
Årsberättelse 2020



Inledning 

3

Kära vänner!

Att skriva en trovärdig inledning till föreningens årsberättelse för 2020 bjuder på många frågeställning-
ar och överraskningar, utöver det som brukar vara normalt.

Nåväl, året började bra för föreningen. Vi fortsatte att bygga upp verksamheten, patienttillströmningen 
var helt normal. Ekonomin började repa sig tack vare de förhöjda ersättningar för vissa utförda vårdåt-
gärder som vi fått från och med 2019.

Men så kom covid-19 smygande och en dag tvingades vi av smittskyddsskäl temporärt lägga om vårt 
vårdupplägg helt och hållet.

Ingen drop-in, strikta regler för hur det reducerade antal patienter som samtidigt fick vistas på våra 
vårdmottagningar och i olika vårdstationer etc. etc. Med färre patienter började verksamheten gå med 
stigande förluster. Region Stockholm meddelade att ingen vårdgivare skulle kompenseras för eventuella 
förluster till följd av pandemin. Regionen hänvisade till de statsbidrag i olika former som utlovats av 
staten. 

När vi fick kännedom om detta var de olika stödformerna redan under behandling i Riksdagen. Vi 
kontaktade då snabbt strategiska riksdagsledamöter för att informera om att Psoriasisföreningen och 
andra icke-kommersiella vårdgivare måste få ta del av de olika bidragsformerna. Detta visade sig vara 
lyckosamt, och vi fick ta del av de flesta stödformerna, men inte alla. Så vi fick en klar verksamhetsför-
lust på 2 mkr för år 2020. Alla begränsningar i vår vårdverksamhet gäller fortfarande då detta skrivs 
och vår ekonomiska ställning är så svag att den fortsatta verksamheten äventyras.

Lars Ettarp, styrelseordförande
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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-talet 
innebar psoriasisvård sluten sjukhusvård, ofta i flera veckor. En grupp medlemmar inom Psoriasisför-
eningen 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 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 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 specialiserad hudsjuk-
vård – en vårdgivare där 5 392 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 tillhandahålla 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 vård-
kedjan genom att samverka med alla andra berörda medicinska specialiteter.  

Empati och respekt är två grundläggande värderingar 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.
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Idéburen organisation

Bilden t.v. från 70-talet visar psoriasispatienter som behandlades med dåtidens ljusbehandling och  
Ditranol.



Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferenser.  
Kommittén har bestått av Gunnel Kjellqvist, Anne Bock och Sonja Angel.

På grund av covid-19 pandemin har många av föreningens aktiviteter och medverkan på diverse ut-
ställningar och seminarier ställts in. Det planerade seminariet i samarbete med Atopikerna som skulle 
fokusera på hud fick skjutas upp och till sist ställas in. Man tog beslutet att detta seminarium inte 
kunde genomföras digitalt med tanke på att en stor del av seminariet bygger på fysiska möten. Även 
lokalavdelningarnas utflykter och aktiviteter fick skjutas upp.

Stockholmsmässan valde att ställa in Allt för Hälsan där vi medverkat med monter de senaste åren. 
Även det planerade eventet Järvaveckan blev inställt på grund av rådande läge.

Årsmötet
Årsmötet gick av stapeln den 20 augusti på Piperska Muren i Stockholm efter att ha blivit framskjutet 
sen april. Med hänsyn som tagits till rådande restriktioner i en rymlig lokal med stort avstånd mel-
lan stolarna. Josefin Lysell, överläkare, medicinsk doktor vid Karolinska Institutet, höll ett föredrag 
på rubiken ”Varför kan vi inte bota psoriasis...än? Sedan tog de formella årsmötesförhandlingar vid. 
Barbra Bohannan, Psoriasisförbundets verksamhetssamordnare vård och behandling, valdes till mötets 
ordförande. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på lättare förtäring, bubbel och mingel på lämp-
ligt avstånd. 

Yoga
Samarbetet med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm som anordnar yoga där Psoriasisföreningens 
medlemmar får delta, inleddes som vanligt men ställdes in när pandemin tog fart.  

Vattenträning
Under året har Psoriasisföreningen arrangerat vattenträning för patienter och medlemmar med  
psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassäng i Svedmyra. Vattenträningen ställdes in när 
pandemin tog fart men återupptogs igen där Folkhälsomyndighetens riktlinjer följdes och det fanns 
möjlighet att träna med gott avstånd till andra. Sedan fick vi ställa in vattenträningen helt när den 
andra pandemivågen kom i oktober. 

Gympa online
Som ett alternativ kunde vi erbjuda våra medlemmar hemmagympa online vilket innebar att den som 
ville kunde delta i två gympa-pass per vecka live till en fast månadskostnad.

Aktiviteter under 2020
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Intressepolitiskt arbete

Möten, uppvaktningar och skrivelser
Under året har fyra skrivelser ställts till Region Stockholm på styrelsens uppdrag med ordförande Lars Ettarp och 
verksamhetschef Annelie Edrén som avsändare. Skrivelserna har både ställts till tjänstemän och politiker i Region 
Stockholm och behandlar vår ekonomiska situation som covid-19 pandemin försatt föreningen i. Ett digitalt 
möte med tjänstemän genomfördes likväl där vi presenterade vår situation, vi angav orsaker och att de åtgärder 
som stat och region erbjöd inte var tillräckliga.

Lars Ettarp representerar vid årsmöten, ordförandemöten och övriga sammankomster i Funktionsrätt Stock-
holms län. Lars Ettarp representerar också vid Psoriasisförbundets aktiviteter.

Annelie Edrén har deltagit i 4 styrgruppsmöten och 2 planeringsdagar för det svenska kvalitetsregistret PsoReg. 
Samtliga möten har genomförts digitalt. PsoReg styrgrupp deltog i möte med NPO Hud (Nationellt Program 
Område Hud).

Annelie Edrén blev intervjuad av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kansliet deltog i work-shops om Fysisk aktivitet på recept och Hållbarhetsstrategi arrangerat av Region  
Stockholm.

Annelie Edrén deltog i webbinariet Digital omställning arrangerat av CGM/Techtrade.

Annelie Edrén deltog i kanslichefsmöte arrangerat av Funktionsrätt Sverige.
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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. Länsnytt nr 2 utgavs i ett kortare format, som ett dubbel- 
sidigt A4, detta som en kostnadsbesparing.

En medlemsvärvningskampanj genomfördes på mottagningarna under oktober. Mottagningarnas personal 
informerar de patienter som inte är medlemmar om fördelarna med medlemskap i föreningen till den facila 
kostnaden 225 kr/år. Utöver detta annonserades det om medlemskap i våra sociala medier samt på affischer på 
mottagningarna. Medlemsvärvningen under hösten 2020 resulterade i 78 nya medlemmar jämfört med 115 
hösten 2019. Antal medlemmar per 1 januari 2021 är 4 354 jämfört med 4 528 vid förra årsskiftet. 

Den 29 oktober är det World Psoriasis Day. Detta uppmärksammades på mottagningarna med information på 
affischer och i sociala medier. 

På grund av covid-19 pandemin har många av föreningens aktiviteter och medverkan på diverse utställ-
ningar och seminarier ställts in. Det planerade seminariet i samarbete med Atopikerna som skulle fokusera 
på hud fick skjutas upp och till sist ställas in. Man tog beslutet att detta seminarium inte kunde genomför-
as digitalt med tanke på att en stor del av seminariet bygger på fysiska möten.

Stockholmsmässan valde att ställa in Allt för Hälsan där vi medverkat de senaste åren. Även vår planerade 
medverkan på eventet Järvaveckan blev inställt på grund av rådande läge.

Det har via vårt nyhetsrum – MyNewsdesk – under året gått ut tre pressmeddelanden. Dessa har skick-
ats ut till samtliga tidningsredaktioner samt till de personer som prenumererar på nyheter om hälso- och 
sjukvård. De har också gått ut till våra egna kontaktlistor över landstingspolitiker och tjänstemän, övriga 
funktionshindersrörelser och andra samarbetsorgan.

I januari annonserade vi i Mitt-i-Söderort, vi fokuserade på att locka tidigare patienter som gått till Enske-
defältets mottagning till Sjöstadens mottagning. I samma månad annonserade vi även i Norrtelje Tidning, 
då med fokus – Välkommen till mottagningen i Norrtälje. Vi förekom med en halvsidesannons i Ex-
pressen i mars. I december medverkade vi med en liten text på ämnet Psoriasisartrit i Mediaplanets skrift 
Skelett- och ledhälsa. Vi har också under året annonserat på Internet genom Eniro och Google, Adwords.

Psoriasisföreningen har sedan augusti 2018 en Facebook-sida. Där har vi kontinuerligt delat aktuell infor-
mation om psoriasis, våra mottagningar, kommande aktiviteter, vår ekonomiska situation och även annon-
serat efter personal när så behövts. Vi har vid vissa tillfällen utnyttjat möjligheten att annonsera till riktad 
målgrupp till en mindre kostnad via Facebook. Vi har ökat antalet följare till cirka 370 sedan uppstart.  
Vi har också konton på LinkedIn, Instagram samt Twitter. 

Den nuvarande hemsidan lanserades den 11 oktober 2016. Om man jämför år 2020 med år 2019 kan 
man se att antalet nya användare ökat från 35 400 till 54 613. Antalet nya sessioner har ökat till 78 459 
jämfört med 56 430 (2019). 

Kommunikation



Hur styrs vi?
Psoriasisföreningen i Stockholms län är en av 21 länsavdelningar som ingår i det riksomfattande 
Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är riksstämman som sker vart tredje år 
och dit alla länsföreningar skickar delegater, som väljs på respektive årsmöte. Nästa riksstämma skulle 
egentligen hållas hösten 2020 men blev uppskjuten till februari 2021 pga pandemin, den genomfördes 
digitalt.

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en egen juridisk person och dess högsta beslutande organ är 
årsmötet. Föreningens styrelse består av 8 ledamöter inklusive ordförande samt tre ersättare som alla 
har psoriasis eller har en anhörig med psoriasis. De väljs, med undantag för ordförande och ersättare 
på två år, på årsmötet som vanligtvis hålls i april varje år. I år sköts årsmötet upp till den 20 augusti på 
grund av pandemin. Mötet gick av stapeln på Piperska Muren i Stockholm med hänsyn taget till smitt-
skyddsrestriktioner i en rymlig lokal med stort avstånd mellan stolarna. 

Vid föreningens styrelsemöten som sker månadsvis deltar två personalrepresentanter. Under året har 
styrelsen genomfört tio protokollförda möten.

Verkställande utskottet, VU, bereder ärenden till styrelsen och handlägger främst administrativa ären-
den 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, kommunikations- & 
kvalitetsansvarig och verksamhetsassistent. Varje mottagning leds av en chefsjuksköterska med stöd av 
en biträdande chefsjuksköterska. Medicinskt ansvariga är chefsläkare Christina Nohlgård och Toomas 
Talme, biträdande chefsläkare.

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 
exempelvis vattenträning.  

Psoriasisföreningens verksamhet är delad i två delar, patientförening och vårdgivare. Föreningen är dels 
en patientförening 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 medicinsk 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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Psoriasisföreningen  
i Stockholms län
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Förtroendevalda  
och kansli

Psoriasisföreningens styrelse
Lars Ettarp, ordförande
Hans Fink, ledamot, 1:e vice ordförande  
Lillemor Eriksson, ledamot, 2:e vice ordförande. Vice ordförande Psoriasisföreningens 
lokalavdelning i Norrtälje 
Gunnel Kjellqvist, ledamot. Ordförande Psoriasisföreningens lokalavdelning i Södertälje
Nina Nordenskjöld, ledamot 
Emelin Shabo, ledamot 
Melker Ödebrink, ledamot. Styrelseledamot Psoriasisförbundet 
Åsa Fernlund, ledamot
Dylan Garamani, ersättare 
Ann-Christine Lundholm, ersättare
Yngve Ornerud, ersättare

Personalrepresentanter
Regina Fröse, sjuksköterska Sjöstaden
Mikaela Gallaccio, undersköterska Sjöstaden

Verkställande utskottet 
Lars Ettarp 
Hans Fink
Emelin Shabo 
Melker Ödebrink 
Lillemor Eriksson 
 
Valberedningen 
Marie Darin (sammankallande) 
Lena Wahlgren

Revisorer 
Tommy Nilsson, aukt revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer 
Josefine Jonson, revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer 
Gunnel Köhler, sakrevisor

Kansli 
Annelie Edrén, verksamhetschef
Susanne Bergqvist, biträdande verksamhetschef
Gunilla Boström, ekonomiansvarig
Anne Bock, kommunikations- och kvalitetsansvarig
Sonja Angel, verksamhetsassistent 

Susanne Bergqvist

Hans Fink

Ann-Christine Lundholm Yngve Ornerud
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Medarbetare
Vid årsskiftet 2020–2021 var 33 personer tillsvidareanställda med en tjänstgöringsgrad varierande från 
55–100 procent. Dessutom finns ett 10-tal vikarier och 14 anlitade eller timanställda 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 förekom-
mande fall en representant från styrelsen samt verksamhetschefen. Det medicinska rådet träffades fyra 
gånger under 2020 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.
 Skyddskommittén, med en representant från varje mottagning, har sammanträtt två gånger under 
2020. Vid mötena deltog även verksamhetschef och kvalitetsansvarig.
 Systemadministratörerna (journalsystemet) från mottagningarna har hållit ett möte under året.  
Vid detta möte deltog även verksamhetschefen. 

Personalutbildning
Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar i augusti. År 2020 förlades 
denna utbildning till Hotel Zinkensdamm där hänsyn tagits till gällande restriktioner för smittsprid-
ning. Teman för dagarna var Psoriasis, Vitiligo, Biologiska läkemedel, Psoriasis och depression, Mind-
fulness & Yoga, Adherence, Puva, Ergonomi och vårt eget projekt PSO Home Solution.
 Samtlig vårdpersonal genomgår årligen Region Stockholms E-utbildning i basala hygienrutiner.  
 Personalen har haft utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning) under året.

Vinst för vården
– inte vård för vinsten
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Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har sedan starten 1973 haft vårdavtal med Region 
Stockholm. Från och med den 2018-01-01 är Psoriasisföreningens mottagningar auktoriserade i Vård-
val Specialiserad Hudsjukvård inklusive Särskilt Uppdrag. Under 2020 har vi stängt vår drop-in och 
patienterna uppmanas att ringa och boka sitt besök. Detta för att undvika trängsel i entré och behand-
lingsrum och för att hindra smittspridning av covid-19. 

Under 2020 har 5 392 patienter varit inskrivna för aktiv behandling på Psoriasisföreningens fem 
mottagningar, vilket genererat 64 490 ersatta vårdkontakter. Under året har inga klagomål via Patient-
nämnden inkommit. 

Samtliga fem mottagningar har moderna UVB- och UVA-boxar för/vid medicinsk ljusbehandling.  
Alla mottagningar arbetar 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
Emma, en av våra systemadministratörer höll föreläsning om vårt projekt Psoriasis Home Solution för 
Abbvie.
 Nathalie Albani, apotekarstudent har askulterat hos Toomas Talme, läkare i Sundbyberg. 
 Susanne Bergqvist, chefsjuksköterska i Sundbyberg har medverkat i workshop med Abbvie. Hon har 
även deltagit i uppföljningen med Socialstyrelsen angående nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.

Vårdkontakter
Mottagningarna har under 2020 haft 5 392 patienter inskrivna, jämfört med 6183 under föregående 
år. Antalet ersatta vårdkontakter 2020 var 64 490, jämfört med 87343 under 2019.

Totalt antal ersatta vårdkontakter 2020
Kungsholmen                19 011
Sjöstaden         14 823
Sundbyberg                   20 767
Södertälje                        5 356
Norrtälje                            3 243
Totalt HSN                     63 200       
Utomlänspatienter*            1 290
Totalt alla                       64 490 

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

Under 2020 minskade inte bara antalet ersatta vårdkontakter pga av pandemin. Antalet registrerade 
nybesök minskade till 2032 jämfört med 2470 år 2019. 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 specialistkliniker.  
 
De vanligaste behandlingarna på mottagningarna är ljusbehandling i UVA- och UVB-boxar, lokalbe-
handling och avfjällning, som patienten till stor del utför på egen hand under personalens överinseen-
de, 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.

Under 2020 arbetade vi för att förändra våra vårdprocesser så att vi nu följer Socialstyrelsens riktlinjer 
för vård av psoriasis.

Hand- och fotvård
Medicinsk hand- och fotvård finns på mottagningarna i Sjöstaden, Södertälje, Sundbyberg och på 
Kungsholmen. I Norrtälje tar en extern fotterapeut emot patienter i mottagningens lokaler.

UVA och UVB-behandling 
Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Dessa utrustningar 
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. 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 förekom-
mer. Vid systembehandling sker en noggrann uppföljning med provtagning och andra undersökningar 
som respektive mottagning håller i. 

Under 2020 hade vi 1 250 patienter som erhöll denna vård varav cirka 1000 är registrerade i PsoReg.

Klimatvård
Psoriasisförbundet hade fram till och med våren 2017 avtal med Region Stockholm om klimatvård 
för personer med psoriasis, som då kunde åka till anläggningen Mar Y Sol på Teneriffa. Dessa resor 
administreras nu av Clinica Vintersol på Teneriffa, dit resorna också går. Klimatvården är stängd på 
obestämd framtid på grund av pandemin. 

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 urgör cirka 20 % av patientflödet på våra mottagningar. Patienter med andra diagnoser än 
psoriasis måste i dagsläget ha remiss från en dermatolog för varje behandlingsomgång på Psoriasisför-
eningens 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 finns 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 tillba-
ka, åtminstone för tillfället, då mottagningarna inte har några väntetider och HSN därför inte kunde 
finna ett lämpligt sätt att rapportera. Under 2020 började vi använda vår digitala, kommunikativa 
plattform PSO Home Solution för patienter med systemisk eller biologisk behandling.

Psoriasisföreningens ledningssystem finns tillgängligt för alla anställda på Intranätet. Detta implemen-
terades 2006 och reviderades hösten 2016 då ett nytt intranät sjösattes. 

Rapportering till nationellt kvalitetsregister
Psoriasisföreningens mottagningar registrerar, i enlighet med Region Stockholms krav, sina systembe-
handlade 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 990 av cirka 7500 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 Region Stockholm. 

Under 2013, 2015–2019 genomfördes ingen mätning. Resultatet 2014 var dock mycket positivt; 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 Psoriasisföreningens hemsida 
www.psoriasisforeningen.se.  

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

Miljöarbete 
Sedan februari 2013 är Psoriasisföreningens vårdverksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001. Under 
hösten 2017 skedde en uppgradering till den nya ISO-standarden 14001:2015. En extern revision 
utfördes i december 2020 av A3Cert. Revisionsrapporten visade inte på några avvikelser. Vid ledning-
ens genomgång i oktober 2020 kunde det konstateras att vi även i år uppnådde satta miljömål och att 
arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan löper på enligt plan. Att noteras kan att detta år 
varit annorlunda och det har visat sig på minskad energiåtgång, i och med ändrat öppethållande och 
stängd drop-in, på grund av pandemin.  
   En ny avfallsförordning trädde i kraft den 1 augusti 2020. Nya regler gällande anteckningsskyldighet 
av miljöfarligt avfall samt rapporteringsskyldighet av miljöfarligt avfall till Naturvårdsverket från och 
med 2020-11-01. Vi har tecknat avtal med Ragnsells som sköter transport och rapportering av vårt 
miljöfarliga avfall.

Kvalitet
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Mikaela Gallaccio Anneli Gren Susanne Bergqvist

Sandra Ramkloo Linn Burman

Psoriasisföreningens  
mottagningar

Sjöstaden 
Mottagningen ligger i Hammarby Sjöstad. Tvärbanan stannar alldeles utanför anläggningen. Restiden 
till Gullmarsplan är mindre än 10 minuter. Där finns alla gröna tunnelbanelinjer och förortsbus-
sar. Österut vid Sickla finns omstigningsmöjligheter till många busslinjer i Nacka/Värmdö och till 
Saltsjöbanan. På mottagningen arbetar åtta personer; fyra sjuksköterskor, tre undersköterskor samt en 
fotterapeut/undersköterska.  
Chefsjuksköterska var Mona Strindsäter t o m oktober 2020. Mikaela Gallaccio är tf chefsjuksköterska  
fr o m november 2020. 

Kungsholmen 
Mottagningen ligger centralt, mitt emot polishuset på Bergsgatan. Närmsta T-banestation är Rådhuset. 
På mottagningen arbetar åtta personer; fyra sjuksköterskor, tre undersköterskor samt en fotterapeut/
undersköterska.  
Chefsjuksköterska var Eva Yazar t o m juni 2020. Anneli Gren är tf chefsjuksköterska fr o m aug 2020.

Sundbyberg 
Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, tvärbana, pendeltåg och bussar 
direkt utanför. På mottagningen arbetar åtta personer; fem sjuksköterskor, två undersköterskor och en 
fotterapeut/undersköterska.  
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/undersköterska.  
Chefsjuksköterska är Sandra Ramkloo.

Norrtälje
Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, det vill säga den sydvästra infarten till 
Norrtälje. På mottagningen, som är halvtidsöppen, arbetar två personer; två sjuksköterskor. Hand- och 
fotvård erbjuds en gång i månaden av en extern fotterapeut. 
Chefsjuksköterska är Linn Burman.
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Årsbokslut 2020
Ekonomisk redovisning
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Revisionsberättelse 

TTiillll  åårrssmmöötteett  ii    
PPSSOORRIIAASSIISSFFÖÖRREENNIINNGGEENN  II  SSTTOOCCKKHHOOLLMMSS  LLÄÄNN    
OOrrgg..nnrr  880022000066--11224411 
 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för 2020. 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 2020 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. 

 

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 

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. 
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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 2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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. 
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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 2021 

 

 

Tommy Nilsson   Josefine Jonsson 

Auktoriserad revisor   Revisor 
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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

Kontaktuppgifter
Psoriasisföreningen i Stockholms läns kansli 
Blekingegatan 5
118 56 Stockholm 
08-557 655 50 
info@pso.a.se
www. psoriasisforeningen.se

Lars Ettarp, styrelseordförande
070-859 21 12 
lars@ettarp.se

Annelie Edrén, verksamhetschef
08-557 655 51
annelie.edren@pso.a.se

Psoriasisföreningens mottagning i Sjöstaden 
08-448 07 33
psosjostaden@pso.a.se

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


