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FS diskussion om

Framtidsfrågor



Om 15 år är det dagens unga 

som bestämmer i vårt förbund?



Om 14 år finns inte längre 

några lokalavdelningar?



Om 10 år röstar Riksstämman via Internet –

hemifrån?



”Förstudie”

Syfte: Omvärldsspaning – lärande och 

att titta på förutsättningar framåt.

Aktiviteter: Bland annat besökt några 

avdelningar. 

Resultat: Ett rapport till FS

med vissa slutsatser.



Utmaningar



Utmaning

En förändrad
omvärld



Ca 440 förtroendevalda inom förbundets avdelningar
av dessa har ca 110 fler än ett uppdrag.

§ 2 Syfte

Länsavdelningens syfte är att:

• verka för goda livsvillkor för människor med psoriasis. Med psoriasis avses i 

dessa stadgar även psoriasisartrit samt andra till psoriasis relaterade sjukdomar

• påverka myndigheterna inom verksamhetsområdet till ökade 

insatser rörande bland annat vården och behandlingen av psoriasis

• särskilt arbeta för sammanhållen vård, lika vård och behandling i hela landet. 

Psoriasis är en systemsjukdom och det kräver en väl fungerande vårdkedja

• verka för att de psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, sociala 

och kulturella standard som övriga medborgare

• inom avdelningens verksamhetsområde informera om de psoriasissjukas 

förhållanden och problem

• genom olika aktiviteter stödja forskning rörande psoriasis, genom 

en för landet gemensam forskningsfond

• inom verksamhetsområdet utöva upplysningsverksamhet rörande 

psoriasis

• vid behov samarbeta med andra organisationer för förverkligande av 

gemensamma intressen

• i samarbete med lokalavdelning/ar eller där sådan ej finns genom styrelsens 

försorg upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna



Förutsättningar



Se framåt! (med lärdom av 

det som varit)



Utmaning

Utveckling av 
svensk vård



Bevaka och 

agera



Utmaning

Medlemsantal
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76%

12%

12%

300 000 med psoriasis

Lindrig Medel Svår

Lindrig Medel Svår
228 000 36 000 36 000



Totalt

Medlemmar

76%

12%

12%

300 000 med psoriasis

Lindrig Medel Svår

5%

Andel medlemmar av alla 

som har psoriasis



99%

1%

Av alla unga med psoriasis (26% av 300 000) 
är ca 1% medlemmar

Antal unga mellan
15-34 år

därav medlemmar

• 300 000 med psoriasis

• 26% unga i Sverige ger

ca 77 600 unga med psoriasis

• varav ca 500 är medlemmar



Utmaning

Ålder



Medelålder

41,2 år

63,5 år



Utmaning

Antal 
avdelningar
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84%

16%

Kommuner och lokalavdelningar

Antal kommuner

Antal LA

290 kommuner

54 lokalavdelningar



0% 10% 20% 30% 40% 50%

Jag har en närstående som är aktiv
i organisationen

Jag fick höra om verksamheten av
någon jag känner

Jag blev intresserad av
verksamheten via media

Jag anmälde mig till
volontärprogram på min arbetsplats

Alla

Man

Kvinna

Tabell. 24. Vad ledde till eget initiativ? I 
procent av dem som tog eget initiativ till att 
börja arbeta ideellt vid åtminstone ett 
tillfälle. 

Tabell. 25. Hur kom det sig att du 
blev ombedd? I procent av dem som 
blev ombedda att börja arbeta
ideellt vid åtminstone ett tillfälle. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inbjuden av någon jag känner/är
bekant med

Blev ombedd/inbjuden av någon i
organisationen

Medlem i organisationen och
vald/utsedd till uppdraget

Kände ett krav att ställa upp

Alla

Man

Kvinna



60 % hävdar att de skänkt pengar till 

en ideell organisation under de 

senaste 6 månaderna.

60 % säger att de har stort eller 

mycket stort förtroende för ideella 

organisationer. 

50 % av medborgarna engagerar sig 

ideellt i en eller flera organisationer, 

över flera års sikt är det 75 % som 

gjort en ideell insats.

Medborgarnas i särklass största bidrag till 

ideell verksamhet i Sverige är det ideella 

arbetet som uppgick till  ca 380 000 

helårsarbeten 2014. Enligt SCB ger 

det ett värde på den ideella insatsen på 

131 miljarder för 2014.

Det ideella engagemanget
Det finns 200 000 ideella föreningar i Sverige



Sammanfattning



Ser vi samma 
utmaningar?


