Verksamhetsinriktning för Psoriasisförbundet
2021–2023
Psoriasisförbundets vision är ”ett bra liv för alla med psoriasis och
psoriasisartrit”. Visionen tydliggörs i syftesparagrafen, 2 § i förbundets
stadgar.
Inriktning 2021–2023

För att fortsatt kunna möta förändringar i vår omvärld, inte minst utvecklingen inom
svensk sjukvård, prioriteras verksamhet som går i linje med förbundets framtidsarbete
som inleddes 2019. Det innebär att bygga en stark organisation som kan möta de
utmaningar som hela förbundet, inklusive avdelningarna, står inför. En stark
organisation behövs för att kunna arbeta utåt, med intressepolitisk påverkan, med att
sprida information om våra diagnoser, med att främja forskning och att genomföra av
medlemmarna efterfrågade aktiviteter.
För att bli en starkare organisation
behöver närheten till vår målgrupp öka,
vi ska finnas där folk bor. Fler
medlemmar behöver rekryteras, särskild
bland yngre åldrar för att främja en mer
jämn ålders-spridning bland
medlemmarna. Det är också viktigt att
befintliga medlemmar är nöjda med sitt
medlemskap. En god ekonomi är viktig
för att kunna åstadkomma det vi vill.
Det ska vara stimulerande att arbeta
ideellt, därför bör goda förutsättningar
för ideellt arbete ytterligare utvecklas.

Verksamhetsinriktningen visar vad hela vår
organisation ska fokusera på under perioden
mellan våra riksstämmor. Den är vägledande
för all verksamhetsplanering, på förbundsnivå och läns- och lokalnivå.
När Riksstämman antagit verksamhetsinriktningen så har stämman pekat ut viktiga
verksamheter och målsättningar som alla
förtroendevalda ska bidra till att förverkliga.
Därför kan man säga att
verksamhetsinriktningen är ett handslag
mellan förtroendevalda inom hela förbundet
om prioriteringar.
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Bild: Allt hänger ihop. Omvärlden inklusive svensk sjukvård förändras och utvecklas. Det måste vi
möta. Därför behöver vi vara en stark organisation. Det blir vi genom våra medlemmar. Vi måste
bli fler och verka för ökad spridning i ålder. Nöjda medlemmar får vi genom våra aktiviteter. Vår
ekonomi ska vara god och vi ska finnas där folk bor och vara nära våra medlemmar.
Förutsättningarna för ideellt arbete ska vara goda. Allt för medlemmarnas bästa.

Vi ska

Bevaka och analysera omvärldsförändringar eller samhällsutmaningar som
kan påverka våra medlemmars intressen och i förekommande fall justera
vår verksamhet därefter. Vi ska särskilt bevaka och påverka

utvecklingen inom svensk sjukvård
Det ska ske genom systematisk omvärldsspaning och dialog inom
hela förbundet kring omvärldsfrågor. Det ska också ske genom ökad
samverkan över länsgränserna, samlade satsningar och löpande
påverkansarbete inom varje län och på nationell nivå. Samverkan ska
ske med profession, beslutsfattare och andra samhällsaktörer.
Rekrytera fler medlemmar och så långt möjligt nå även yngre
medlemmar för att få en ökad spridning bland åldrar. Samtidigt ska vi
värna om de som redan är medlemmar.
Det ska ske främst genom aktiviteter som efterfrågas av
medlemmar, men också genom riktade kampanjer eller annan
marknadsföring.
Vara nära medlemmarna. Vi ska öka vår lokala närvaro genom att
finnas där medlemmarna bor, men även nyttja digital teknik för att nå
ut till fler.
Det ska ske genom att utse kontaktpersoner/ambassadörer i de län
som vill pröva en sådan modell. Det ska också ske genom ökad
samverkan över länsgränserna.
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Tillse att Psoriasisförbundet har en god ekonomi.
Det ska ske genom att skapa den ekonomi som behövs för att säkra
Psoriasisförbundets framtid. Tillse att kompletterande
finansieringskällor tillkommer, god kapitalförvaltning bibehålls
samt arbete med hög kostnadsmedvetenhet och effektivisering.

Skapa bra förutsättningar för ideellt arbete.
Det ska ske genom olika lösningar som kan underlätta ett uppdrag
som förtroendevald. Genom att justera läns- och
lokalavdelningarnas syfte blir avdelningarnas uppdrag tydligare. Ett
arbete med att hitta förenklingar ska påbörjas och en fortsatt
utveckling av digitala verktyg ska främjas. Ett annat exempel är att
se över ersättningsformer.

Så vet vi att vi lyckas

Psoriasisförbundet håller koll på om sjukvården och vår egen organisation är på rätt
väg för vår del och att det vi vill också uppnås. Vi mäter resultat genom externa källor
som exempelvis myndigheters utvärdering av svensk psoriasisvård/psoriasisartritvård
eller via våra egna mätningar, exempelvis vår medlemsstatistik. Årligen tar vi tempen
på särskilt angelägna frågor genom ”Psoriasisbarometern”. Om det behövs styr vi om
vår verksamhet. Vi utvecklar vårt lärande för att blir bättre och bättre på det vi gör.
Psoriasisförbundet behöver visa att vi gör samhällsnytta och att vår verksamhet ger
effekter som gynnar våra medlemmar.

FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030

FN:s 17 hållbarhetsmål som ska vara uppnådda senast 2030 är en
ledfyr även för Psoriasisförbundet. Alla ska bidra till agendans
genomförande. Vår verksamhet som syftar till bättre förhållanden för
vår patientgrupp ur alla tre dimensionerna av hållbar utveckling är ett
bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 2030.
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Våra prioriterade vårdpolitiska områden

Vi ska verka för att fler verksamheter inom vården ska:



Erbjuda individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor vid
svår psoriasis
Följa upp personer med svår psoriasis i den specialiserade vården.





Erbjuda strukturerad uppföljning av behandlingseffekt.
Erbjuda medicinsk fotvård.
Erbjuda klimatvård.

Vi ska också verka för:
 Goda möjligheter till ljusbehandling
 Bra vård för patienter med psoriasisartrit
 Fler registreringar i det nationella kvalitetsregistret Psoreg
 Fler psoriasisskolor eller motsvarande patientutbildning.
 För individuell vårdplanering eller koordination av vårdinsatser.
 För införande av individuell hälsoplan eller motsvarande.

Denna verksamhetsinriktning är
fastställd av Psoriasisförbundets
riksstämma februari 2021.

