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Logga in på Intern information 
Alla förtroendevalda i Psoriasisförbundet kan logga in på ett generellt konto för att 

hämta Intern information. Det finns inga funktioner för detta konto och ska endast 

användas för att hämta och läsa information.  

Gör så här: 

Öppna en webbläsare, klicka på denna länk Intern information Alternativt kan du skriva 

in i webbläsarens adressrad:  https://psoriasisforbundet553.sharepoint.com 

 Logga nu in i rutan som dyker upp med: 

Användarnamn: intern@pso.se 

Lösenord: Desu9033 

Nu är du inloggad på Psoriasisförbundets intranät. Här finns en intern kalender och 

interna nyheter. Du har nu läs-behörighet till katalogen ”Intern information” som finns 

som direktlänk i menyn.  

 

Det kan hända att det ser ut så här när du loggar in: Klicka i så fall bara på 

”Psoriasisförbundets Intranät” så hamnar du rätt.  
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Lösenord uppdateras lite då och då av säkerhetsskäl, och vi skickar ut nya lösenord på 

epost till läns- och lokalavdelningarna – skulle du inte ha fått information om det så 

kan du kontakta oss. 

 

Webben 
Nu finns en samlad ingångssida för olika slags roller och funktioner. Här 

hittar ni både inloggningar och manualer samt en länk till en sida med 

instruktionsfilmer för att komma igång med webben.  

www.psoriasisforbundet.se/intern-information/ 

Här finns filmerna! 

www.psoriasisforbundet.se/webbkurs/ 

Det går även bra att efter behov och överenskommelse göra en utbildningsdag 

på plats. Hör av er till mig så kan vi prata om hur vi på bästa sätt kan hjälpa till. 

Naturligtvis är det bara att höra av sig om det är något som krånglar eller som 

behöver göras.  

Nu framöver kommer jag ta kontakt med flera av er för att stämma av med hur 

det har fungerat med epost och inloggning på intern information, och hur det 

går med läns- och lokalsidorna och se till att alla har rätt information.  

 Vid behov av support kontakta louise.persson@pso.se eller ring på 

08 556 109 13 
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