
Ordförande 

 

Tina Norgren  

Bor i Luleå och är född och uppvuxen i Skellefteå. Har även bott i Umeå där jag studerade till 

museitjänsteman vid Umeå Universitet. Men i stället för jobb på museum hamnade jag på 

Arbetsförmedlingen/Länsarbetsnämnden där jag både i Västerbottens- och i Norrbotten län har 

arbetat som förmedlare, projektledare, upphandlare, utbildare med mera. Sedan 20 år tillbaka 

arbetar jag på Länsstyrelsen i Norrbottens län, just nu på landshövdingens stab. Sambo med Göran 

och har en vuxen son, Kim. Jag har svår psoriasis och numera även psoriasisartrit, men håller mig på 

benen tack vare biologiskt läkemedel. På fritiden ägnar jag mig åt Psoriasisförbundet, åt min 

kolonilott och åt läsning. Även visst engagemang i några andra föreningar.    

Medlem i Psoriasisförbundet sedan jag var ung. Var ordförande för ungdomsförbundet, PSO-Ung när 

det bildades och några år framåt. Parallellt var jag engagerad lokalt och på länsnivå, vilket jag är än 

idag, just nu som vice ordförande i länsavdelningen Norrbotten, efter ett antal år som ordförande. 

Vice ordförande i Psoriasisförbundet sedan2011 och från 2014 förbundsordförande.  

Förbundets viktigaste uppgift är att stödja våra medlemmar. Det kan vi göra genom att påverka 

sjukvården/arbeta intressepolitiskt, men även genom personligt stöd eller information och 

kunskapsspridning. Alla delar behövs. Det framtidsarbete som nu drivs inom förbundet är intressant 

och spännande. Det handlar om utveckling av vår verksamhet och vår organisation. Allt för 

medlemmarnas bästa, för att de ska vara nöjda med sitt medlemskap. Det handlar om att bjuda in 

fler till vår gemenskap, att engagera fler och att synas och höras utåt, inte minst i sjukvården när 

kommer an på att påverka beslutfattarna.  

Jag vill också att det ska vara enkelt och lockande att bli och vara förtroendevald. Att fler ska tycka att 

det är kul, precis som jag gör. Psoriasisförbundet ska präglas av glädje. Detta är viktigt, för det formar 

vår kommunikation, vår image och lockar nya medlemmar.  

Tillsammans kan vi och gör vi inom förbundet stor skillnad för enskilda psoriasissjuka men också som 

samhällsaktör. Det är därför som jag vill fortsätta att jobba i och med förbundsstyrelsen.  

  



Vice Ordförande 

 
Conny Erixon, 53 år, Jobbar heltid, som nätdriftingenjör inom fiber på Teliacompany.Tidigare Ledare 

inom leverans datakom på Telia. 

Är aktiv inom föreningslivet och tränare i Husqvarna FF Dam Div 1 Fotboll. Trivs med att golfa, fiska 

och springa lite emellanåt när tid ges. 

Är idag Länsordförande för JKPG Län, och kassör för lokalavdelningen. Varit medlem sedan 1993. Har 

tidigare varit PSO-Ung ordförande i JKPG Län mellan 1993–1997. 

Framtidsarbetet inom förbundet är intressant och vi befinner oss lite i en generationsväxling som jag 

vill att vi tar oss igenom och växer oss starka och fortsätter det fina arbetet som gjorts under många 

år i förbundet. 

Jag vill att vi är en arbetande styrelse som med en modern inriktning vågar att utvecklas och anta de 

utmaningar vi står inför. 

Det är viktigt att vi kan växa och få fler att engagera sig på olika nivåer i förbundet. 

Det gör också att vi som förbund kan vara med och påverka i vård o politiken. 

Ser fram emot kommande och spännande mandatperiod. 

 

 

 

 

 

 

 



Ledamöter 

 

Melker Ödebrink 

Jag är 64 år och har varit aktiv i Psoriasisförbundet några år nu. Först som ledamot av styrelsen för 

länsavdelningen i Stockholm och på senaste Riksstämman blev jag invald i förbundsstyrelsen.  

Jag har haft psoriasis sedan 70-talet och provat de flesta behandlingsformer utom klimatvård. Från 

tjärsalva till biologiska läkemedel. Idag mår jag mycket bra och har inga egentliga hinder i min vardag. 

Mina arbetslivserfarenheter är varierade. Började som elektriker på Götaverken och via arbete som 

lokförare på SJ blev jag fackligt aktiv och arbetade som förhandlingsombudsman. Sista anställningen 

blev som kanslichef på A-kassornas Samorganisation. 

Engagemanget i Psoriasisförbundet kommer främst av intresse för intressepolitik och 

påverkansarbete. I styrelsen har jag ingått i två arbetsgrupper, medlem och stadgar. Jag har också ett 

uppdrag som förbundets kontaktperson för tre län. Det är väldigt roligt att följa vad som händer runt 

om i landet. Kontakterna med andra förtroendevalda inom förbundet är inspirerande. 

Framöver vil jag gärna arbeta med att utveckla förbundet, fler medlemmar, bättre ekonomi och ett 

ökat inflytande som patientorganisation. Jag tror att vi har stora möjligheter att lyckas om vi alla 

hjälps åt och drar åt samma håll. 

 

Jag heter Eva Brossberg Andersson och jag är 56 år. Jag bor i Borlänge och jag jobbar i en 

hemtjänstgrupp som riktad mot personer som har en demenssjukdom eller ett demensliknande 

symtom. Mina intressen är att få röra på mig både på gym och med härliga promenader och så klart 

mina fina barnbarn som är fyra och två år. Jag har jobbat både fackligt och politiskt sedan jag var 20 

år. Jag har var med i Pso Borlänge-Falun sedan 1998 först var jag revisor i många år men från förra 



året blev jag ordförande och i år blev jag invald i Pso Dalarnas Styrelse. Det som gör att jag vill vara 

med och driva frågor i vårt förbund är att det ska finnas en rättvis vård och behandling till alla som 

har psoriasis i våra landsting och att vi får med oss våra ungdomar samt hur vi ska fortsätta driva våra 

framtidsfrågor. Jag har själv haft psoriasis sedan jag var 16 år och jag gick själv obehandlad i flera år 

för jag har ju bara psoriasis i hårbotten. Nu mera har jag fått en bra behandling, men det går nog att 

utveckla mer till det bättre.   

 

Emelin Shabo 

Jag är ekonom i grunden och har jobbat inom olika branscher, främst fastighetsbranschen. Min 

senaste tjänst är som processledare/verksamhetsutvecklare, idag är jag mellan jobb.  

Har även varit ideellt aktiv i många år, sedan tonåren. Brinner generellt för frågor kring 

barn/ungdomar, utveckling av individer/förening/bolag. 

I PSO fokuserar jag gärna på barn/ungdomar och hur man kan nå dem, få ut info, aktivera dem samt 

verksamhetsutveckling och medlemsrekrytering generellt inom PSO. 

 

Bengt Erik Bengtson   

Kommer från Borås, f. 1942. Har haft psoriasis sedan tonåren och fick femton år senare diagnosen 

psoriasisartrit. Medlem i förbundet sedan 1970 men aktiv först på 90-talet. Lång erfarenhet av 

styrelseuppdrag, främst som kassör, i olika lokalavdelningar samt i länsavdelningen i Västra Götaland. 

Ledamot i Förbundsstyrelsen sedan 2017. Arbetat bl.a. som språklärare och som reservofficer i olika 

befattningar inom försvaret. Reser ofta och gärna, framför allt norrut, och har i övrigt släktforskning 

som stort intresse.   

Förutom intressepolitiken, som jag rankar högst, brinner jag särskilt för organisations- och 

medlemsfrågor för att få ett livskraftigt förbund samt funktionärs- och datautbildning för att ingen 

skall behöva vara rädd för att ta ett styrelseuppdrag. Ett utökat samarbete mellan läns- och 

lokalavdelningar och ett mer aktivt nordiskt samarbete ser jag också som viktigt. 



 

Janne Fors 

Hej! 

Lite om mig själv. Jag är 62 år fyllda, gift för andra gången och bor i Visby. Arbetar inom särskolan, är 

yrkeslärare men på grund av min artrit som påverkar mig en hel del så har jag numera hamnat i vårat 

café som vi driver. Har en liten gård på södra Gotland (Näs socken)där vi tillbringar en hel del tid när 

vi är lediga. 

Inom förbundet så vill jag vara med och öka på medlemsantalet. Ett av våra mål för oss är att få med 

många fler familjer och ungdomar! Men absolut viktigast är att vi ska kunna behålla de medlemmar 

som vi har idag. 

Alla medlemmar genererar möjlighet till en bra, intressant och medicinskt forskningsrelaterad 

verksamhet. 

Tack för min nominering och den gläder mig. 

 

Erika Jeppson 

45 åring med psoriasis sedan tonåren. Två barn varav ett har psoriasis och man med 

psoriasis. 

Ma/NO lärare för 4-9 som intresserade sig för elever som utmanar och har mer behov. Läste 

vidare och har en masterexamen i specialpedagogik. Arbetar nu som Gävle kommuns 

samordnare vad det gäller elever med skolproblematisk frånvaro. Får chansen att undervisa 

men även att samverka. 



Varit aktiv i förbundet länge och har mer att ge. Framtidsarbetet är spännande, nu ska få 

agera 👍🏼 

Brinner lite extra för verksamheten med  barn, ungdomar och närstående samt vår 

forskning. 

 

Jag heter Svante Granberg är 67 år, bor i Storuman Lappland. Är gift och har 3 vuxna barn 

och 2 barnbarn. Sitter i styrelsen för Psoriasisförbundet Västerbotten och Förbundsstyrelsen. 

Jag brinner för det arbete som är uppstartad om framtidsfrågorna. Tycker det är intressant 

och spännande att får vara med och utveckla förbundet, det är och intressant och jobba med 

det intressepolitiska arbetet både på länsnivå och förbundsnivån. 

Ersättare 

 

Birgitta Borg fd -40, men trots min ålder är jag pigg förutom min psoriasisartrit som spökar. Är gift 

med samme man sedan -63, vi har två söner, sex barnbarn och ett barnbarnsbarn. Jag har haft 

psoriasis sedan 17 års ålder efter influensan Asiaten 

Min CV: 

-som leg sjuksköterska ca 2 år 

- hälso och sjukvårdslärare ca 8 år 

- diverse universitetskurser 



-konsulent inom Psoriasisförbundet -vård och organisationsfrågor ca 8 år 

- gen. sekr inom kvinnlig Försvarsorganisation ca 3 år 

- egen företagare Vårdslussen Rehab inriktning mot enskilda och organisationer, 18 år 

- fritidspolitiker, bl a gruppledare i stadsdelsnämnd 8 år 

-SPF Seniorerna, ordf på Kungsholmen, vice ord. distriktsstyrelsen samt ledamot i förbunds- 

styrelsen 6 år. 

Min förhoppning är att kunna vara behjälplig inom PSO med att göra sjukdomen mer känd inte 

enbart som hudsjukdom, det är så viktigt få vetskap speciellt som ung att man inte är ensam och 

hjälp finns. Viktigt att fortsätta med: Lägerverksamhet för unga, klimatvård och lättillgänglig vård i 

alla regioner samt PSO-tidningen, som är en utmärkt källa för kunskap om sjukdomen. Forskning och 

utveckling av olika behandlingsformer är hoppas jag fortsatt högt prioriterat 

Bästa hälsningar Birgitta Borg 

 

 

Björn (Johansson) heter jag och är 60 år och bor i en ort som heter Laröd strax utanför Helsingborg. 

Har haft psoriasis sen tonåren, men som väl är så har jag idag inte så alvarliga symptom. Jag tycker 

om att resa och gärna till varmare platser, tycker även om att fotografera och just nu fotograferar jag 

en del med min drönare. Att umgås med min fru och även att dricka ett gott glas vin ibland är något 

jag också tycker om att göra. 

Har mitt dagliga förvärv på Green Cargo i Malmö där jag är rangerledare, vilket innebär att jag 

ansvara för bildande av godståg såväl inom som utanför Sveriges gränser. 

Har under en större del av de 36 åren jag varit anställd på företaget varit facklig företrädare där jag 

haft många olika roller inom den fackliga organisationen. Bl a har jag varit ordförande för alla fackligt 

anslutna inom Fackförbundet ST på järnvägssidan. Har även under 12 år suttit i bolagsstyrelsen på 

företaget som personalrepresentant. Under åren 2003 till 2008 satt jag även i fackets 

förbundsstyrelse som ledamot. 

När det gäller Psoriasisförbundet så är min hjärtefråga rekrytering och då speciellt att få in ungdomar 

i förbundet. Det är även viktigt att förbundet blir mer synligt i media och på det sättet få fler att 



stödja oss så vi kan få fram bättre metoder att hjälp oss alla med psoriasis men även att vården kan 

bli bättre på att förstå och hjälpa oss alla som har denna sjukdom. 

 

 

Jeanette Lindskog 

Jag är en 50 årig specialpedagog boende i Åhus. Älskar handboll, min familj och att träna. Har arbetat 

med psoriasisförbundet nästan hela mitt liv. Först med Pso ung och sedan med Psoriasisförbundet . 

Just nu är jag ordförande i Skåne, sekreterare Kristianstad och sammankallande i valberedningen. 

Hade psoriasis som barn och ung men har inte mycket idag. Men många nära och kära har psoriasis 

och psoriasisartrit. Så mycket av min fritid går till psoriasisförbundet. Brinner för lika vård i hela 

landet och forskning. Intressepolitik är viktig för förbundet på alla plan ! 

Tycker även förbundets arbete med framtids frågor är viktig och nödvändigt för att vi ska ha ett 

levande förbund framöver! 

Kontakta mig gärna om ni har frågor eller funderingar jeanette_lindskog@hotmail.com 

Revisorer 

 

Kent Ögren 

Verksam inom föreningsverksamhet i många år i många olika roller. Relativt ny i Psoriasisförbundet. 

Ordförande i länsavdelningen i Norrbotten. Har ett stort engagemang för intressepolitiska frågor. 

Politisk erfarenhet som kommunalråd och landstingsråd i sammanlagt 27 år. 

 

mailto:jeanette_lindskog@hotmail.com


 

Revisorsersättare 

 

Lennart Ström heter jag, född och uppvuxen i Stockholm. Jag är civilekonom, med examen från 

Handelshögskolan. Under min yrkesbana har jag framför allt sysslat med marknadsföring och 

företagsledning. Ungefär hälften av mitt vuxna liv har jag arbetat i det privata näringslivet, den andra 

hälften som egenföretagare. I dag är jag pensionär. 

Jag har varit medlem i PSO i många år, men aktiv bara de senaste fyra. I dag är jag ordförande i Södra 

Halland och sekreterare i länsavdelning Halland. Jag har också ingått i stadgekommittén sedan början 

av året. 

Den fråga som jag framför allt prioriterar är medlemsvärvning. Vi måste helt enkelt bli fler för att få 

ännu bättre genomslagskraft. 

 


