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Bästa vänner!

Föreningens intressepolitiska verksamhet utvecklades bra och medlemsverksamheten likaså 
under året. Detta kan ni läsa mer om längre fram. 

Kansliet har under 2018 rekryterat både ny verksamhetschef, Annelie Edrén (maj), kommunika-
tionsansvarig, Anne Bock (april) samt ekonomiansvarig, Anneli Malmberg (augusti).

I augusti tvingades vi tyvärr avveckla mottagningen i Nynäshamn (läs mer på sidan 19).

Föreningen firade 50-års jubileum dels vid vårt årsmöte i april på Piperska Muren, dels vid 
Jubileumskonferensen den 26 oktober då vi även uppmärksammade World Psoriasis Day. 
Närmare 300 medlemmar deltog under dagen. Temat kretsade helt runt Psoriasis som sjuk-
dom, dels i världen, dels i Sverige med betoning på förhållandena i Stockholms län. 
 Professor Mona Ståhle presenterade aktuell psoriasisforskning och reumatolog Krister 
Henriksson höll en initierad föreläsning om psoriasis artrit med patienten som utgångs-
punkt. Gunnel Köhler och undertecknad talade om föreningens sjuksköterskestyrda vård, 
vilket vi för övrigt också hade gjort vid den femte Världskonferensen om Psoriasis och 
Psoriasisartrit i juni. Slutligen gav Thomas Holmqvist, legitimerad psykolog, en intressant 
genomgång av psykologiska frågeställningar kring psoriasis.
 Därefter vidtog en diskussion om vårdverksamhet mellan landstingspolitiker från nästan 
alla läger samt några av våra doktorer och undertecknad. En bra diskussion där vi också fick 
möjlighet att berätta om verksamhetens ekonomiska situation. Några troliga orsaker ansågs 
vara Socialstyrelsens nya riktlinjer för psoriasisvård samt den extraordinärt, soliga och långa 
sommaren som gjorde att våra patienter, som går på traditionell behandling, självläkte och 
sökte sig inte till våra mottagningar som de brukar.
 Jag avslutade därför paneldiskussionen och jubileumskonferensen med att säga att Psori-
asisföreningen vårdverksamhet kommit i en svår ekonomisk situation och att nedläggning 
inte kan uteslutas. Hanteringen av denna ödesfråga kom sedan att helt dominera styrelsens 
arbete året ut och fortsatt in på 2019 i en lång rad avseenden, såväl i förhållande till Lands-
tinget som internt i organisationen.

Lars Ettarp, styrelseordförande
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Psoriasisföreningen i Stockholms län grundades 1968 av personer som såg nödvändig-
heten av att i organiserad form arbeta för bättre villkor för de psoriasissjuka.  
Då och fram till början av 1970-talet innebar psoriasisvård sluten sjukhusvård, ofta  
i flera veckor. En grupp medlemmar inom Psoriasisföreningen såg ett behov av ett 
förändrat 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 före detta skolbadet i Enskede-
fältets 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 för-
bättrad 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 vårdgivare, har varit mycket 
lyckad. Den slutna vården för personer med psoriasis står idag för en försvinnande liten 
del. 

Psoriasisföreningen har med tiden blivit landets största vårdgivare inom öppen speciali-
serad hudsjukvård – en vårdgivare där drygt 6 050 patienter årligen får hjälp att leva ett 
fungerande vardagsliv.

Verksamhetsidé & vision
Psoriasisföreningens verksamhetsidé är att underlätta för personer med psoriasis att leva 
ett fungerande vardagsliv med så god livskvalitet som möjligt. Det gör vi genom att till-
handahålla lättillgänglig vård av hög kvalitet samt via våra föreningsaktiviteter erbjuda 
social samvaro och ge verktyg till att hantera sjukdomen. 

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 värderingar för Psoriasisföreningens verksam-
het. 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, professio-
nella och engagerade medarbetare.
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Aktiviteter under 2018
Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferenser.  
Kommittén har bestått av Gunnel Kjellqvist, Anne Bock och Anette Palmquist.

Årsmötet
Årsmötet gick av stapeln den 19 april 2018 på Piperska Muren i Stockholm. Sedvanliga 
mötesförhandlingar under ledning av Tara Twana (S). Efter årsmötesförhandlingarna 
bjöds det på bubbel och mingel med anledning av föreningens 50-årsjubileum. Sen in-
togs även en middag i samma lokaler. Under festliga former avtackades trogna medarbe-
tare som Gunnel Köhler, verksamhetschef och Monica Sedell, kommunikationsansvarig.

Föreläsningar 
Under våren anordnades en KBT-kurs (Kognitiv beteendeterapi) mot övervikt. Under 
hösten gavs en föreläsningsserie ”Tre träffar om artrit” där Anja Näslund föreläste på 
temat livsstil, kost och motion.

Informationsträff med hudläkare 
En gång på våren och en gång på hösten anordnades också en läkarträff på kansliet, där 
dermatolog Birgitta Wilson Claréus svarade på frågor och berättade om psoriasis för 
patienter, medlemmar och anhöriga. 

Yoga
Samarbetet med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm som anordnar yoga där Psoriasis-
föreningens medlemmar får delta har fortlöpt under året.  

Vattenträning
Under året har Psoriasisföreningen arrangerat vattenträning för patienter och medlem-
mar med psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassäng i Svedmyra. 

Vårutflykt
Årets vårutflykt gick till Lövstabruk där gruppen efter guidning på bruket åt lunch på 
Lövstabruks värdshus. 

Julutflykt 
Julutflykten bar av till Taxinge Slotts julmarknad och vidare med julbord på Vidbynäs 
kök och bar. 

Internationella Psoriasisdagen
Den Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober uppmärksammades med aktiviteter på 
mottagningarna samt vid vår seminariedag den 26 oktober på ABF.

Övriga arrangemang 
I april ordnades guidning och provsmakning av Spritmuseum. Hantverksvandring  
i Gamla Stan i maj. Visning av Olle Olsson Hagalund i oktober (se bilder till vänster).  
Visning av Kungliga Operan i oktober. Besök på Edvard Andersons växthus i Bergian-
ska i november.
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Tror du att du har psoriasis? Du kanske redan vet att du har det?  I båda fallen är du välkommen till någon av våra mottagningar. Du kan komma direkt, utan varken remiss  eller tidsbeställning eftersom vi har drop-in.

Psoriasis?

Psoriasisföreningen i Stockholms län har sedan 1973 bedrivit icke-vinstdrivande  

vård, med vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. En hög medicinsk  

kompetens, kombinerat med sjuksköterskestyrd vård och korta beslutsvägar  

kännetecknar våra fem öppenvårdsmottagningar. Vi tar emot patienter  

med psoriasis och ett 40-tal andra huddiagnoser.Läs mer på www.psoriasisforeningen.se 

Intressepolitiskt arbete
Antalet medlemmar per den 31 december 2018 uppgick till 4 482 mot 4 530 samma dag år 2017,  
det vill säga en minskning med 48 medlemmar. Under hösten genomförde föreningen en medlemsvärvnings-
kampanj ute på mottagningarna vilket resulterade i 103 nya medlemmar. 

Möten, uppvaktningar och skrivelser
I september gjorde Lars Ettarp en skrivelse till Hälso- och Sjukvårdsnämnden med begäran om att förening-
en åter ska få ha anställd reumatologisk expertis vid våra vårdmottagningar runt om i Stockholms län. Detta 
resulterade i ett möte med Centrum för Reumatologi. Vid det mötet beslutades att en reumatolog därifrån ska 
medverka vid två av föreningens medicinska råd.

IFPA
I månadsskiftet juni/juli hölls den femte internationella konferensen om Psoriasis och Psoriasisartrit på Stock-
holm Waterfront Congress Centre. Mer än 1 200 forskare och specialister från jordens alla kontinenter deltog. 
Vid konferensen representerade Lars Ettarp och Gunnel Köhler som presenterade vår icke-vinstdrivande, öppna 
vårdverksamhet för psoriasissjuka som drivs av sjuksköterskor och är störst i Sverige. 

Kommunikation och marknadsföring 
Föreningens tidning PSO Länsnytt har under året utkommit med fyra nummer. Medlemmarna i Psoriasisfören-
ingen i Stockholms län får tidningen kostnadsfritt. Den skickas också ut till apotek, vårdmottagningar, bibliotek, 
politiker och andra föreningar för funktionshindrade.  

Under sommaren startades en Facebooksida och en företagssida på LinkedIn. Vi finns nu representerade på 
Instagram, Facebook och LinkedIn. 

I augusti togs beslut om att lägga ner mottagningen i Nynäshamn (läs mer på sidan 19). Information angående 
detta gick ut brevledes till berörda patienter, skyltar med information sattes upp. Angränsande vårdcentraler 
informerades och vi annonserade även budskapet i lokaltidningen. 

Den 26 oktober anordnades en seminariedag med anledning av föreningens 50-årsjubileum samt World Psori-
asis Day på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Dagen fylldes av spännande föreläsningar på temat Psoriasis 
i dåtid – nutid – framtid och avslutades med en paneldebatt där våra landstingsråd och ordförande Lars Ettarp 
med input från dagens föreläsare diskuterade framtidsutsikterna för våra patienter.

I november medverkade vi på Stockholmsmässan – Allt för Hälsan. Montern bemannades bland annat av en 
sjuksköterska som tittade på utslag och gav råd. Montern var välbesökt med cirka 150 konsultationer på tre 
dagar plus en rad andra besök.
 
Om man jämför år 2018 med år 2017 kan man se att antalet nya användare på hemsidan har ökat med 23 
procent och antalet besök har ökat med 14 procent. 

I oktober annonserade vi i DN Jobb & Karriär med en profilannons. Samma månad medverkade vi även med 
annons i Dagens Nyheter Din Hälsa. Bilagan Din Hälsa delades också ut vid Stockholmsmässan Allt för Hälsan 
9–11 november. Inför Seminariedagen annonserade vi vid fyra tillfällen i tidningen Metro. Under december 
förekom vi med annons i Sverigemagasinet. Vi medverkade i ett annonseringspaket i Sjöstadsbladet. Vi förekom 
även med annons i Svenska Dagbladets bilaga Innovation – Hälsa. Annonseringen på internet, Adwords, löper 
på sedan hösten 2016. Psoriasisföreningen har vid behov annonserat efter personal i Mitt-i-tidningarna i hela 
Stockholms län, tidningen Metro samt på Platsbanken. 

Det har under året gått ut fem pressmeddelanden. Dessa har skickats ut till samtliga tidningsredaktioner samt 
till de personer som prenumererar på nyheter om hälso- och sjukvård. De har också gått ut till våra egna listor 
på landstingspolitiker och tjänstemän, övriga funktionshinderrörelser och andra samarbetsorgan samt till övriga 
avdelningar inom Psoriasisförbundet.
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Hur styrs vi?
Psoriasisföreningen i Stockholms län är en av 21 länsavdelningar som ingår i det 
riksomfattande Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är riks-
stämman 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 beslu-
tande organ är årsmötet. Föreningens styrelse består av tio ledamöter inklusive ordföran-
de som alla har psoriasis. De väljs, med undantag för ordförande och ersättare på två år, 
på årsmötet som hålls i april varje år. Två personalrepresentanter deltar vid föreningens 
styrelsemöten. 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 tio protokollförda 
möten samt ett flertal informella överläggningar via telefon och e-post.

Ansvariga för den operativa verksamheten är verksamhetschef, ekonomiansvarig och 
kommunikations- och kvalitetsansvarig. Varje mottagning leds av en chefsjuksköterska 
med stöd av en biträdande chefsjuksköterska. Medicinskt ansvariga är överläkare  
Christina Nohlgård och Toomas Talme, biträdande överläkare.

Psoriasisföreningen i Stockholms län har även en lokalavdelning i Södertälje och en  
i Norrtälje. Lokalavdelningarna är också egna juridiska personer med egen styrelse och 
medlemsverksamhet, som t ex vattenträning.  

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

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

Årsmöte

Psoriasisföreningen i Stockholms län

Styrelse

Verkställande 
utskott

Verksamhetschef
Kansli

Vårdverksamhet
Mottagningen i Sjöstaden

Mottagningen i Kungsholmen
Mottagningen i Sundbyberg
Mottagningen i Södertälje
Mottagningen i Norrtälje

Föreningsverksamhet

Lokalavdelningen i
Norrtälje

(egen juridisk 
person)

Lokalavdelningen i
Södertälje

(egen juridisk 
person)
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Medarbetare
Vid årsskiftet 2018–2019 var 41 personer tillsvidareanställda med en tjänstgöringsgrad  
varierande från 45–100 procent. Dessutom finns 18 timtidsanställda 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 2018 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 förekommande fall en representant för styrelsen.
 Skyddskommittén, med en representant från varje mottagning, har sammanträtt tre gånger 
under 2018. Vid mötena deltog även verksamhetschef och kvalitetsansvarig.
 Systemadministratörerna (journalsystemet) från mottagningarna har hållit ett möte under året. 
Vid mötet deltog även verksamhetschefen.
 Under året har det gjorts en del besök på vårdcentraler som önskat veta mer om psoriasis och vår 
verksamhet.
 Ett samarbete har inletts med Atopikerförbundet, under hösten bjöd de in till frukostföreläs-
ningar. Vid en av dessa föreläsningar representerade av av våra sköterskor och gav smörjskola. 

Personalutbildning
Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar i augusti. 
År 2018 förlades denna utbildning till Lustikulla konferenscenter i Liljeholmen. Dessa dagar fyll-
des med spännande föreläsningar om bland annat psoriasis, psoriasisartrit, klimatvård och kvinno-
frid. Galenica gav oss en lektion i salvtillverkning. Representanter från Psoriasisföreningens styrelse 
deltog också i utbildningen.
 Samtlig vårdpersonal genomgår årligen Stockholms Läns Landstings E-utbildning i basala  
hygienrutiner.  
 Några sköterskor har även gått utbildning till systemadministratörer för journalsystemet Take 
Care. 
 I februari fick chefsjuksköterskorna utbildning om Protopic.
 Två sköterskor har deltagit i Karolinska Universitetssjukhusets Buckyutbildning. Fem nyanställ-
da deltog i den årliga basutbildningen om psoriasis, på kansliet, också under ledning av Birgitta 
Wilson Claréus.
 Vårdpersonalen har också haft möjlighet att gå utbildningar anordnade av läkemedelsbolagen  
Eli Lilly, Janssen Cilag, Abbie, Novartis, Leo Pharma, Galenica och Celgene. 
 Under våren 2018 anställdes en ny verksamhetschef, en ekonomiansvarig och en kommunika-
tions- och kvalitetsansvarig.
 Vid DVUS (Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige) i mars 2018 representera-
de fem av våra undersköterskor. Vid DVSS (Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige) 
i september 2018 i Gävle deltog sex sjuksköterskor. 
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Vinst för vården
– inte vård för vinsten
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Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har sedan starten 1973 haft vårdavtal med Stockholms 
läns landsting. Från och med den 2018-01-01 är Psoriasisföreningens mottagningar auktoriserade i 
Vårdval Specialiserad Hudsjukvård inklusive Särskilt Uppdrag. Under 2018 har öppettiderna i Söder-
tälje justerats något utifrån patientflödena.

Under 2018 har 6 050 patienter varit inskrivna för aktiv behandling på Psoriasisföreningens fem 
(inledningsvis sex) mottagningar, vilket genererat 89 438 ersatta vårdkontakter. Under året har inga 
klagomål via Patientnämnden inkommit. En lex Maria-anmälan inkom till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) under året rörande en incident vid mottagningen i Nynäshamn. Sedan Psoriasisfören-
ingens yttrande redovisat omständigheterna och vidtagna åtgärder, avskrev IVO ärendet. Med hänsyn 
till det relativt låga antalet patienter, höga kostnader och lång temporär stängning för att åtgärda bris-
terna i anläggningen, beslöt styrelsen att avveckla vårdmottagningen i Nynäshamn.

Under vintern installerades nya UVB-boxar i Norrtälje. Samtidigt gick mottagningen över till digitala 
smörjblad. Nu arbetar alla mottagningar med digital journalförning.

Forskning och studier
Psoriasisföreningens mottagningar medverkar löpande i de studier som leds av forskare och läkare på 
Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset. 
 
Auskultationer och studiebesök
Mottagningarna har haft studiebesök från Hagastadens Hudmottagning, Kongsvinger Hudmottagning 
och Sunderby sjukhus. I februari fick mottagningen i Sjöstaden besök av landstingsrådet Ella Bohlin, 
kd. Samma månad gjorde även Psoriasisförbundet ett besök på mottagningen. I september var Dande-
ryds Sjukhus Hudklinik på studiebesök på mottagningen i Sundbyberg.
 Två hudläkare från Hudläkartjänst auskulterade på mottagningarna. Auskulterade gjorde även  
Kungliga Tekniska Högskolan och Leo Pharma.
 Abbvie anordnade en heldag för hudläkare från Södersjukhuset, reumatolog Kenneth Henriksson 
och patienter från mottagningarna, syftet var att utbyta erfarenheter.
 I maj deltog vi i KFO:s årsstämma som bjöd på föreläsningar. Vi hade avtalsuppföljning med Hälso- 
och sjukvårdsförbundet på mottagningen i Sundbyberg i juni.
 Kansliet träffade Atopikerna vid ett frukostmöte i november på Kungsholmens mottagning.  
I september hade kansliet möte med Astma- och Allergiförbundet Stockholms länsavdelning. 

Vårdkontakter
Mottagningarna har under 2018 haft 6 050 patienter inskrivna, jämfört med 6 067 under föregående 
år. Antalet ersatta vårdkontakter 2018 var 89 438, jämfört med 97 718 under 2017.

Totalt antal ersatta vårdkontakter 2018
Kungsholmen                25 867
Sjöstaden         22 094
Sundbyberg                   25 587
Södertälje                      10 591
Norrtälje                            4 053
Nynäshamn                        1 169
Totalt HSN                     86 825       
Utomlänspatienter*            2 613
Totalt alla                       89 438 

* Patienter folkbokförda i annat landsting än Stockholms län, som går på behandling.

Under 2018 ökade antalet registrerade nybesök till 2 310 jämfört med 1 827 år 2017.  
Som nybesök räknas även återkommande patienter som inte besökt mottagningen under  
de senaste tio åren.

Psoriasisföreningens  
vårdverksamhet
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Föreningens mottagningar ligger mycket väl framme när det gäller nya behandlingsmetoder  
och att ta tillvara nya rön inom forskningen. De behandlingar som erbjuds vid mottagningarna är, 
så när som på infusionsbehandling, desamma som dem som ges vid sjukhusens specialist-
kliniker.  
 
De vanligaste behandlingarna på mottagningarna är ljusbehandling i UVA- och UVB-boxar, 
lokalbehandling och avfjällning, som patienten till stor del utför på egen hand under personalens 
överinseende, samt hårbottenbehandling som kräver hjälp av personalen. 

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

Enligt det nya vårdavtalet som började gälla 2018 förlorade vi vår möjlighet att ha en reumatolog 
anställd. Effekten blev att vi har svårare att erbjuda våra patienter en sammanhållen vård.

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

UVA och UVB-behandling 
Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Dessa utrustning-
ar 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.  
Sist ut var mottagningen i Norrtälje som fick nya boxar under vintern 2018/2019. Samtliga  
mottagningar har nu fått sin utrustning utbytt.

Buckybehandling
Utrustning för Buckybehandling finns på mottagningarna 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 
förekommer. Vid systembehandling sker en noggrann uppföljning med provtagning och andra 
undersökningar 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 Teneriffa. 
Dessa resor administreras nu av Vintersol på Teneriffa, dit resorna också går. År 2018 fick  
91 patienter varav 7 barn med medföljande åka på klimatvårdresor.

Övriga diagnoser
Förutom psoriasis tar mottagningarna emot många andra diagnoser som behandlas med ljus och/
eller bad. Den största och ökande gruppen där är personer med atopiskt eksem. Patienter med 
atopiskt eksem utgör upp till 20 % av patientflödet på våra mottagningar. Patienter med andra  
diagnoser än psoriasis måste i dagsläget ha remiss från en dermatolog för varje behandlingsomgång 
på Psoriasisföreningens mottagningar, vilket försvårar en sammanhängande vård. 

Behandling
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IT i vården
Alla våra fem mottagningar använder sig av så kallade digitala smörjblad i journalsystemet 
Take Care vilket underlättar och ger en större patientsäkerhet. Mottagningarna rapporterar till 
Väntetidsregistret och finns även med i 1177 Vårdguiden. All personal har e-tjänstekort. Under 
hösten 2013 framfördes krav från Hälso- och Sjukvårdsnämnden, 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. 

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 Psoriasisföreningens fem mottagningar var vid årsskiftet 1 028 
av totalt 6 607 personer i hela riket.  

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

Under 2013, 2015–2018 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 Psoriasis-
föreningens hemsida www.psoriasisforeningen.se.  

Patientinformation om behandlingar
Dr Anders Ljungberg uppdaterar patientinformation rörande de behandlingar som utförs på 
mottagningarna. Detta sker på Psoriasisföreningens uppdrag löpande.

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, 
Södermanlands och Uppsala län. Den ökar patientsäkerheten och förenklar hanteringen i de 
fall där remittenten har särskilda ordinationer. Blanketten går också att ladda ned från Psoriasis-
föreningens hemsida. 

Miljöarbete 
Sedan februari 2013 är Psoriasisföreningens vårdverksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
Under hösten 2017 skedde en uppgradering till den nya ISO-standarden 14001:2015. Vid 
ledningens genomgång i september 2018 kunde det konstateras att vi uppnådde satta miljömål 
och att arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan löper på enligt plan.

Kvalitet
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Mona StrindsäterMona Strindsäter Eva YazarEva Yazar Susanne BergqvistSusanne Bergqvist

Anneli Storm Ingrid Magnusson

Psoriasisföreningens  
mottagningar

Sjöstaden 
Mottagningen ligger i Hammarby Sjöstad. Tvärbanan stannar alldeles utanför anläggning-
en. Restiden till Gullmarsplan är mindre än 10 minuter. Där finns alla gröna tunnelbane- 
linjer och förortsbussar. Österut vid Sickla finns omstigningsmöjligheter till många buss- 
linjer i Nacka/Värmdö och till Saltsjöbanan. På mottagningen arbetar nio personer; fem 
sjuksköterskor, tre undersköterskor samt en fotterapeut.  
Chefsjuksköterska är Mona Strindsäter. 

Kungsholmen 
Mottagningen ligger centralt, mitt emot polishuset på Bergsgatan. Närmsta T-banestation 
är Rådhuset. På mottagningen arbetar tio personer; fem sjuksköterskor, tre undersköterskor 
samt två fotterapeuter /undersköterskor.  
Chefsjuksköterska är Eva Yazar

Sundbyberg 
Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, pendeltåg och bussar 
direkt utanför. På mottagningen arbetar tio personer; sex sjuksköterskor, fyra undersköterskor.  
Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. 

Södertälje
Södertäljemottagningen är centralt belägen i Lunahuset på Garvaregatan. På mottagningen 
arbetar fem personer; tre sjuksköterskor, en undersköterska och en fotterapeut/under- 
sköterska.  
Chefsjuksköterska är Anneli Storm. 

Norrtälje
Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, det vill säga den sydvästra infarten 
till Norrtälje. På mottagningen, som är halvtidsöppen, arbetar två personer; en sjuksköter-
ska och en undersköterska. Hand- och fotvård erbjuds en gång i månaden av två externa 
fotterapeuter. 
Chefsjuksköterska är Ingrid Magnusson.

Nynäshamn
Nynäshamnsmottagningen lades ner augusti 2018. På mottagningen, som var halvtids- 
öppen, arbetade två personer; en sjuksköterska och en undersköterska.  
Chefsjuksköterska var Martina Löfstrand.
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Revisionsberättelse 





 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för 2018. Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i 

enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 

finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultatför året enligt 

bokföringslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi  har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift 

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen 

där det framgår att föreningen har ett negativt kassaflöde och att likvida medel enligt prognos räcker 

till september månad 2019.  Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som 

kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för 

bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 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 beslut har fattats om att avveckla 

verksamheten. 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 



 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen. 

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 föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 

att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm 2019-03-20 

 

 

Tommy Nilsson   Josefine Jonsson 

Auktoriserad revisor   Revisor 
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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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 

av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsbokslutet. Vi 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 föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet däribland 

upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2018. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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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

Annelie Edrén, verksamhetschef
Tel: 08-557 655 51
E-post: annelie.edren@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
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Psoriasisföreningen i Stockholms län 
Blekingegatan 5 
118 56 Stockholm 
Tel: 08-557 655 50 
E-post: info@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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