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Vision 
Ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit 

 

Uppdrag (stadgarna § 2)  

 
verka för   

goda livsvillkor för människor med psoriasis. Med psoriasis avses även 
psoriasisartrit samt andra till psoriasis relaterade sjukdomar 

 
särskilt arbeta för 

bättre vård-, behandlings- och arbetsmöjligheter samt bättre stöd åt alla 
psoriasissjuka 

sammanhållen vård, lika vård och behandling i hela landet. Psoriasis är en 
systemsjukdom som kräver en väl fungerande vårdkedja 

 

verka för  
att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala och kulturella 
standard som övriga medborgare upplysning och forskning om psoriasis 

 

vid behov  

samarbete med andra organisationer för att förverkliga gemensamma syften 

 

genom  

ett forskningsråd fördela tillgängliga medel för att främja vetenskaplig forskning 
rörande psoriasis 

 

i samarbete med region-, läns – och lokalavdelningarna 

upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna lokalt, regionalt och 
centralt 
 

 

  



 

Verksamhetsinriktning 2015 – 2017 
 

”Ett stolt Psoriasisförbund med framtidstro som växer i inflytande, förtroende och gemenskap” 

 

FYRA FOKUSOMRÅDEN 

• Samhälle och forskning 
• Opinionsbildning och kommunikation 
• Utveckling av Psoriasisförbundet 
• Medarbetare och resurser 

 

Samhälle och forskning 
MÅL  

Nationella riktlinjer och ett vårdprogam för psoriasis, som inkluderar 
behandlingsrekommendationer, samsjuklighetsperspektiv och bemötande, tillämpas 
i hela landet.  
Exempel på mått: beslut om riktlinjer och program. 

 

En bibehållen och utvecklad nationell psoriasisforskning av internationell klass. 
Exempel på mått: antal publicerade vetenskapliga artiklar, disputationer på området, 
internationell uppmärksamhet i svenska och internationella forskningskonferenser  
och tidskrifter. 

 

Opinionsbildning och kommunikation  
MÅL  

Psoriasisförbundet är och förblir en etablerad, respekterad och representerad part i 
samhället i utvecklingen av hälso-, sjuk – och psoriasisvård. 
Exempel på mått: undersökning bland beslutsfattare, samarbetspartners, opinionsbildare. 

 

Psoriasisförbundets medlemmar - minst 90 % - upplever att förbundet gör skillnad 
i den egna vardagen.  
Exempel på mått: medlemsundersökning. 

 
 



 

Utveckling av Psoriasisförbundet 
MÅL 

Psoriasisförbundet ökar i medlemsantal i samtliga län till följd av fler och nöjdare 
medlemmar i alla åldrar. 
Exempel på mått: medlemsantal, nöjdhet. 

 

Psoriasisförbundets förtroendevalda är motiverade och har kompetens att ta vara 
på medlemmarnas intressen och att leda och utveckla Psoriasisförbundet. 
Exempel på mått: undersökning bland förtroendevalda. 

 

Medarbetare och resurser  
MÅL 

Psoriasisförbundet är en attraktiv arbetsgivare.  
Exempel på mått: undersökningar bland medarbetare. 

 

Ekonomi i balans. 
(Exempel på mått: resultat  + ./. 0 )   
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