
  Sid 1 (2) 

 

 

 

Psoriasisförbundets Uppförandekod 

 

Övergripande 
Nedan anges de förväntningar som ställs på styrelse, anställda och aktiva i läns- och 

lokalavdelningarna då de representerar organisationen. 

Vårt mål 
Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis. Vårt mål är att 
alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. En viktig del i vårt arbete är 
att synliggöra psoriasis och sprida kunskap om sjukdomen och kännedom om hur det kan 
vara att leva med den. 

Vår vision 
Vår vision är: Ett bra liv för alla med psoriasis och psoriasisartrit.  

 
Vår värdegrund 
Förbundet är del i den svenska folkrörelsetraditionen. Verksamheten vilar på demokratiska 

grunder som människors lika värde och rättigheter samt möjligheten att vara med och bestämma. 

Förbundet verkar för goda livsvillkor för människor med psoriasis. Vårt syfte framgår också i våra 

stadgar. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.  

Psoriasisförbundets värdegrund visar vilka vi är och hur vi verkar. Våra värdeord är:  

Gemenskap 

 Vi bygger gemenskap mellan oss medlemmar. 

 Vi visar vår gemenskap utåt och bjuder in även andra att delta.  

 Vi utgår från våra medlemmars olika behov, krav och förväntningar som individer och 

patienter. 

 

Kunskap 

 Vi har kunskap om hur det är att leva med psoriasis i olika former. 

 Vi sprider gärna kunskap om psoriasis vidare till andra.  

 

Engagemang 

 Vi är engagerade i våra frågor och känner glädje i vår verksamhet. 

 Vi visar vårt engagemang på olika sätt även utåt och tar ansvar för medlemmarnas bästa. 
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Trovärdighet 

 Vi är trovärdiga därför att vi har erfarenhet av psoriasis och kunskap om hur ett bra liv 

med psoriasis ser ut.  

 Vi agerar i viktiga samhällsfrågor som rör oss medlemmar.  

 

Öppenhet  

 Vi är öppna för nya perspektiv, kontakter och idéer.  

 Vi synliggör vår verksamhet genom öppenhet. 

 

Ansvarstagande 

 Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till en positiv och uthållig 

samhällsutveckling.  

 

Partipolitiskt samt religiöst obundet  
Alla är välkomna hos oss, oavsett vilket parti man stöder eller vilken tro man har. 

 
Allmänna principer 

- Vi följer svenska lagar, normer och förordningar. 

- Vi bedriver vår verksamhet enligt branschens riktlinjer och policyer.  

- Vi har etiska riktlinjer för placering av finansiella tillgångar.  

- Vi tar ansvar för våra handlingar. 

 

Implementering 
Uppförandekod är etiska riktlinjer som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för 

alla som verkar inom Psoriasisförbundet. Uppförandekoden tas därför upp i arbets- och 

delegationsordningen, i introduktion av nyanställda samt på Riksstämman och andra 

sammankomster.  
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