotek, politiker 
och andra föreningar för funktionshindrade.  

En debattartikel ”Hjälp oss att hjälpa fler”, av Lars 
Ettarp skickades till Dagens Medicin som publicerade 
den i  juli. DN publicerade  en insändare ”Vem ställer 
upp för den idéburna sektorn” i september, av samma 
författare.

Under våren öppnade föreningen ett konto på 
Instagram och kan nu publicera foton från olika event 
direkt på hemsidan via Instagram. Annonseringen på 
internet, Adwords, löper på sedan hösten 2016.    

I maj 2017 började Psoriasisföreningen använda sig 
av publiceringstjänsten MyNewsdesk för att skicka ut 
nyheter och pressmeddelanden. Under 2017 skickade 
föreningen ut åtta pressmeddelanden, tre nyheter, två 
blogginlägg samt en evenemangsinbjudan.

Kommunikationsansvarig deltog under våren i en press-
fika med finans- och landstingsrådet Irene Svenonius 
(M) samt Anna Starbrink (L).

Under hösten deltog föreningen som utställare på Allt 
för Hälsan på Stockholmsmässan. Besökare i montern 
hade möjlighet att få rådgivning om hudutslag, vilket 
var populärt. 

Samarbeten 
Föreningens förtroendevalda har flera andra uppdrag 
som har anknytning till folk- och funktionshindersrörel-
sen, vilka framgår på följande sida. 

Psoriasisföreningens verksamhetschef Gunnel Köhler 
satt under 2017 i styrgruppen för det nationella kvali-
tetsregistret, PsoReg samt i Referensgruppen för Vårdval 
Huds dialogmöten inom HSN. Susanne Bergquist, 
chefsjuksköterska vid mottagningen i Sundbyberg, sitter 
med i Socialstyrelsens expertgrupp som arbetar med att 
ta fram nationella riktlinjer för psoriasisvård. 

I maj träffades Psoriasisföreningens styrelse och 
lokalavdelningarnas styrelser för att under två dagar 
tillsammans diskutera framtidsfrågor, något som brukar 
ske vartannat år. Kansliet hade också ett planeringsmöte 
tillsammans med Epilepsiföreningens kansli.
 
 



Hur styrs vi?

 
Psoriasisföreningen i Stockholms län

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en av 21 
länsavdelningar som ingår i det riksomfattande 
Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundets högsta be-
slutande organ är riksstämman som sker vart tredje 
år och dit alla länsföreningar skickar delegater, 
som väljs på respektive årsmöte. Nästa riksstämma 
kommer att hållas hösten 2020.

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en egen 
juridisk person och dess högsta beslutande organ 
är årsmötet. Föreningens styrelse utökades vid 
årsmötet 2015 från nio till elva personer, som alla 
har psoriasis. De väljs, med undantag för ordföran-
de och ersättare på två år, på årsmötet som hålls i 
april varje år. Två personalrepresentanter deltar vid 
styrelsemötena. Under året har styrelsen genomfört 
nio protokollförda möten.

Verkställande utskottet, VU, bereder ärenden till 
styrelsen och handlägger främst administrativa 
ärenden och personalärenden. Under året har VU 
haft fem protokollförda möten samt ett flertal 
informella överläggningar via telefon och e-post.

Ansvariga för den operativa verksamheten är 
verksamhetschef, ekonomichef och kommunika-

tions- och kvalitetsansvarig. Varje mottagning leds 
av en chefsjuksköterska med stöd av en biträdande 
chefsjuksköterska. Medicinskt ansvariga är över-
läkare Christina Nohlgård och Toomas Talme, 
biträdande överläkare.

Psoriasisföreningen i Stockholms län har även 
en lokalavdelning i Södertälje och en i Norrtälje. 
Lokalavdelningen i Nynäshamn lades ned efter 
beslut av dess årsmöte 2017, då det inte gick att 
uppbåda tillräckligt många intresserade för att 
bilda en styrelse. Lokalavdelningarna är också egna 
juridiska personer med egen styrelse och medlem-
sverksamhet, som t ex vattenträning.  

Psoriasisföreningens verksamhet är delad i två 
delar: Föreningen är dels en patientförening som 
bedriver intressepolitik, informerar och utbildar 
om sjukdomen, samt erbjuder olika typer av akti-
viteter som syftar till att öka livskvaliteten hos våra 
patienter och medlemmar.

Föreningen är även vårdgivare och äger samt driver 
sex mottagningar i Stockholms län. Där erbjuds 
öppen specialistvård inom dermatologi, främst för 
psoriasissjuka, men även för andra diagnoser som 
är hjälpta av ljusbehandling. 

Årsmöte

Styrelse

Verksamhetschef 
Kansli

Vårdverksamhet Föreningsverksamhet

Lokalavdelningen i  
Norrtälje  

(egen juridisk person)

Verkställade utskott
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Lokalavdelningen i  
Södertälje  

(egen juridisk person)



Förtroendevalda och kansli
Psoriasisföreningens styrelse
Lars Ettarp, ordförande. 
President Internationella Psoriasisfederationen 
IFPA, ledamot i Landstingsstyrelsens samverkans-
grupp samt i HSO Läns ordförandegrupp. 

Johan Wikström, vice ordförande.  
Ersättare i HSO Läns ordförandegrupp. 

Christina Bohman Karlsson, ledamot.
Ordförande Psoriasisföreningens lokalavdelning  
i Nynäshamn t o m mars 2017.  

Lillemor Eriksson, ledamot. 
Vice ordförande Psoriasisföreningens  
lokalavdelning i Norrtälje. 
 
Hans Fink, ledamot. 
Ledamot Psoriasisförbundets stadgekommitté  
t o m okt 2017.  Ledamot av Psoriasisförbundets 
arvodesgrupp fr o m okt 2017.

Gunnel Kjellqvist, ledamot. 
Ordförande Psoriasisföreningens lokalavdelning  
i Södertälje.

Nina Nordenskjöld, ledamot. 
Ledamot Psoriasisförbundets valberedning t o m 
okt 2017.

Paul Sving, ledamot 
Ordförande i Psoriasisföreningens lokalavdelning  
i Norrtälje.

Melker Ödebrink, ledamot. 
Ledamot Psoriasisförbundets styrelse fr o m  okt 
2017. 

Roland Ekstrand, ersättare.

Sara Gunnerås, ersättare. 
Ersättare Psoriasisförbundets styrelse fr o m okt 
2017. 

Personalrepresentant i styrelsen
Ann-Christine Lundholm, fotterapeut/underskö-
terska Sundbyberg.

Verkställande utskottet 
Lars Ettarp 
Johan Wikström
Hans Fink
 

Valberedningen 
Lena Wahlgren (sammankallande) 
Marie Darin 

Revisorer 
Tommy Nilsson, aukt revisor Hummelkläppen 
auktoriserade revisorer. 
Josefine Jonson, revisor, Hummelkläppen      
auktoriserade revisorer. 
 
Tommy Gullberg, sakrevisor. 

Kansli 
Gunnel Köhler, verksamhetschef (t o m dec 
2017).
Victoria Lindstedt, verksamhetchef (fr o m jan 
2018). 
Annette Wålarö, ekonomiansvarig (t o m 31 mars 
2017)
Eva Tägtström, ekonomiansvarig (fr o m 1 april 
2017) 
Monica Sedell, kommunikations- och  
kvalitetsansvarig.
Anette Palmquist, ekonomi-/ administrativ assis-
tent. 
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Victoria Lindstedt

Paul Sving

Melker Ödebrink

Eva Tägtström Monica Sedell Anette Palmquist

Nina Nordenskjöld
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Hans Fink

Roland Ekstrand

Gunnel Kjellqvist

Chrstina Bohman KarlssonJohan WikströmLars Ettarp Lillemor Eriksson

Sara Gunnerås

Ann-Christine Lundholm Lena Wahlgren Marie Darin



Medarbetare
Vid årsskiftet 2017-2018 var 35 personer tillsvi-
dareanställda med en tjänstgöringsgrad varierande 
från 45-100 procent. Dessutom finns 18 timtids-
anställda läkare, som har mottagning vissa dagar i 
veckan.

KFO
Psoriasisföreningen har KFO som arbetsgivarpart 
för samtliga avtalsområden.

Personalsamverkan
Psoriasisföreningens medicinska råd består av 
mottagningarnas läkarkår, chefsjuksköterskor, i 
förekommande fall en representant från styrelsen 
samt verksamhetschefen. Det medicinska rådet 
träffades fyra gånger under 2017 för att diskutera 
behandlings- och policyfrågor.

Chefsjuksköterskorna på mottagningarna har ett 
mycket självständigt arbete med stort ansvar. För 
att säkerställa vårdkvaliteten och sprida nödvändig 
information håller kansliet var femte vecka ett 
möte med chefsjuksköterskor samt i förekomman-
de fall en representant för styrelsen.

Fotterapeuterna från Psoriasisföreningens mot-
tagningar har haft två gemensamma möten för 
erfarenhetsutbyte och samordning av rutiner/poli-
cys. I den avslutande delen av mötena deltog även 
verksamhetschefen.

Skyddskommittén, med en representant från varje 
mottagning, har sammanträtt två gånger under 
2017. Vid mötena deltog även verksamhetschef 
och kvalitetsansvarig.

Systemadministratörerna (journalsystemet) från 
mottagningarna har hållit tre möten under året. 
Vid mötena deltog även verksamhets- och ekono-
micheferna.

Under året har en tvärgrupp, bestående av repre-
sentanter från samtliga mottagningar och kansli, 
arbetat fram nya och mer effektiva rutiner för 
administration i samband med patientmottagande.

Personalutbildning
Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje 
år under två heldagar i augusti. År 2017 lades 
fokus på bemötande, med föreläsningar om kul-
turella skillnader inom vården och bemötande av 
HBTQ-personer. Representanter från Psoriasisför-
eningens styrelse deltog också i utbildningen.

Samtlig vårdpersonal genomgår årligen Stock-
holms Läns Landstings E-utbildning i basala 
hygienrutiner.  

Inför uppgraderingen av ISO 14001 gick delar av 
ledningsgruppen, d v s Gunnel Köhler och Moni-
ca Sedell, och internrevisorerna på utbildning i det 
nya miljöledningssystemet. Delar av ledningsgrup-
pen och samtliga systemadministratörer har också 
deltagit i utbildning inför ett framtida införande 
av Journalen, möjligheten att kunna läsa sin 
journal på nätet. Ledningsgruppen har vidare gått 
utbildning om GDPR, den nya dataskyddsförord-
ningen som träder i kraft den 25 maj 2018.Fyra 
sköterskor har även gått utbildning till systemad-
ministratörer för journalsystemet Take Care.

Företrädare för kansli, vårdpersonal och styrelse 
deltog i oktober i Dagens Medicins seminarium 
om psoriasis.

Sex sköterskor har deltagit i Karolinska Universi-
tetssjukhusets Buckyutbildning. Sju fotterapeuter 
deltog i ”Fokus på Foten”. Tio sköterskor har del-
tagit i PASI-utbildning på kansliet med dr Birgitta 
Wilson Claréus. Sex nyanställda deltog i den årliga 
basutbildningen om psoriasis, på kansliet, också 
under ledning av Birgitta Wilson Claréus.

Vårdpersonalen har också i haft möjlighet att gå 
utbildningar anordnade av läkemedelsbolagen Eli 
Lilly, Janssen Cilag, Abbvie, Novartis, Leo Pharma 
och Celgene.
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Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har 
sedan starten 1973 haft vårdavtal med Stockholms 
läns landsting. Från och med den 1 januari 2012 
är Psoriasisföreningens mottagningar auktorise-
rade i Öppen Specialiserad Hudsjukvård, Särskilt 
Uppdrag. För att anpassa verksamheten till de nya 
förutsättningarna beslutade styrelsen 2012 om 
utökade öppettider på morgnarna och på somma-
ren – ett beslut som successivt trädde i kraft under 
2013. Under 2014 och 2017 justerades dessa tider 
något utifrån patientflödena. 

Lokaler
Efter många års letande hittade föreningen i janua-
ri 2017 äntligen en ny lokal för mottagningen i 
Enskede. Den kyrkliga stiftelsen Katarinagruppen 
kunde erbjuda en mycket lämplig lokal i Ham-
marby Sjöstad, på Aktergatan 19. Efter vissa om-
byggnationer flyttade mottagningen in i augusti.

Under sommaren pågick även en efterlängtad 
ombyggnad av mottagningen i Södertälje. Den 
nya planlösningen ger en ökad flexibilitet mellan 
herr- och damsida och har gjort att mottagningen 
klarar sig med färre ljusboxar.

Forskning och studier
Psoriasisföreningens mottagningar medverkar lö-
pande i de studier som leds av forskare och läkare 
på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjuk-
huset. 
 
Auskultationer och studiebesök
Under året har mottagningarna och/eller kansli 
besökts av företrädare från den internationella 
psoriasisfederationen IFPA, Psoriasisförbundets 
kansli och regionavdelningar i Västra Götaland 
och Skåne, styrgruppen för det nationella kvali-
tetsregistret PsoReg, Locum samt Vårdhygien.

Mottagningarna har också tagit emot auskultatio-
ner av vårdpersonal från bl a Karolinska universi-
tetssjukhuset, Älvsjö hudmottagning och hudmot-
tagningen på Enköpings lasarett.

Vårdkontakter
Mottagningarna har under 2017 haft 6 067 
patienter inskrivna, jämfört med 5 534 under 

PSORIASISFÖRENINGENS 
VÅRDVERKSAMHET

föregående år. Antalet ersatta vårdkontakter 2017 
var 97 718, jämfört med 102 180 under 2016.

Totalt antal ersatta vårdkontakter 2017
Kungsholmen               27 252
Enskede/Sjöstaden        26 672
Sundbyberg                  23 798
Södertälje                     11 016
Norrtälje                         3 685
Nynäshamn                     2 231
Totalt HSN                    94 654       
Utomlänspatienter*         3 064
Totalt alla                      97 718 

* Patienter folkbokförda i annat landsting än Stock-
holms län, som går på behandling.

Under 2017 ökade antalet registrerade nybesök 
med 10 procent jämfört med år 2016. Som nybe-
sök räknas även återkommande patienter som inte 
besökt mottagningen under de senaste tio åren.
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Föreningens mottagningar ligger mycket väl fram-
me när det gäller nya behandlingsmetoder och att 
ta tillvara nya rön inom forskningen. De behand-
lingar som erbjuds vid mottagningarna är, så när 
som på infusionsbehandling, desamma som dem 
som ges vid sjukhusens specialistkliniker.  
 
De vanligaste behandlingarna på mottagningarna 
är avfjällning, UVB-behandling och lokalbehand-
ling, som patienten till stor del utför på egen hand 
under personalens överinseende, samt hårbotten-
behandling som kräver hjälp av personalen. 

Mer specialiserade behandlingar är till exempel 
Buckybehandling, PUVA samt systembehandling-
ar med tabletter och/eller injektioner. 

Hand- och fotvård
Medicinsk hand- och fotvård finns på mottagning-
arna i Sjöstaden, Södertälje, Sundbyberg och på 
Kungsholmen. I Norrtälje tar två externa fottera-
peuter emot patienter i mottagningens lokaler.

UVA och UVB-behandling 
Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för 
behandling av händer och fötter. Dessa utrust-

ningar byttes under våren 2013 ut mot nya, då det 
inte längre tillverkas rör som passar i de gamla.  
 
Under våren 2014 påbörjades utbytet av UVA- 
och UVB-boxar för helkroppsbehandling och det 
löper på. Samtliga heltidsöppna mottagningar har 
nu fått sin utrustning utbytt.

Buckybehandling
Utrustning för Buckybehandling finns på mottag-
ningarna i Sjöstaden, Sundbyberg, Södertälje och 
på Kungsholmen. I samband med flytten byttes 
utrustningen i Sjöstaden ut mot en ny.

Systembehandling
Systembehandling har gradvis kommit att utgöra 
en allt större andel av de behandlingar som före-
kommer. Vid systembehandling sker en noggrann 
uppföljning med provtagning och andra under-
sökningar som respektive mottagning håller i.

Klimatvård
Psoriasisförbundet hade fram till och med våren 
2017 avtal med Stockholms Läns Landsting om 
klimatvård för personer med psoriasis, som då 
kunde åka till anläggningen Mar Y Sol på Tene-
riffa. Dessa resor administreras nu av Vintersol på 
Teneriffa, dit resorna också går. År 2017 beviljade 
landstinget klimatvård för 23 personer, samt ett 
antal medföljande vårdare. 

Reumatolog
Lars Vestersköld är föreningens reumatologkonsult 
och tjänstgör vid mottagningen i Sundbyberg.

Övriga diagnoser
Förutom psoriasis tar mottagningarna emot ett 
40-tal andra diagnoser som behandlas med ljus 
och/eller bad. Den största gruppen där är personer 
med atopiska eksem. Patienter med andra diag-
noser än psoriasis måste i dagsläget ha remiss från 
en dermatolog för varje behandlingsomgång på 
Psoriasisföreningens mottagningar, vilket försvå-
rar en sammanhängande vård. I slutet av året har 
föreningen tagit upp denna fråga med företrädare 
för landstinget. 

Behandling
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IT i vården
Sedan maj 2012 arbetar mottagningarna fullt 
ut med sammanhållen journalföring i journal-
systemet Take Care. Mottagningarna rapporte-
rar till Väntetidsregistret och finns även med i 
1177 Vårdguiden. All personal har e-tjänstekort. 
Under hösten 2013 framfördes krav från HSN 
att mottagningarna skulle rapportera till Centrala 
Väntetidsregistret, CVR. Kravet drogs tillbaka, 
åtminstone för tillfället, då mottagningarna inte 
har några väntetider och HSN därför inte kunde 
finna ett lämpligt sätt att rapportera.

Psoriasisföreningens ledningssystem finns
tillgängligt för alla anställda på intranätet. Detta 
implementerades 2006 och reviderades hösten 
2016 då ett nytt intranät sjösattes.  
 
Vid årsskiftet 2017-2018 påbörjade en mottag-
ning ett pilotprojekt med elektroniska smörjjour-
naler, något som fram till dess varit ett svårlöst 
problem.

Rapportering till nationellt kvalitetsregister
Psoriasisföreningens mottagningar registrerar, i 
enlighet med Stockholms läns landstings krav, sina
systembehandlade patienter i kvalitetsregistret 
PsoReg. Registreringsfrekvensen är så bra att
Psoriasisföreningen, enligt registerhållaren, är ett 
föredöme för andra hudkliniker/mottagningar.
Antal registrerade patienter från Psoriasisfören-
ingens sex mottagningar var vid årsskiftet 990 av 
totalt 6185 personer i hela riket.  

Patientenkät
Fram till år 2012 gjordes en omfattande patient-
nöjdhetsundersökning varje år i egen regi. Från 
och med oktober 2012 görs denna mätning av 
Stockholms Läns Landsting. 

Under 2013, 2015 - 2017 genomfördes ingen 
mätning. Resultatet 2014 var dock mycket posi-
tivt; 93 procent av de tillfrågande anser sig vara 
helt nöjda med vården som helhet. 100 procent 
är helt nöjda med tillgängligheten per telefon. En 
sammanställning finns att tillgå på Psoriasisfören-
ingens hemsida www.psoriasisforeningen.se.  

Patientinformation om behandlingar
Dr Anders Ljungberg uppdaterar på Psoriasis-
föreningens uppdrag löpande patientinformation 
rörande de behandlingar som utförs på mottag-
ningarna.

Kvalitetsarbete
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje 
år dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så 
kallad patientsäkerhetsberättelse. Detta har skett 
och den aktuella patientsäkerhetsberättelsen har 
från med 1 mars funnits tillgänglig på hemsidan. 
 
Under 2015 togs en speciell remissblankett fram 
som skickats ut till hudläkare i Stockholms, Sö-
dermanlands och Uppsala län. Den ökar patient-
säkerheten och förenklar hanteringen i de fall där 
remittenten har särskilda ordinationer. Blanketten 
går också att ladda ned från Psoriasisföreningens 
hemsida. 

Miljöarbete
Sedan februari 2013 är Psoriasisföreningens 
vårdverksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
Under hösten skedde en uppgradering till den 
nya ISO-standarden 14001:2015. Vid ledningens 
genomgång i september kunde det konstateras 
att de satta miljömålen håller och att arbetet med 
att minska verksamhetens miljöpåverkan löper på 
enligt plan.

Kvalitet

Foto: Daniel Olsén
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Psoriasisföreningens mottagningar

Kungsholmen 
Mottagningen ligger centralt, mitt emot 
polishuset på Bergsgatan. Närmsta T-banesta-
tion är Rådhuset. På mottagningen arbetar tio 
personer; fem sjuksköterskor, tre undersköter-
skor samt två fotterapeuter /undersköterskor. 
Chefsjuksköterska är Tina Jonsén. 

Enskede/Sjöstaden 
Mottagningen flyttade i augusti 2017 från En-
skede till Hammarby Sjöstad. Tvärbanan stan-
nar alldeles utanför anläggningen. Restiden 
till Gullmarsplan är mindre än 10 minuter. Där 
finns alla gröna T banelinjer och förortsbussar. 
Österut vid Sickla finns omstigningsmöjlighe-
ter till många busslinjer i Nacka/Värmdö och 
till Saltsjöbanan. På mottagningen arbetar tio 
personer; fem sjuksköterskor, två undersköter-
skor samt två fotterapeuter /undersköterskor. 
Chefsjuksköterska är Mona Strindsäter. 

Sundbyberg 
Mottagningen ligger centralt placerad på Järn-
vägsgatan med T-bana, pendeltåg och bussar 
direkt utanför. På mottagningen arbetar nio 
personer; fyra sjuksköterskor, tre undersköter-
skor och två fotterapeuter /undersköterskor. 
Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. Mot-
tagningarnas gemensamme reumatologkonsult 
håller mottagningar här ca en gång i månaden. 
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Norrtälje
Norrtäljemottagningen är placerad vid Stock-
holmsvägen, det vill säga den sydvästra 
infarten till Norrtälje. På mottagningen, som 
är halvtidsöppen, arbetar två personer; en sjuk-
sköterska och en undersköterska. Chefsjukskö-
terska är Ingrid Magnusson.  Hand- och fotvård 
erbjuds en gång i månaden av två externa 
fotterapeuter.  
 

Södertälje
Södertäljemottagningen är centralt belägen i 
Lunahuset på Garvaregatan. På mottagningen 
arbetar sju personer; fyra sjuksköterskor, två 
undersköterskor och en fotterapeut/underskö-
terska. Chefsjuksköterska är Anneli Storm.  
 

Nynäshamn 
Mottagningen ligger på Fredsgatan i centrum. 
Denna mottagning är halvtidsöppen och 
bemannas av två personer; en sjuksköterska 
och en undersköterska. Chefsjuksköterska på 
mottagningen är Martina Löfstrand.  
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Ekonomisk redovisning
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Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge redogörelse för verksamheten under år 2017.  

Verksamhet        
Psoriasisföreningen verksamheter bedrivs helt utan vinstintressen. Eventuellt överskott/underskott åter-
förs/belastar verksamhetens kommande räkenskapsår. 2017 års sammanlagda resultat visar ett 
underskott på 1 751 913 kronor. 

Finansiering         
Psoriasisföreningen i Stockholms län finansieras huvudsakligen genom följande intäkter:   
     
- Ett årligt bidrag erhålls från Landstingsstyrelsen Förvaltning (LSF) och skall i huvudsak användas till 
intressepolitisk verksamhet.       

- En del av Psoriasisförbundets medlemsavgifter fördelas till Psoriasisföreningen i Stockholms län, vilken i 
sin tur fördelar delar av dessa till lokalföreningarna i Södertälje  och Norrtälje.     
    
- Länsstyrelsen har beviljat föreningen en del av Kungsettans Bingoallians vinst. Detta bidrag används 
främst till informationsverksamhet. 
        
- Psoriasisföreningen i Stockholms läns sex mottagningar är sedan 2012-01-01 auktoriserade av Stock-
holms läns landsting i Specialiserad hudsjukvård i öppenvård, särskilt uppdrag.    
    
Ersättningen för de behandlingsåtgärder som utförs på mottagningarna regleras i detta avtal och från 
landstinget kommer en gång i månaden en vårdfaktura för respektive mottagning, som skall godkännas av 
föreningen. Föreningen fakturerar även Hälso- och sjukvårdsnämnden för behandlingar av utlandspatien-
ter. Ett nytt avtal med nya produkter och ersättningar ersätter nuvarande avtal fr o m 1 januari 2018

Disponering av årets resultat (2017)
Av årets resultat har 1 751 913 kr har balanserats vidare i enlighet med styrelsebeslut. Beträffande resulta-
tet av verksamheten under året och ställningen i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk-
ning med tillhörande bokslutskommentarer och noter. 
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Föreningsverksamhetens budget och utfall för år 2017:



Vårdverksamheten
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Vårdverksamhetens budget och utfall för år 2017:



Resultaträkning
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Balansräkning
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Tilläggsupplysningar
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Kontaktuppgifter
Psoriasisföreningen i Stockholms läns kansli 
Blekingegatan 5
118 56 Stockholm 
Tel: 08-557 655 50 
E-post: info@pso.a.se
www. psoriasisforeningen.se

Lars Ettarp, styrelseordförande
Tel: 070-854 21 12 
E-post: lars@ettarp.se

Monica Sedell, t f verksamhetschef
Tel: 08-557 655 51
E-post: monica.sedell@pso.a.se

Psoriasisföreningens mottagning i Sjöstaden 
Tel: 08-448 07 33
E-post: psosjostaden@pso.a.se

Psoriasisföreningens mottagning  på Kungsholmen 
Tel : 08-654 16 80 
E-post: psokungsholmen@pso.a.se 
 
Psoriasisföreningens mottagning i Sundbyberg 
Tel: 08-98 44 90 
E-post: psosundbyberg@pso.a.se 
 
Psoriasisföreningens mottagning i Södertälje
Tel: 08-550 805 90 
E-post: psosodertalje@pso.a.se 
 
Psoriasisföreningens mottagning i Norrtälje 
Tel: 0176-187 75 
E-post: psonorrtalje@pso.a.se 

Psoriasisföreningens mottagning i Nynäshamn 
Tel: 08-520 206 55
E-post: psonynashamn@pso.a.se



Psoriasisföreningen i Stockholms län 
Blekingegaran 5 
118 56 Stockholm 
Tel: 08-557 655 50 
E-post: ingo@pso.a.se 
www.psoriasisforeningen.se

 

Psoriasis kan drabba huden,  
lederna och självkänslan

Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som har 
en kraftig påverkan på människors livskvalitet.  
Fjällande hud, smärta och tidskrävande behand-
ling tillhör vardagen för psoriasissjuka. Psoriasis 
är dessutom en sjukdom som syns och många 
oroar sig för omgivningens reaktioner.

Forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit  
har gjort stora framsteg men ännu finns det 
inget svar på varför sjukdomen uppstår. Mer  
kunskap ökar förutsättningarna för bättre be-
handlingsmetoder som kan underlätta livet för 
psoriasissjuka. 

Ditt bidrag behövs. Stöd Psoriasisfonden med en gåva.

Pg 90 00 66-2
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