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Psoriasisförbundet 
     Norrbottens län 

 
 
Norrbottens länsavdelning – avdelning 22 av Svenska Psoriasisförbundet - bildades den 28. 
februari 1969, vid ett informationsmöte i Luleå och har verkat i mer än 40 år som ideell 
intresseorganisation, ansluten till Psoriasisförbundet.  
 
Jubileumsskriften ”Norrbottens länsavdelning 25 år – Vår historia” som togs fram inom 
länsavdelningen, innehåller en historisk beskrivning av verksamhet som förekommit.  
”Åren som gått 1969 – 1994, Resumé” – redovisar kortfattat verksamhet av betydelse, som 
förekommit inom länsavdelningen med lokalavdelningar. 
   Artiklar som finns med beskriver hur verksamheten utvecklats och förändrats inom läns-
avdelningens verksamhetsområden samt ideella arbetsinsatser från starten 1969 och fram  
till 1994.  
 
 
Denna handling omfattar Norrbottens länsavdelning - verksamhet årsvis redovisad från 1994 
och fram till 2009 årsmötet - utveckling av föreningsverksamhet och ideella arbetsinsatser 
samt förändringar inom verksamhetsområden.  
   Lokalavdelningarnas verksamhet är därvidlag en viktig del av den totala verksamheten, men 
lokala genomförda aktiviteter är inte medtagna i denna redovisning. 
 
Några viktiga delar av verksamheten och aktiviteter: 

• Stora Nolia 1996, och varannat år till och med 2008. – information om verksamhet, 
psoriasissjukdomen, vård- och behandlingsmöjligheter samt en källa för rekrytering av 
medlemmar. 

• Medlemsvärvningskampanj, 1998 – 16 % ökning, 80 nya medlemmar  
• Ljusbehandlingsverksamheten i Luleå och Boden – under år 2001 engagerade inte 

bara länsavdelningens styrelse och medlemmar även allmänhet. Reportage och artiklar 
i pressmedia – tidningar. 

• Svenska Psoriasisförbundet ”Psoriasis i glesbygd” 2001 – länsavdelningen medverkar 
i arbetsgruppen. 

• Medlemsresor 2002 – Båtresa till Brändöskär med besök i kapellet från 1774. 
Bussresa till Arjeplog med besök i Silvermuseét 

• Svenska Psoriasisförbundet vårdprojekt, 2004-2006 – länsavdelningens medverkar 
aktivt med förslag till innehåll samt kartläggning av vård och ljusbehandlings-
verksamheten i Norrbotten 

• Internationella Psoriasisdagen 29 oktober 2004 – årlig informationsdag, börjar.  
• Svenska Psoriasisförbundet ändrar 2005 namn och logotyp, till Psoriasisförbundet. 

Hemsida: www.psoriasisforbundet.se och länsavdelningen blir Psoriasisförbundet 
Norrbotten med hemsida: www.psoriasisforbundet.se/norrbotten  

• Allmänhetsföreläsningar – ”Att leva med psoriasisartrit” 2007, ”Att leva med 
psoriasis”, 2008. 

• Hemsida på internet Norrbottens länsavdelning – revideras 2007 och får 2009 ny 
webbplats:www.psoriasisforbundet.se/norrbotten 

 

http://www.psoriasisforbundet.se/�
http://www.psoriasisforbundet.se/norrbotten�
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Målsättning för länsavdelningens verksamhet. 
Länsavdelningens syfte framgår av stadgarna. 
 
Därutöver har målsättning och verksamhet under perioden  1994 – 2009 berört följande 
huvudområden: 

1. Medlemsvård – Rekrytering 
2. Information – Upplysningsverksamhet 
3. Vård- och intressepolitisk verksamhet 
4. Utbildning – Studieverksamhet 
5. Forskning 
 
 

Slutord från styrelsen i 2008 års verksamhetsberättelse: 
* ”Medlemsutvecklingen – Rekrytering av nya medlemmar har stor aktualitet, som erfordrar 
särskilda insatser – visa medlemsnyttan, övertyga andra människor hur viktigt det är att stödja 
vårt arbete genom att bli medlem.” 
 
* ”Förtroendevalda till läns-/lokalavdelning – Personer som är intresserade och med kunskap 
om vår verksamhet erfordras, för att möjliggöra informationsinsatser samt fullgöra den ideella 
föreningsverksamheten i önskvärd omfattning.” 
 
* ”Landstingets avdelade resurser för – Vård- och behandlingsanläggningar med bra 
tillgänglighet, hög kvalitet på vård- och behandling, utrustning och utbildad personal – är av 
mycket stor betydelse för våra medlemmars livskvalitet.” 
 
 
 
Handlingen är inte en historik – innehållet beskriver en 15- års period av länsavdelningen, 
med den speciella verksamhet som då förekom, utöver den normala föreningsverksamheten. 
   Förhoppningen är att läsaren skall få en uppfattning om verksamheten och de förändringar, 
förbättringar som under årens lopp tillkommit, samt omfattningen av de ideella arbetsinsatser 
som förtroendevalda personer gjort för att ”alla med psoriasis ska kunna leva ett bra liv.” 
 
 
 
Mars 2011 
 
 
Marino Eriksson 
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Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning 
     Verksamhet 1994 – 2009. 

 
Sammanställningen är utdrag bl a från årsredovisningar - Verksamhet(er), aktiviteter, beslut 
och händelser som varit av betydelse för länsavdelningens ideella verksamhet. Informations-
arbetsinsatser av olika slag som bidragit till förbättringar, för att underlätta tillvaron för inte 
bara medlemmar utan alla psoriasissjuka i Norrbottens län. 
 
1994 
Årsmöte den 26 mars, på Restaurang Pigalle, Piteå.  
   Marino Eriksson, Boden valdes till ny ordförande i Norrbottens länsavdelning. 
Målsättning och verksamhetsplan för länsavdelningen antas av årsmötet. 
Ombudsman Olle Persson informerar vid årsmötet om Svenska Psoriasisförbundets 
verksamhet. 
   Vårdpolitiskt program – Underlag för nytt program inhämtas vid sammanträden med 
ledningen för hudkliniken Bodens sjukhus. 
   Utbildningsvecka genomförs, för andra året, med psoriasispatienter vid Hudkliniken Bodens 
sjukhus, länsavdelningen medverkar med information. Kursinnehållet var inriktat på såväl 
medicinska som psykologiska och praktiska frågor med målsättningen att ge kunskap om 
sjukdomen, eftersom det ger trygghet, ökad självständighet och självkänsla. 
   PSO funktionärskurs på Lanzarote – Norrbottens länsavdelning deltar med sex förtroende-
valda styrelsemedlemmar. 
   Nordkalottkonferens (Sverige, Finland och Norge) i Jukkasjärvi, med deltagare från 
förbundsstyrelsen och kansli, länsavdelningen samt vårdpersonal från ljusbehandlingar i 
Norrbotten som inbjudits av länsavdelningen. 
   Arcusmässan. Tema: Ungdom-, Handikapp-, Hobby- och Fritid. Länsavdelningen deltog 
med bemannad utställning och information om vår verksamhet. 
   Medlemsantalet 31/12 var 541. 
 
1995 
Årsmöte den 22 april, på Hotell Nordkalotten, Luleå.  
Professor Gunnar Swanbeck föreläste om genetisk forskning kring ärftligheten av psoriasis - 
”Psoriasisgenetikprojektet.”  Reportage i NSD 24/4 ”Forskning psoriatikers hopp.” 
   Länsavdelningens 25-års jubileum avhölls enligt särskilt program i samband med årsmötet. 
Ordföranden Marino Eriksson lämnade en historisk återblick på de gångna tjugofem åren, 
1969 - 1994, länsavdelningens ideella verksamhet och de framsteg och förbättringar som 
uppnåtts avseende vård- och behandlingsmöjligheter för psoriasissjuka i Norrbotten. 
Jubileumsskriften ”Norrbottens länsavdelning 25 år – Vår historia” som sammanställts inom 
länsavdelningen utsändes till alla medlemmar.  
   Utbildningsvecka med psoriasispatienter genomfördes vid Hudkliniken, Bodens sjukhus, 
länsavdelningen medverkar med information.  
   Vårdpolitiskt program – Sammanställning av vård- och behandlingsmöjligheter i Norrbotten 
insänds till Svenska Psoriasisförbundet 
   PSO nationella informationsvecka 23 – 29 oktober – aktiviteter i olika form har genomförts 
av lokalavdelningarna. Skärmutställning i Bodens stadsbibliotek och Bodens stadshus. 
Enskild medlems artikel i NSD ”Alla borde kunna visa sig som de är”, redogjorde på ett bra 
sätt psoriasissjukas situation i arbetslivet och under fritid. 
   Informationsmöte den 19 oktober i Kiruna – Medlemmar och allmänhet inbjöds till mötet, 
där länsavdelningens ordförande samt vårdpersonal från Bodens sjukhus medverkade. 
   Medlemsantalet 31/12 var 532. 
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1996 
Årsmöte den 23 mars, på Hotell Kalix, Kalix. 
Fil dr Karl W Sandberg föreläste om informationsteknologi  ”IT möjligheter för brukare” 
   Utbildningsvecka med psoriasispatienter genomfördes vid Hudkliniken, Bodens sjukhus, 
länsavdelningen medverkar med information. 
   Stora Nolia i Piteå - Länsavdelningen deltog för första gången med egen bemannad monter 
och utställning. PSO Aktuellt reportage ”Många frågar om psoriasis på årets Stora 
Noliamässa.” samt i PT ”De sprider kunskap – allmänheten vet för lite om psoriasis.” 
   Rundresa med redaktören i PSO aktuellt till vårdcentraler inom fyrkantenområdet Luleå, 
Boden, Älvsbyn och Piteå. Reportage ”Många mil mellan medlemmar i Norrbotten” belyser 
landstingets vård- och behandlingsmöjligheter samt länsavdelningens historik och verksamhet 
som lett till att det finns en behandlingsanläggning (möjlighet) i varje kommun. 
   Medlemsantalet 31/12 var 534. 
 
1997 
Årsmöte den 12 april, på Dundrets sportanläggning – Timmerstugan, Gällivare.  
Filmvisning - Lars Pirak och hans sätt att tillverka olika alster av material från naturen. 
   Utbildningsvecka med psoriasispatienter genomfördes vid Hudkliniken, Bodens sjukhus, 
länsavdelningen medverkar med information. 
   Förbundsstyrelsebesök - representanter informerades om Norrbottens län, landstingets vård- 
och behandlingsresurser (möjligheter) för psoriasissjuka samt länsavdelningens verksamhet. 
   Stödpersonprojekt –Svenska Psoriasisförbundets projekt, för att utröna behovet av denna 
verksamhet. Länsavdelningen deltar som ett av fyra län i en tvåårig försöksperiod. Kontakt 
(1)- och stödpersoner (2) från Norrbotten har utbildats, arbete har pågått  med färdigställande 
av informationsmaterial. 
   Hälsodag i Boden – Länsavdelningen deltar med skärmutställning och information 
   Nordkalottkonferens i Hammerfest, Norge (Norge Finland, Sverige), deltagare bl a från 
Norrbottens länsavdelning. 
   Hemsida på internet - Svenska Psoriasisförbundets kommer igång med information på 
webbplats: www.pso.se 
   Medlemsantalet 31/12 var 500. 
 
1998 
Årsmöte den 18 april, på Noliarestaurangen, Piteå.  
Information om naturmediciner som alternativa behandlingsformer för kroniska sjukdomar 
samt filmvisning ”Vad är psoriasisartrit?”  
   Psoriasisartrit – projektet, marknadsförs till medlemmar samt personal i olika nivåer inom 
sjukvården. Boken ”PsoA, psoriasisartrit och filmen ”Vad är psoriasisartrit”, lämnas till 
hudkliniken och reumatikeravdelningen vid Bodens sjukhus.  
   Stora Nolia i Piteå - Länsavdelningen deltog med egen bemannad monter och utställning, 
Medlemsvärvning, ett led i förbundets kampanj gav ett bra resultat 16 procent, 80 nya 
medlemmar. Reportage i PSO Aktuellt ”Lyckad värvning på mässa i Piteå” samt ”Sjukhus för 
2000-talet byggs i norr – men brist på hudspecialister oroar.” 
   Stödpersonprojektet – Svenska Psoriasisförbundet har utbildat tre förtroendevalda, som efter 
egen intresseanmälan uttagits till utbildningen. Verksamheten som är ett komplement till 
sjukvården har under året inriktats på att få igång projektet – informationsmaterial lämnas till 
vårdcentraler och sjukhus i Norrbotten. Stöd och råd lämnas vid behov till enskilda via 
”psoriasistelefonen 0200 – 11 36 36 .Projektet uppmärksammades i länstidningar och 
Norrbottensradion med reportage om aktiviteten.  
   Medlemsantalet 31/12 var 580. 
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1999 
Årsmöte den 17 april, på Skapa hotell och konferens, Boden.  
Björn Fredriksson, Boden-Överluleå forskarförening föreläste om ”Släktforskning steg för 
steg.” 
   Länsavdelningens 30-års jubileum avhölls i samband med årsmötet. Ordföranden Marino 
Eriksson lämnade en historisk återblick på de gångna trettio åren, särskilt senaste årens 
verksamhet och de framsteg och förbättringar som tillkommit avseende vård- och 
behandlingsmöjligheter för psoriasissjuka i Norrbotten. Förtjänsttecken utdelades till 
förtroendevalda för många års förtjänstfullt, ideellt arbete. 
   Vård- och intressepolitik – Möten med representanter för landstinget på olika nivåer, 
(landstingsråd, sektionschef för hudsjukdomar, ordförande Luleå-Bodendirektionen m fl), 
angående utlokalisering av ljusbehandlingsverksamheten till primärvården, väntetider för vård 
och behandling i samband med nedläggning av Boden och Luleå sjukhus. 
   Psoriasisartritprojektet – utbildning av vårdpersonal den 16 mars i Arvidsjaur, föreläsare var 
reumatolog Gerd-Marie Allenius, Umeå och länsavdelningens ordförande informerade om 
verksamheten i Norrbotten. Förbundets slutrapport avseende projektet lämnades 31 mars. 
   Vårdprogram för psoriasissjuka i Norrbottens län - Skrivelse har sänts till länshandikapp-
rådet (LHR och muntlig information har lämnats vid sammanträde. 
   Handikappkonferens i Gällivare ”Full delaktighet i samhället” – Länsavdelningens 
ordförande medverkade som föreläsare  
   Stödpersonverksamheten – utvärdering av det tvååriga projektet samt slutredovisning med 
förslag att utbildade stödpersoner fortsätter med stöd från förbundskansliet – verksamheten 
ingår som del i länsavdelningens verksamhet. 
   Sunderby sjukhus – Visning den 6 september, av det nybyggda sjukhuset, länsavdelningen 
deltog med del av styrelsen och broschyrer lämnades som utställningsmaterial. 
   Medlemsantalet 31/12 var 563. 
 
2000 
Årsmöte den 8 april, Folkets Hus, Kalix.  
Jan Englund föreläste om ”Komplementär medicin Ett nytt hjälpmedel?!” 
   Sunderby sjukhus (Europas modernaste sjukhus) - Hudsektionen öppnades den  
24 januari, med hudmottagning och behandlingsenhet - ljusbehandling samt ett mindre antal 
vårdplatser i en allvårdsavdelning 
.   Informationsmöte med ledningen vid hudsektionen Sunderby sjukhus – ljusbehandlings-
verksamhet inom Norrbotten, vård- och behandling för psoriasissjuka, klimatvård mm. 
Det kom att bli början till årliga återkommande kontakt- och informationsmöten. 
   Vård- och intressepolitik - Möten med företrädare för Boden-Luleå sjukvårdsförvaltning 
angående lokaler och utrustning för ljusbehandlingar i Boden och Luleå 
   Björknäs vårdcentral - ljusbehandling öppnades den 13 mars i nya ombyggda lokaler, 
utrustning överflyttad från lokaler i nedlagda Bodens sjukhus. 
   Luleå ljusbehandling är sedan september i tillfälliga lokaler i det tidigare Luleå sjukhus.  
   Stora Nolia i Piteå – Länsavdelningen deltog med egen bemannad monter och utställning, 
medlemsvärvning, resultat ett fyrtiotal nya medlemmar  
   Stödpersonverksamheten har ingått som del av verksamheten. Samtal och stödperson-
medverkan har varit av mindre omfattning. 
   Länskonferens i Umeå – deltagare Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens 
länsavdelning 
- Hemsida på internet – arbetsgrupp påbörjar arbete med utformning och innehåll. 
   Medlemsantalet 31/12 var 594. 
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2001 
Årsmöte den 31 mars, Handikappcentrum, Gällivare.  
Mats Krigsman föreläste om ”Fjällnäs” – Gällivare och Malmbergets historia. 
   Länshandikapprådet (LHR) – Länsavdelningens ordförande informerar om Psoriasis och 
länsavdelningens verksamhet vid LHR sammanträde. 
   Sunderby sjukhus, division medicinska specialiteter lämnade i oktober ett förslag för 
politikerbeslut ”Koncentration av ljusbehandlingsverksamheten i Luleå-Bodenområdet till 
Sunderby sjukhus – nedläggning av verksamheten i Luleå och Boden.” 
Verksamheten under årets sista kvartal ägnades helt åt att argumentera för att ha kvar 
ljusbehandling i Luleå och Boden. ”Verksamhet och personal inordnas inom primärvården i 
Boden respektive Luleå. Ljusbehandlingsenheten i Boden och Luleå kvarstår med lokalisering 
i Boden vid Björknäs vårdcentral i nuvarande lokaler, Luleå i nuvarande lokaler, senare i 
anslutning till Luleå vårdcentral nya lokaler eller annan vårdcentral i Luleå med lämpliga 
lokaler.” 
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträdet 10 oktober med beslut ”Ärendet 
återremitteras.” 
   Landstingsstyrelsens beslutade vid sammanträde 19 december, att behandlingsanläggningar 
blir kvar i Luleå och Boden. Inordnandet av verksamheten inom primärvården behandlades 
inte, men har senare genomförts.  
Länsavdelningens aktiva arbete, som kröntes med framgång följdes av stora tidningsrubriker.  
NSD - ”(S)vidande nederlag. Ljusbehandlingen blir kvar i Luleå och Boden.” och i 
PsoriasisTidningen – ”Lönsam lobbying i Norr.” 
   Stödpersonverksamheten har ingått som del i verksamheten. Kontakt- och stödpersoner har 
deltagit i förbundets träffar för utvärdering av verksamheten. 
   Psoriasisvård i glesbygd – Länsavdelningens ordförande deltog i Svenska Psoriasis-
förbundets arbetsgrupp som tog fram och avlämnade rapporten ”Glesbygdsvård för 
Hudsjukdom Västerbottensmodellen.” 
   Länskonferens på Sunderby Folkhögskola - Norrbotten, Västerbotten och Jämtland med 
länsavdelningen som ansvarig för planering och genomförande. 
   Medlemsantalet 31/12 var 578. 
 
2002 
Årsmöte den 13 april, Almskas (skolan) konferenscenter, Boden.  
Björn Hernefeldt berättar om sitt Robinson – äventyr samt underhåller med musik och sång. 
   Medlemsmöten/resa - Bussresa till Arjeplog med omnejd, studiebesök i Silvermuseét  samt 
båtresa till Brändöskär med besök i kapellet från 1774. 
   Vård- och intressepolitik – Länsavdelningen har med landstingsledning samt i läns-
handikapprådet (LHR) tagit upp frågan om revidering av vårdprogram för psoriasissjuka, 
ärendet har lämnats till berört verksamhetsområde inom landstinget. 
   Överenskommelse med landstingsledningen har träffats om att, när nuvarande lokaler i fd 
Luleå sjukhus lämnas vid halvårsskiftet 2003, lokalisera ljusbehandling i Luleå till 
Björkskatans vårdcentral, Luleå primärvård. 
   Behandlingsanläggningen vid Furunäsets vårdcentral stängs i maj med anledning av 
arbetsmiljöproblem. Planering för ombyggnad har påbörjats. 
   Stora Nolia i Piteå - Länsavdelningen deltog med egen bemannad monter och utställning, 
medlemsvärvning gav 66 nya medlemmar. PsoriasisTidningen ”Medlemsrekord på Stora 
Nolia.” Vid ett medlemsmöte en av mässdagarna informerades om pågående verksamhet i 
Norrbotten. Personal från förbundskansliet, särskilt inbjudna deltog i medlemsmötet. 
   Länskonferens, Medlefors Folkhögskola, Skellefteå, deltagare Norrbotten och Västerbotten. 
   Medlemsantalet 31/12 var 612, 
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2003 
Årsmöte den 5 april, Restaurang Furuborg, Piteå.  
Lars-Erik Boström underhöll med musik och sång, bl a från resor med ”Jokkmokks – Jokke.” 
   Medlemsmöten/resa - Studiebesök i Storforsens naturreservat, Vidsel samt i LKAB:s  
underjordsgruva i Malmberget.  
   Vård- och intressepolitik - Ljusbehandlingen vid Furunäsets vårdcentral, Piteå, stängd sedan 
maj 2002 på grund av arbetsmiljöproblem, öppnades åter i mars efter ombyggnad av lokaler 
och med ny utrustning, bl a ljusboxar. 
Ljusbehandlingen fd Luleå sjukhus flyttades till Björkskatans vårdcentral i ombyggda och 
ändamålsenliga lokaler samt med ny utrustning, öppnades i oktober. 
   Länsavdelningen aktualiserade tidigare insänt ärende i Länshandikapprådet om vårdprogram 
för psoriasissjuka samt medel avsatta för klimatvård. 
   Svenska Psoriasisförbundets 40-årsjubileum i Uppsala -  Länsavdelningen deltar med 
information och utställningsskärm. 
   Miljö&Skördedagar i Boden - Länsavdelningen och Luleå-Boden lokalavdelning i sam-
verkan deltog med bemannad skärmutställning. 
   Stödpersonverksamheten - ingår nu som en del i verksamheten, kontakt- och stödpersoner 
har deltagit i förbundets ”Psoriasistelefonverksamhet – 0200-11 36 36.” 
   Medlemsantalet 31/12 var 586. 
 
2004 
Årsmöte den 24 april, Sverigefinska folkhögskolan, Haparanda.  
Lennart Lindfors föreläste om Haparanda – Tornedalens historia. 
   Svenska Psoriasisförbundets Vårdprojekt - Länsavdelningen deltar som ett av fem län i ett 
treårigt projekt. Målet är att skapa en modell för det lokala vårdpolitiska arbetet.  
Marino Eriksson är kontaktperson, basunderlag samt utkast till mall för ”Kartläggning av 
vårdsituationen i region/län” insänds till förbundet. 
   Stora Nolia i Piteå - Länsavdelningen deltog med egen bemannad monter och utställning,  
medlemsvärvning gav  52 nya medlemmar. 
   Miljö&Skördedagar samt Tillgänglighetsvecka i Boden - Länsavdelningen och Luleå-Boden 
lokalavdelning i samverkan deltog med bemannad skärmutställning  
   Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober, arrangeras för första gången och skall 
återkomma varje år. Annonsering i tidningar, affischer samt informationsmaterial lämnas till 
vårdcentraler och centrala platser.  
   Medlemsantalet 31/12 var 603. 
 
2005 
Årsmöte9 april, Dundret – Björnfällans konferensanläggning, Gällivare.  
Mats Krigsman föreläste om ”Malmens väg.” och Malmbergets historia. 
   Vårdprojektet – Länsavdelningen genomför kartläggningsarbete under hösten med besök 
vid samtliga behandlingsanläggningar – ljusbehandlingar. Informationsträffar med och 
skriftlig information till beslutsfattare samt berörd vårdpersonal i Norrbottens läns landsting. 
   Informationsmöte med ledningen vid hudsektionen Sunderby sjukhus. 
   Kalix lokalavdelning, är formellt nedlagd enligt beslut vid lokalavdelningens årsmöte. 
   Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober. Informationsinsatser enligt tidigare år. 
   Riksstämman - Svenska Psoriasisförbundet ändrar namn till Psoriasisförbundet, ny 
logotyp och hemsida: www.psoriasisforbundet.se  
Länsavdelningens ändrar namn till Psoriasisförbundet Norrbotten med ny logotyp och 
hemsida: www.psoriasisforbundet.se/norrbotten 
   Medlemsantalet 31/12 var 582. 

http://www.psoriasisforbundet.se/�
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2006 
Årsmöte 28 april, Sunderby Folkhögskola, S Sunderbyn,  
Björn Fredriksson, föreläste om ”Engelska kanalen” en djärv 1800-talssatsning” i Boden. 
   Psoriasisförbundets Vårdprojekt - Avslutande möte hölls den 8 juni, handlingsplan avses 
utarbetas med ”pilotlänens” (Norrbotten, Stockholm, Örebro och Kronoberg) samlade 
resultat, med inriktning på begreppet tillgänglighet.  
Information om projektet har fortlöpande under arbetets gång lämnats till beslutsfattare i 
Norrbottens läns landsting. 
Grundtanken med projektet var att påverka den ojämnhet som råder inom psoriasisvården: 

- Vilken vård och behandling du har tillgång till beror idag på var i landet du bor 
- Orsaken är främst landstingens kunskaper, prioriteringar och ekonomi 
- Vår egen förmåga att kartlägga, överblicka och påverka situationen på lokal nivå, har 

en avgörande betydelse, en krävande uppgift i dessa tider. 
   Stora Nolia i Piteå – Länsavdelningen deltog med egen bemannad monter och utställning, 
medlemsvärvning gav som resultat ett trettiotal nya medlemmar  
   Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober.  
   Medlemsantalet 31/12 var 572. 
 
2007 
Årsmöte den21 april, Skapa Konferens och Hotell, Sävast, Boden.  
Göran Emerius berättar om och visar filmen ”ALASKA” djur och naturliv. 
   Seminarium ”Att leva med psoriasisartrit” den 5 maj i Kulturens Hus, Luleå - 
Länsavdelningen med läkemedelsföretaget Abbot som medarrangör. Närmare 200 personer 
kom och lyssnade till föreläsningen om psoriasisartrit och information om länsavdelningens 
verksamhet. 
   Psoriasisförbundets Vårdpolitiska handlingsplan – utsänds till länsavdelningar. 
Handlingsplanens tillkomst och innehåll grundar sig på erfarenheter från förbundets vård-
projekt som redovisades vid förbundskonferensen 2006 
Alla behandlingsformer i vårdkedjan måste finnas och fungera tillfredsställande, både 
öppenvård med ljus och salvbehandling, tillgång till specialistläkare och systembehandling, 
medicinsk hand- och fotvård, klimatvård och sluten vård.  
Den som har psoriasisartrit måste också ha tillgång till rörelserehabilitering inom 
öppenvården. 
Dokumentet kan användas som stöd vid påverkansarbete i vårdfrågor - utveckling av vård- 
och behandlingsmöjligheter.  
Planen innehåller bl a: 

- Kartläggningsmall 
- Behandlingsrekommendation psoriasis – Läkemedelsverket 
- Riktlinjer för medicinsk ljusbehandling 

Gemensam terminologi: Behandlingsanläggning – inte solarium eller psolarium 
                   Medicinsk ljusbehandling – inte solning 
                   Ljusbox och behandlingslampa – inte solarium 
   Miljö- och Skördedagar samt skolinformation i Boden – Länsavdelningen i samverkan med 
Luleå-Boden lokalavdelning deltar i aktiviteterna. 
   Nordnorge konferens i Bodö med deltagare från Psoriasisförbundet Norrbotten 
   Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober – Tema psoriasis är en allvarlig system-
sjukdom, som kan drabba fler av kroppens organ. Annonsering i tidningar, affischer och 
informationsmaterial lämnas till vårdcentraler och andra centrala platser. Vykort och 
information sänds till politiker, vårdpersonal och beslutsfattare 
   Medlemsantalet 31/12 var 551. 
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2008 
Årsmöte den19 april, Sunderby Folkhögskola S Sunderbyn.  
Kjell Lundholm föreläste om Gammelstad kyrkstad, Luleå, samt historisk återblick till 
händelserna, tiden omkring 1808/1809 
Verksamhetsinriktning som fastställs av årsmötet: 

- verka för att vidmakthålla, förbättra ljusbehandlingsverksamheten inom primärvården 
- verka för information till politiker , beslutsfattare och allmänhet 
- verka för medlemsrekrytering – personlig kontakt 

   Psoriasisförbundets medlemsvärvningskampanj - insatser har genomförts i samband med 
informationsdagar samt egen rekryteringskampanj riktad till medlemmar i december månad. 
   Allmänhetsföreläsning ”Att leva med psoriasis” 4 oktober  på Hotell Bodensia, Boden -  
Länsavdelningen med läkemedelsföretaget Wyeth som medarrangör. Ett nittiotal personer 
som deltog fick aktuell information om psoriasis och behandlingsmetoder – möjligheter samt 
länsavdelningens verksamhet. 
   Stora Nolia, länsavdelningen deltog för sjunde gången med egen bemannad monter och 
utställning.  
   Nolia Barn- och ungdomsmässa i Piteå 25-26 oktober - Länsavdelningen och Piteå lokal-
avdelning deltog med egen monter och utställning riktad till barn och ungdomar samt 
föräldrar. Från ”Ung med psoriasis” deltog två informatörer. 
- Miljö- och Skördedagar samt skolinformation i Boden - Länsavdelningen i samverkan med 
Luleå-Boden lokalavdelning medverkade med skärmutställning samt informatör. 
   Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober. Informationsinsatser enligt tidigare år. 
   Medlemsantalet 31/12 var 550. 
 
2009. 
Årsmöte den 25 april, Sunderby Folkhögskola S. Sunderbyn. 
   Tina Norgren, Luleå valdes till ny ordförande i Psoriasisförbundet Norrbotten 
 
   Psoriasisförbundet Norrbotten 40-årsjubileum (1969 – 2009) avhölls i samband med 
årsmötet. Optimistkonsult Ingalill Enbom föreläste om ”Att bli och vara optimist.” 
   Marino Eriksson, avgående länsordförande, gjorde en historisk tillbakablick från 
Norrbottens länsavdelnings bildande den 28 februari 1969 till nutid - sammanfattning  av 
länsavdelningens ideella arbetsinsatser och verksamhetsområden: Medlemsvård-Rekrytering, 
Information-Upplysning, Vård- och intressepolitisk verksamhet, Utbildning samt Forskning. 
 
Psoriasisförbundet Norrbottens län. 
Verksamhetsidé. 
Psoriasisförbundets verksamhetsidé är att: 

• Alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv 
Verksamhetsinriktning 2009-2011. 
Psoriasisförbundet verksamhet utgår från tre värdeord, gemenskap, kunskap och 
engagemang 
* Den gemenskap som medlemmarna kan få och ge förbundet, sker främst genom lokala 
aktiviteter i form av social verksamhet, identitetsskapande åtgärder och erfarenhetsutbyte. 
* De insatser som genomförs för att öka kunskapen hos medlemmarna syftar till att stärka 
medlemmarna i vardagen och öka medlemmarnas förutsättning att få tillgång till bästa 
möjliga vård och behandling 
* Det engagemang som förbundet, läns- och lokalavdelning har bidrar till förändringar och 
förbättringar i samhället som underlättar för psoriasissjuka. 
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