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Inledning 
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Nu har det hänt!

Majoriteten i Hälso- och Sjukvårdsnämndens (HSN) vårdvalsutskott, beslöt den 1 december 
2021 att anta ett nytt Vårdvalsystem för hudsjukdomar. Detta ersätter det system som gällt 
sedan år 2012, där vår förening haft ett särskilt uppdrag att driva särskilt anpassad vård för 
kroniskt sjuka, främst psoriasis och sedemera även atopiska eksem. I det nya vårdvalet Hud 
finns inget sådant särskilt uppdrag utan alla krav som generellt gäller ska också gälla för 
Psoriasisföreningen i Stockholms län, förutsatt att vi vill delta och uppfyller villkoren i det nya 
avtalet. 
(om detta kan man läsa vidare i Länsnytt 4/21 ”Vårdval hud står inför stora förändringar”)

Det har slagit mig och flera andra att det finns ett synbart samband mellan ändrade krav 
i det reviderade vårdvalet Hud och den vård PSO syftar till. PSO:s fokus är vård för kroniskt, 
inflammatoriskt sjuka människor. Att Region Stockholm av och till haft svårigheter att förstå 
att en ideell patientförening seriöst och framgångsrikt kan driva vårdverksamhet har ju klart 
framgått av hur man ersättningsmässigt behandlat oss. Sedan det första vårdvalet tillkom 
2012 har det inneburit sänkta ersättningar inte bara realt utan också formellt. Ingen seriös 
organisation eller företag klarar det i längden.

Om vi ska försöka gå med i nya vårdvalet eller inte får den nya styrelsen som ska väljas vid 
årsmötet den 28 april 2022 hantera.

Jag har varit medlem i Psoriasisföreningen sedan dess första dag för cirka 55 år sedan och 
nu uppnått en ålder då man kanske för länge sedan redan borde ha avgått av åldersskäl. 
Men på årsmötet den 28 april 2022 ska jag göra slag i saken. Att det nu sker samtidigt som 
vi har problem med Region Stockholm är en ren tillfällighet. 

Självfallet måste vi ta ställning till föreningens framtid som vårdgivare och hur vi samtidigt 
på bästa sätt ska ta hand om alla de cirka 4500 personer som är aktiva och betalande 
medlemmar, tillika våra ambassadörer mot Regionen och många andra samhällsorgan.

Tack för alla år jag fått ha förmånen att verka tillsammans med alla trevliga och duktiga 
människor.

Lars Ettarp
Styrelseordförande

På vår hemsida psoriasisforeningen.se finns en längre text av Lars Ettarp som beskriver 
förändringen i vår vårdverksamhet.
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Psoriasisföreningen i Stockholms län grundades 1968 av personer som såg nödvändighet-
en 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 öppenvårdsmottag-
ning 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 mot-
tagning, 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 specialise-
rad hudsjukvård – en vårdgivare där 5 016 patienter årligen får hjälp att leva ett fungeran-
de 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 tillhanda- 
hålla 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 län-
kar 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, professionella och 
engagerade medarbetare.

5

Idéburen organisation

Bilden t.v. från 70-talet visar idégivaren Märta Lundin tillsammans med Lars Ettarp, ordförande.
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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 medlemsaktiviteter och med-
verkan på diverse utställningar och seminarier ställts in. Under andra delen av 2021 anord-
nades en del aktiviteter men antalet deltagare var kraftigt reducerat. I Länsnytt tipsades 
medlemmarna om aktiviteter som kan avnjutas digitalt hemifrån som exempelvis, Operan, 
Kulturhuset/Stadsteatern och Fotografiska. Även lokalavdelningarnas utflykter och aktivite-
ter 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
Föreningens årsmötet genomfördes digitalt via Zoom den 6 maj 2021. Barbra Bohannan, 
Psoriasisförbundets verksamhetssamordnare vård och behandling, valdes till mötets  
ordförande.

Yoga
Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm anordnar yoga där Psoriasisföreningens medlemmar 
kan delta. Aktiviteten fortsatte under året men antalet deltagare var kraftigt reducerat.  

Vattenträning
Under året har Psoriasisföreningen arrangerat vattenträning för patienter och medlemmar 
med psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassäng i Svedmyra. Vattenträningen 
har genomförts med riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och med möjlighet att träna med 
gott avstånd till andra. Antalet deltagare var även här reducerat.

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

Medlemmar och patienter
Medlemsvärvningen under 2021 resulterade i 94 nya medlemmar jämfört med 78 hösten 
2020. Antal medlemmar per 1 januari 2022 är 4 304 jämfört med 4 354 vid förra årsskiftet. 

Aktiviteter under 2021
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Här hittar du (alla) våra aktiviteter 

Måla och skåla
Vi bjuder in till en fredagseftermiddag med målande 

och skålande, en privat tillställning där vi efter ett 

tema (abstrakt, figurativt eller landskap) blir guidade 

i processen att måla av ett konstverk. Vi lär oss måla 

på ett prestationslöst sätt och skålar i bubbel under 

målandet (eller alkoholfritt bubbel om man så önskar) 

tills vi alla har målat ett motiv som är likt konstnärens 

original. Oavsett tidigare kunskaper så blir det en 

avslappnande stund tillsammans med kreativt  

skapande! 

Vi erbjuder våra medlemmar  

ett starkt rabatterat pris för 

deltagande, 300 kr per person 

istället för 725 kr. 

Var: Frejgatan 21

När: 2021-11-05, 15.00-17.00 

Pris: 300 kr/pp, 15 platser,  

först till kvarn...

Anmälan: aktivitet@pso.a.se  

eller 08-557 655 53

Betalning: bg 5653-7079

Kom i balans med 

Hatha Yoga
Hatha Yoga är en klassisk lugn yoga som skonsamt  

hjälper en att hitta balans i kropp och sinne.  

Våra sinnen och kroppar är ofta stressade och vi har 

egentligen få erfarenheter av verklig djup avslappning. 

När vi är stressade förändras även andningen och  

blir mer ytlig och snabb. Kursen är i samarbete 

med Epilepsiföreningen.

Kursledare: Mikael Söderström, yogainstruktör

När: Onsdagar 18.30–19.45, tio kurstillfällen.  

Preliminär start 6 oktober.

Lokal: St Göransgatan 82A, T-bana Fridhemsplan.

Kostnad: 500 kronor för medlemmar, 1800 kronor för icke 

medlemmar. Sätt in kursavgiften på 

Epilepsiföreningens bankgiro 5667-4344 före kursstart.

Anmälan: Senast 27/9 till Epilepsiföreningens kansli:  

info@epistockholm.se eller 08-650 81 50.

Först till kvarn gäller. Anmälan är bindande.

Vattengymnastik
Start: Tisdagen den 28 september

När: Tisdagar 12.30 (insläpp från 12.15)  

Var: Svedmyrabadet

Pris: 550 kr 
Anmälan: aktivitet@pso.a.se eller 08-557 655 53

Betalning: bg 5653-7079

Ledare: Susanne Lindström (se presentation  

här nedan)

Hej alla kära medlemmar

Jag heter Susanne och kommer att leda vatten- 

gymnastiken på tisdagar. Vilket jag verkligen ser  

fram emot!

Jag har jobbat över 20 år som gruppträningsinstruktör 

inom olika träningsformer i Sverige och Italien. Det finns 

inget bättre jobb tycker jag än att få hjälpa människor 

till ett hälsosammare liv genom fysisk aktivitet. På mina 

pass ska alla känna sig välkomna oavsett erfarenhet. 

Tillsammans kör vi ett härligt givande pass som gör att 

vi går starkare ut i vardagen.

Hjärtligt välkomna så ses vi i bassängen!

Foto: Sekau67, Pixabay 
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Intressepolitiskt arbete
Möten, uppvaktningar och skrivelser
Vår ekonomi har drabbats hårt under Covid-19 med stängd drop-in på våra mottagningar vilket 
resulterat i kraftigt minskade vårdtillfällen. Under året har det gått ut ett flertal skrivelser från styrel-
sen med Lars Ettarp som avsändare. Skrivelserna är ställda till politiker och ansvariga på Region 
Stockholm och behandlat vår ekonomiska situation under pågående pandemi. 

Ett förslag till revidering av vårdval Hud lades av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region 
Stockholm under hösten. En skrivelse med våra synpunkter på förslaget gjordes av Lars Ettarp med 
styrelse. 

Vi har haft två digitala möten med handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och två 
möten med Lars Rådén (M), ordförande i avtalskommittén, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi har 
även haft två möten med (V), (KD), och (S) för att försöka påverka revision av vårdvalet. Vi har 
meddelat Region Stockholm både skriftligt och muntligt att psoriasis är en kronisk inflammatorisk 
sjukdom enligt WHO, att vi ger vård utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och att nationell patientenkät 
ger 94% av patienterna oss mycket gott omdöme.

I början av december klubbades HSF:s förslag till revidering av vårdval Hud i Avtalskommittén. 

Kungsholmens mottagning stängde sin verksamhet i maj. Mottagningen hade stora akuta fukt- 
och ventilationsproblem vilket gjorde miljön otjänlig för både patienter och personal. Kungshol-
mens personal fördelades ut på mottagningarna i Sjöstaden och Sundbyberg. Juridiska förhand-
lingar pågår mellan ombud för Brf Morellträdet och föreningen angående ansvarsfrågan.

Under våren 2021 med pandemi togs ett styrelsebeslut i föreningen att varsla personalen på grund 
av kraftigt minskat antal patientbesök vilket resulterat i uteblivna vårdintäkter. I samband med 
detta startades en kampanj ”Hjälp oss rädda våra mottagningar!”. Vi gick ut med information i 
pressmeddelande, sociala medier och via mittskifte.org. En namninsamling genomfördes och fick 
stor uppslutning med 4 200 namnunderskrifter. Denna namnlista bilades tillsammans med ett brev 
till ansvariga på Region Stockholm. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar blev att de inte ger 
ersättning för utebliven vård. Patientupproret uppmärksammades av flera medier. Varselbeslutet 
drogs sedan tillbaka då vi tog statliga åtgärder i anspråk för att tillfälligt rädda ekonomin.
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Medlemstidningen Länsnytt har vid fyra tillfällen skickats till medlemmar, politiker och tjänstemän inom regio-
nen, vårdcentraler, hudmottagningar och apotek. Som kostnadsbesparing utgavs Länsnytt nr 2 i ett förkortat 
format, som ett dubbelsidigt A4.

Under september månad marknadsfördes Södertälje mottagning. Vi riktade oss till verksamhetschefer 
på vårdcentraler i Sörmlands län. Vi gick också ut med ett pressmeddelande till tidningsredaktioner i 
Sörmlands län och södra Stockholms län. En kampanj gjordes även i sociala medier. Målet var att in-
formera om mottagningen och vad vi kan erbjuda och samtidigt öka antalet patienter och remisser till 
mottagningen. Detta resulterade i ett flertal nya patienter.

En medlemsvärvningskampanj genomfördes som brukligt på mottagningarna under oktober 2021. Mottag-
ningarna informerade de patienter som inte är medlemmar om fördelarna med medlemskap i föreningen 
till den facila kostnaden 225 kr/år, och hur bra det är att passa på med tanke på höjning till 250 kr/år 2022. 
Utöver detta annonserades det om medlemskap i våra sociala medier samt på affischer på mottagningar-
na. Medlemsvärvningen under 2021 resulterade i 94 nya medlemmar jämfört med 78 hösten 2020. Antal 
medlemmar per 1 januari 2022 är 4 304 jämfört med 4 354 vid förra årsskiftet. 

Den 29 oktober är det World Psoriasis Day. Detta uppmärksammades på mottagningarna i form av informa-
tion på affischer och i sociala medier. Kina Sandin, sjuksköterska i Södertälje medverkade i Psoriasisförbun-
dets facebooksändning där hon svarade på frågor om psoriasis i hårbotten och andra psoriasisrelatera-
de frågor.

Föreningens årsmöte genomfördes digitalt via Zoom den 6 maj. En sedvanlig årsberättelse för 2020 har utar-
betats och finns att ladda ner från hemsidan. 

Intern kommunikation
Det har under året skickats ut drygt ett 40-tal nyhetsbrev till anställda – ”Interninfo” och till förtroende- 
valda – ”Kansliinfo”. Nyhetsbreven är veckovisa och innehåller aktuell information, vilket även inbegriper 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöinriktade frågor.

Extern kommunikation
Det har via vårt nyhetsrum – MyNewsdesk – under 2021 gått ut fyra pressmeddelanden. Dessa har skick-
ats ut till tidningsredaktioner samt till de personer som prenumererar på nyheter om hälso- och sjukvård. 
De har också gått ut till våra egna kontaktlistor med regionpolitiker och tjänstemän, övriga funktionshin-
dersrörelser och andra samarbetsorgan.

Annonsering/medverkan
•  Annonsering på Internet, Eniro och Google Ads, löper på sedan hösten 2016. Antalet annonsvisningar  
 på Eniro.se var 12 195 under 2021. Vi har haft 48 500 klick till hemsidan via Google, vanligaste sök- 
 frågorna är: psoriasisartrit, psoriasis Barn och psoriasis Hårbotten.
•  Kampanjannonsering på Facebook, vi har under året annonserat till riktade målgrupper med  
 information om vår verksamhet och psoriasis. Vi har även rekryteringsannonserat.

Sociala Medier
Psoriasisföreningen har sedan augusti 2018 en Facebook-sida. Där delar vi kontinuerligt aktuell informa-
tion om psoriasis, våra mottagningar, kommande aktiviteter och vår ekonomiska situation. Dessutom 
använder vi våra sociala medier vid rekrytering när så behövs. Vi har ökat antalet följare till cirka 450 
sedan uppstart. Andra konton där vi figurerar är LinkedIn och Instagram. Statistiken visar att 878 besöka-
re på hemsidan har hänvisats vidare via Facebook.

Hemsidan
Den nuvarande hemsidan lanserades den 11 oktober 2016. Om man jämför år 2021 med år 2020 kan 
man se att antalet användare ökat från 54 613 till 59 390. Av dessa är det 72 procent som ”googlat” sig 
hit. Antalet nya sessioner* har ökat till 81 683 jämfört med 78 459 (2020).  

* En session är den tid då användaren aktivt använder webbplats, app eller annat. All användningsinformation (till exempel 
skärmvisningar, händelser, e-handel) är kopplad till en session.

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

Psoriasisföreningen i Stockholms län är en egen juridisk person och dess högsta beslutande 
organ är årsmötet. Föreningens styrelse består av sex ledamöter inklusive ordförande samt 
två ersättare som alla har psoriasis eller har en anhörig med psoriasis. De väljs, med undan-
tag för ordförande och ersättare, på två år, på årsmötet som vanligtvis hålls i april varje år. 
I år genomfördes ett digitalt årsmöte via Zoom den 6 maj. 

Vid föreningens styrelsemöten som vanligtvis sker månadsvis deltar två personalrepresen-
tanter. Under året har styrelsen genomfört tretton protokollförda möten.

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

Ansvariga för den operativa verksamheten är verksamhetschef, ekonomiansvarig, kom-
munikations- & 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 Norr-
tälje. Lokalavdelningarna är också egna juridiska personer med egen styrelse och med-
lemsverksamhet, 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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Förtroendevalda  
och kansli
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Lars Ettarp, ordförande
Hans Fink, ledamot, vice ordförande  
Lillemor Eriksson, ledamot. t.o.m oktober 2021. Vice ordförande Psoriasisföreningens 
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Melker Ödebrink, ledamot. Styrelseledamot Psoriasisförbundet 
Emelin Shabo, ledamot. Styrelseledamot Psoriasisförbundet 
Yngve Ornerud, ledamot 
Åsa Fernlund, ersättare 
Ann-Christine Lundholm, ersättare
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Katarina Sandin, sjuksköterska Södertälje fr.o.m november 2021
Mikaela Gallaccio, chefsköterska Sjöstaden
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Revisorer 
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Susanne Bergqvist

Hans Fink

Ann-Christine LundholmYngve Ornerud
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Medarbetare
Vid årsskiftet 2021–2022 var 27 personer tillsvidareanställda med en tjänstgöringsgrad varie-
rande från 55–100 procent. Dessutom finns ett 10-tal vikarier och 14 anlitade eller timanställ-
da läkare som har mottagning vissa dagar i veckan.

Fremia (tidigare KFO)
Psoriasisföreningen har Fremia som arbetsgivarpart för samtliga avtalsområden.

Personalsamverkan
Psoriasisföreningens medicinska råd består av mottagningarnas läkarkår, chefsjuksköter-
skor, i förekommande fall en representant från styrelsen samt verksamhetschefen. Det 
medicinska rådet träffades fyra gånger under 2021 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 2021. Vid mötena deltog även verksamhetschef och kvalitetsansvarig.
 Systemadministratörerna från mottagningarna har hållit två möten under året. Vid dessa 
möten deltog även verksamhetschefen. 

Personalutbildning
Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar i augusti. År 2021 
förlades denna utbildning till Hotel Zinkensdamm där hänsyn tagits till gällande restriktioner 
för smittspridning. Teman för dagarna var Psoriasisimmunologi, Gastroenterologi inom  
dermatologi, Karolinska Translationell Dermatologi, Psoriasisartrit, lymfdiagnoser och läke-
medelsinformation.
 Samtlig vårdpersonal har genomgått Region Stockholms E-utbildning i basala hygien-
rutiner.  
 Personalen har haft utbildning i HLR (Hjärt- och lungräddning) under året.

Bildtext: En av de två utbildningsdagarna brukar avslutas med ett roligt gympapass eller liknande.  
Detta år fick vi en introduktion i afrikansk dans.

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 Vårdval Specialiserad Hudsjukvård inklusive Särskilt Uppdrag. Under 2021 
har vi fortsatt stängd drop-in och patienterna uppmanas att ringa och boka sitt besök. 
Detta för att undvika trängsel i entré och behandlingsrum och för att hindra smittspridning 
av covid-19. 

Samtliga fem mottagningar har moderna UVB- och UVA-boxar för/vid medicinsk ljusbe-
handling. Alla mottagningar arbetar med digital journalförning. Under året har inga klago-
mål via Patientnämnden inkommit. I maj stängde Kungsholmens mottagning på grund av 
akuta problem med fukt och ventilation. Antalet avvikelser under året var totalt 24 varav 9 
gällande vård och behandlling och resterande 15 var av administrativ art.

Forskning och studier
Psoriasisföreningens mottagningar medverkar löpande i de studier som leds av forskare 
och läkare på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset. 
 
Auskultationer och studiebesök
Susanne Bergqvist, chefsjuksköterska i Sundbyberg har medverkat i ett konsensusmöte med 
Socialstyrelsens målnivåarbete gällande nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Susanne 
har även medverkat och svarat på patienters frågor vid Psoriasisförbundets frågestunder.
Kina Sandin, sjuksköterska i Södertälje medverkade i Psoriasisförbundets facebooksändning 
den 29 oktober, där hon svarade på frågor om psoriasis i hårbotten och andra psoriasis- 
relaterade frågor.

Vårdkontakter
Mottagningarna har under 2021 haft 5 016 patienter inskrivna för aktiv behandling på våra 
mottagningar, jämfört med 5392 under föregående år. Antalet ersatta vårdkontakter 2021 
var 55 915, jämfört med 64 490 under 2020.

Under 2021 minskade iantalet ersatta vårdkontakter pga av pandemin. Antalet registrera-
de nybesök ökade däremot till 2 107 jämfört med 2 032 år 2020. Som nybesök räknas även 
återkommande patienter som inte besökt mottagningen under de senaste tio åren. 

Totalt antal ersatta vårdkontakter 2021
Kungsholmen      9 563
Sjöstaden         17 578
Sundbyberg   20 767
Södertälje  5 600
Norrtälje  2 255
Totalt HSN  54 952     
Utomlänspatienter*  963
Totalt alla         55 915 

*Patienter folkbokförda i annan region än Stockholms län, som går på behandling.

Psoriasisföreningens  
vårdverksamhet
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Föreningens mottagningar ligger mycket väl i framkant 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 persona-
lens överinseende, samt hårbottenbehandling som kräver hjälp av personalen. 

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

Enligt det nya vårdavtalet som började gälla 2018 förlorade vi vår möjlighet att ha en reumato-
log 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 (fram till maj 2021). 

UVA och UVB-behandling 
Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Under våren 
2014 påbörjades utbytet av UVA- och UVB-boxar för helkroppsbehandling. Samtliga mottag-
ningar har nu fått sin utrustning utbytt.

Buckybehandling
Utrustning för Buckybehandling finns på mottagningarna i Sjöstaden, Sundbyberg, Södertälje 
och på Kungsholmen (fram till maj 2021). 

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. Under 2021 hade vi 1 350 patienter som 
erhöll denna vård varav cirka 1 204 är registrerade i PsoReg.

Klimatvård
Psoriasisförbundet hade fram till och med våren 2017 avtal med Region Stockholm om klimat-
vård 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. Klimat- 
vården 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 behand-
lingsomgång 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 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 tillbaka, 
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. Hösten 2021 avslutades projektet då enbart 25 patienter var 
anslutna till plattformen. De patienter som var anslutna upplevde att plattformen varit till stor hjälp för 
dem både gällande egenvård i hemmet och att de upplevde sig i högre grad delaktiga i vården. 
Annan orsak var det dubbelregistrerande som krävdes av vårdpersonal, då plattformen nekades sam-
mankoppling med journalföringssystemet och en kostsam sammankoppling med nationella kvalitets-
registret. Förhoppningsvis är plattformen vilande och kan tas i bruk igen när omständigheterna externt 
blir mer gynnsamma.

Psoriasisföreningens ledningssystem finns tillgängligt för alla anställda på Intranätet. Detta implemente-
rades 2006 och reviderades hösten 2016 då ett nytt intranät sjösattes. Ledningssystemets dokumenta-
tion uppdateras kontinuerligt på intranätet. 

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 patien-
ter från Psoriasisföreningens fem mottagningar var vid årsskiftet 1 204 av cirka 9 101 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. 

2021 gjordes en nationell patientenkät av Sveriges Regioner i Samverkan, den visade på 94 procent 
nöjdhet bland våra patienter. En sammanställning finns att tillgå på Psoriasisföreningens hemsida. 

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 utför-
des i december 2021 av A3Cert. Revisionsrapporten visade inte på några avvikelser. Vid ledningens 
genomgång i oktober 2021 kunde det konstateras att vi även i år uppnådde satta miljömål. Året visar 
på minskad energiåtgång i och med stängd drop-in och minskat antal patientbesök på grund av 
pandemin. 

Kvalitet
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Mikaela Gallaccio Anneli Gren Susanne Bergqvist

Katarina Hall Linn Burman

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 tunnelbanelinjer 
och förortsbussar. Österut vid Sickla finns omstigningsmöjligheter till många busslinjer  
i Nacka/Värmdö och till Saltsjöbanan. 
Chefsköterska är Mikaela Gallaccio. 

Kungsholmen 
Mottagningen ligger centralt, mitt emot polishuset på Bergsgatan. Närmsta T-banestation 
är Rådhuset. 
Chefsjuksköterska var Anneli Gren t o m juni 2021. Mottagningen stängde i maj 2021 på 
grund av akuta fukt- och ventilationsproblem. Personalen fördelades på mottagningarna i 
Sundbyberg och Sjöstaden.

Sundbyberg 
Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, tvärbana, pendel-
tåg och bussar direkt utanför.  
Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. 

Södertälje
Södertäljemottagningen är centralt belägen i Lunahuset på Garvaregatan.  
Chefsjuksköterska är Katarina Hall.

Norrtälje
Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, det vill säga den sydvästra  
infarten till Norrtälje. 
Chefsjuksköterska är Linn Burman.
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Verksamhetsberättelse 

Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSOa) får härmed avge redogörelse för verksamheten under år 
2021. Årsbokslutet är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Psoriasisföreningens verksamheter bedrivs helt utan vinstintressen. Eventuellt överskott/underskott 
återförs/belastar verksamhetens kommande räkenskapsår. 

2021 års sammanlagda resultat visar ett underskott på 4 969 939 kr. 
 

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 aktiviteter 
som syftar till att öka livskvaliteten hos våra patienter och medlemmar, dels även vårdgivare och driver 
fem mottagningar i Region Stockholm. Där erbjuds öppen specialistvård inom dermatologi, främst för 
psoriasissjuka, men även för andra kroniska diagnoser som är hjälpta av ljusbehandling. 

Verksamhetsdelarna redovisas separat.  

Finansiering 

Psoriasisföreningen i Stockholms län finansieras huvudsakligen genom följande intäkter: 

• Ett årligt bidrag erhålls från Landstingsstyrelsens 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 fem mottagningar är sedan 2012-01-01 auktoriserade 
av Region Stockholm i Specialiserad hudsjukvård i öppenvård, särskilt uppdrag. Ersättningen 
för de behandlingsåtgärder som utförs på mottagningarna regleras i avtal och från Region 
Stockholm. Ersättningarna erhålls en gång i månaden genom utfärdande av en vårdfaktura för 
respektive mottagning, som skall godkännas av föreningen. Föreningen fakturerar även 
Hälso- och sjukvårdsnämnden för behandlingar av utlandspatienter. Nuvarande avtal med 
produkter och ersättningar gäller  
fr o m 1 januari 2018. 
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RESULTATRÄKNING 

  2021-01-01 
- 

2021-12-31 

2020-01-01  
- 

2020-12-31 
 Not   
Föreningens intäkter    
Medlemsavgifter 
Nettoomsättning     

        2        411 868 
  25 318 169  

       423 650 
  26 572 820  

Övriga rörelseintäkter          1 592 892     2 317 387 
 
Summa föreningens intäkter 
 

    
27 322 930 

   
29 313 857 

Föreningens kostnader    
Handelsvaror    -2 144 717   -2 060 643 
Övriga externa kostnader  -10 863 517 -10 199 724 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  

        3 
 
 

-17 808 861 
  

-1 439 959   

-17 650 578 
   

  -1 390 577 

 
Summa föreningens kostnader 
 

  
-32 257 054 

 
-31 301 522  

Rörelseresultat 
 
Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

 
 
 
        4 

  -4 934 124 
 
 

     0 
       -35 815 

  -1 987 665 
 
 

     0 
       -66 

Summa finansiella poster 
 
 

 -35 815       -66 

Årets resultat         1   -4 969 939   -1 987 731 
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Mot ovanstående bakgrund ser Styrelsen med oro på framtiden. Pandemin har påfrestat vår ekonomi 
avsevärt och vi står inför en stor förändringsprocess under 2022 p.g.a. reviderat vårdval hud. 

Åtgärder för att minska kostnader och skapa effektiv och patientsäker vård har genomförts i 
vårdverksamheten under 2020 och 2021.  

Föreningen kommer enligt prognos att under 2022 ha ett negativt resultat.  

Styrelsen bedömer att ett nytt avtal med Region Stockholm fr.o.m. maj 2023 är en förutsättning för att 
säkerställa fortsatt drift av vårdverksamhete i en förändrad och anpassad form, eller att 
vårdverksamheten drivs av annan juridisk person. 

Flerårsöversikt 

 2021 2020      2019                  2018  
Nettoomsättning 
Resultat efter finansnetto 
Balansomslutning 
 
Eget kapital vid årets utgång 
Balanserat resultat  
Årets resultat 

25 318 169 
-4 969 939 
16 573 927 
 

 
14 045 961 
 -4 969 939 

26 573 425 
 -1 987 731 
17 215 406 
 

 
14 045 961 
 -1 987 731 

35 418 589 
  1 495 994 
19 415 232 
 

 
14 537 698 
  1 495 994 

33 096 633 
 -3 809 663 
18 773 434 
 

 
18 347 361 
 -3 809 663 

 

Disponering av årets resultat (2021) 

Årets underskott 4 969 939 kr föreslås balanseras i ny räkning enlighet med styrelsebeslut.  

Beträffande resultatet av verksamheten under året och ställningen i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultaträkning och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer och noter. 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR  2021-12-31 
 

2020-12-31 
 

 Not   
Anläggningstillgångar    
    
Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 

 2 888 830 
 

3 466 596 
 

Inventarier, verktyg och installationer  2 114 452 2 941 491 
 
Summa materiella anläggningstillgångar 
 

 
   5 

   
5 003 282 

   
6 408 087 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav      0 0 
Summa finansiella anläggningstillgångar                   0                  0 
    
Summa anläggningstillgångar  5 003 282 6 408 087 
    
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  3 823 875 2 687 203 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 561 116 

 
2 279 033 

 
Summa kortfristiga fordringar 
 

 5 384 991 4 966 236 

    
Kassa och bank    
Kassa och bank  6 185 654 5 841 083 
Summa kassa och bank  6 185 654 5 841 083 
    
Summa omsättningstillgångar  11 570 645 10 807 319 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  16 573 927 17 215 406 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Eget kapital vid räkenskapsårets början  14 045 961 16 033 692 
Årets resultat   -4 969 939 -1 987 731 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  9 076 022 14 045 961 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  1 393 853 1 178 128 
Övriga skulder  4 226 109 542 075 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      1 877 943 1 449 242 
Summa kortfristiga skulder  7 497 905 3 169 445 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 573 927 17 215 406 
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Tilläggsupplysningar till årsbokslut 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.  

Materiella anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider    Antal år 

Förbättringsutgifter på annans fastighet   10 år 

Inventarier, verktyg och installationer 

Ljusbehandlingsutrustning    10 år 

Fotvårdsutrustning        5 år 

Noter till resultaträkningen 

Not 1  Fördelning intäkter och kostnader på resp avdelning (Kkr) 

2021 

Avdelning Vårdfaktura 
SLL 

Patientavgifter Övr intäkter 
inkl ULP* 

Kostnader 
**) 

Årets 
resultat 

Sjöstaden     7 362     526     510  - 8 985    - 587 
Kungsholmen     3 309     228     566  - 4 986    - 883 
Södertälje     2 438     375     451  - 4 194    - 930 
Norrtälje     1 052     105     100  - 2 391 - 1 134 
Sundbyberg     7 879     567     753  - 9 709    - 510 
Föreningsverksamheten        -       -  1 102   -2 028    - 926 
      

Totalt  22 040   1 801       3 482         -32 293    - 4 970 

2020  

Avdelning Vårdfaktura 
SLL 

Patientavgifter Övr intäkter 
inkl ULP* 

Kostnader Årets 
resultat 

Sjöstaden     6 109     383     558 - 8 194 -1 144 
Kungsholmen     6 125     432     730  -6 934     353 
Södertälje     1 993     174     879  -4 061 -1 015 
Norrtälje     1 300       80     153 - 2 367 -   834 
Sundbyberg     7 553     462  777 - 8 021     771 
Föreningsverksamheten        -         -  1 606  -1 725    -119 
      

Totalt  23 080   1 531      4 703     - 31 302     -1 988 

* ULP (utomlänspatienter) 
  I övriga intäkter ingår ersättning för regionala samt statliga åtgärder för covid-19.  

Kungsholmens mottagning har varit stängd mellan 14 maj till 31 december 2021 pga ventilation- och 
fuktskador. 
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Procentuell fördelning mellan resultatenheterna (baserad på omsättningen) 

               2021                                           2020 

Avdelning    Alla Vården                Alla        Vården 

Föreningsverksamheten       4%         -       6%         - 
Sjöstaden     31%       33%     24%       26% 
Kungsholmen     15%       15%     25%       26% 
Södertälje     12%       11%     10%         9% 
Norrtälje       4%         5%       5%         6% 
Sundbyberg     34%       36%     30%       33% 

 

Not 2 Medlemsavgifter (fördelade från Psoriasisförbundet)  
   2021  2020  
Medlemsavgifter            411 688             423 650       

  
Not 3 Medelantal anställda   

Medelantal anställda   2021                          2020 

Medelantal anställda bygger på av föreningen betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 
Medelantal anställda har varit  35             36 
Varav kvinnor    34             34 
Varav män      1               2 
 
Fördelning i verksamhetsledning (styrelsen)  8               8 
Varav kvinnor    4               5 
Varav män    4               3 
 
Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid  7%              9% 
 Inkl långtidssjukskrivna                       22% 
 

Löner, ersättningar och sociala avgifter         2021              2020 

 

Verksamhetschef         670 724          659 860 
Övriga     11 862 804     12 155 586 
 
Sociala avgifter enligt lag och avtal     3 776 738       4 452 137  
      _________    _________ 
Summa löner, ersättningar och sociala avgifter   16 310 266     17 267 583 
 
År 2020: Under perioden 1 mars till 30 juni har PSOa tagit del av regeringens beslut om sänkta 
arbetsgivaravgifter pga pandemin.  
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Noter till balansräkningen 
 
Not 4 Värdepapper   2021                        2020                          
  
Anskaffningsvärde           0                          0 
Avyttring av värdepapper           0              0 
   
Vinst vid avyttring           0              0           

 
  
 

Not 6 Anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter på annans fastighet                2021-12-31            2020-12-31 

 
                                    
 

 
 
 
 

 
Inventarier, verktyg och installationer               2021-12-31             2020-12-31 
                
Ingående anskaffningsvärde      6 848 283      6 848 283 
Inköp           35 154                     0  
Försäljningar/utrangeringar        -643 750                    0 
Utgående anskaffningsvärde      6 239 687      6 848 283 
   
Ingående ackumulerade avskrivningar    - 3 906 792    - 3 093 981 
Försäljningar/utrangeringar         509 668                              0 
Årets avskrivningar        -728 111        -812 811 
Utgående ackumulerade avskrivningar     -4 125 235     -3 906 792 
   
Redovisat värde      2 114 452      2 941 491 

 

Stockholm 2022 för styrelsen i Psoriasisföreningen i Stockholms län 

 

 

Lars Ettarp            Hans Fink  Yngve Ornerud 
 
          
 

Emelin Shabo                          Melker Ödebrink 

 

Ingående anskaffningsvärde      5 777 660      5 777 660 
Inköp                    0                     0  
Utgående anskaffningsvärde      5 777 660      5 777 660 
Ingående ackumulerade avskrivningar     -2 311 064       -1 733 298   
Årets avskrivningar        -577 766        -577 766 
Utgående ackumulerade avskrivningar     -2 888 830     -2 311 064 
   
Redovisat värde      2 888 830      3 466 596 
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Revisorspåteckning 

Min revisionsberättelse har avgivits 2022 

 

Tommy Nilsson          Josefine Jonsson 
Auktoriserad revisor          Revisor 
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Intäkter och kostnader för föreningsverksamheten 

Föreningsverksamhetens utfall för år 2021 jämfört med utfall 2020. Beloppen anges i kronor. 

  Intäkter                                                                                            Utfall 2021            Utfall 2020 

LSF    603 500 1 068 750 
Medlemsavgifter    411 867    418 850 
Kungsettans Bingoallians      55 178      70 610 
Övrigt       31 706      48 044 

 Totalt intäkter                                                             1 102 251               1 606 254 

  Kostnader                                                                                        

Löner    838 510    767 908 
Sociala avgifter    379 761    315 563 
Resekostnader        6 710        9 362 
Hyror    125 801      96 905 
El och renhållning        5 552        7 832 
Underhåll anläggningar och inventarier               0        7 383 
Förbrukningsmaterial      18 562      24 216 
Föreningsaktiviteter    149 495    137 425 
LänsNytt    130 460    133 534 
Trycksaker, foto/film, info-material               0         9 614 
Styrelsemöten, årsmöten, riksstämma      80 324      24 405 
Försäkringar        5 498        8 782 
Telefon och datakommunikation      28 727      24 276 
Porto      18 414      16 256 
Annonser och marknadsföring      83 797      66 982 
Personalkostnader        1 767               9 500 
Administrativa kostnader    130 280      26 066 
Revision, certifiering och övriga arvoden       17 129      16 442 
Lokalvård        7 141        8 335 
Finansiella kostnader           335      14 233 

Totalt kostnader                                       2 028 263             1 725 019  

Resultat                                         -926 012                -118 765 

 

. 
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Intäkter och kostnader för vårdverksamheten  

Vårdverksamhetens utfall för år 2021 jämfört med utfall 2020. Beloppen anges i kronor. 

Intäkter                                                                                                          Utfall 2021     Utfall 2020 

Ersättning från HSN (Sthlm) 22 419 717 23 080 077 
Patientavgifter (Sthlm)   1 801 738   1 530 770 
Ersättning och patientavgifter övriga       305 925      750 553 
Övrigt    1 693 298   2 346 199 

 Totalt intäkter                                                                          26 220 678     27 707 603 

 Kostnader                                                                                                    

Löner 13 484 811 14 046 836 
Sociala avgifter   4 400 677   4 136 574 
Resekostnader        38 881        87 649 
Hyror   4 085 974   3 920 108 
El och renhållning      261 755      289 742 
Underhåll anläggningar och inventarier      458 271         618 808    
Förbrukningsmaterial      453 973      334 577 
Tvätt och lokalvård   1 713 029   1 608 768 
Läkemedel och mjukgörande medel      467 254      680 885 
Medicinsk service      608 515      499 452 
Försäkringar      194 908      216 627 
Telefon och datakommunikation    1 634 553      906 089 
Porto      120 212      122 994 
Annonser och marknadsföring        50 751        83 622 
Personalkostnader      274 613        276 484   
Administrativa kostnader      108 947      155 626 
Revision, certifiering och övriga arvoden      458 979      186 953 
Transporter          8 543        14 194 
Avskrivningar   1 439 958   1 390 577 

Totalt kostnader                                                                          30 264 604     29 576 569 

Resultat                                                     -4 043 926      -1 868 966 

 

Under 2020-2021 har mottagningarnas öppettider temporärt anpassats efter de riktlinjer som Staten, 
Region Stockholm, Smittskydd Stockholm och vårdhygien framfört from mars. 

Vakanser på mottagningarna har inte anställts för att anpassa kostnaderna till rådande 
omständigheter. 

 
 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
LE

LQ
M

-H
W

86
E-

N
H

86
V-

3I
0G

D
-4

D
TE

0-
AK

BW
1



 

 

Revisionsberättelse 

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

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för 2021. 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 2021 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 2021. 

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 2022 

 

 

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 
Stängd tills vidare
 
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


