
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEUMSSKRIFT 
för 

PSORIASISFÖRBUNDET 
SÖRMLANDS LÄN 
27/11 - 1967 — 2007 

framtagen av Berit Melin,  
 

 

 
 
 



 



 

1967-68 
Den 27/11 1967 bildades PSO Södermanland (Avd. 12) vid ett 
allmänt möte på Hotell Smeden i Eskilstuna. Närvarande vid 
mötet var Professor Gunnar Swanbeck från Göteborg. 
Den man som inbjöd till detta möte tillsammans med 
Riksförbundet var den blivande ordföranden Rolf Ahlström, 
Torshälla. 
Övriga invalda i nya styrelsen var Sven Linnaeus, Thure 
Wahlberg, Berit Melin, Gudrun Claesson, Hugo Karlsson, 
Karin Lundin och Mona Liljegren. På den tiden fanns ingen 
hudmottagning på Lasarettet i Eskilstuna, så vårt första 
uppdrag från medlemmarna 1968 var att se till att vi fick en 
sådan. Tidigare blev vi skickade till RSÖ i Örebro eller 
Uppsala. 
 
1969 
Började diskussionerna om att bilda lokalavdelningar i 
Katrineholm och Nyköping. 
 
1970 
Den 16 april bildades lokalavdelning i Nyköping där ett 80-tal 
personer mött upp. Numera avlidne Hans Persson blev 
ordförande.  
Detta år hade vi ett samtal med dåvarande sjukhusdirektören G 
Grimsborn om landstingets planer på att inrätta en 
hudavdelning vid Centrallasarettet i Eskilstuna. 
 
1971 
1971 öppnades hudkliniken och som överläkare var Docent 
Isser Brody. 
 
1972 
Medlemmarna var missnöjda med den långa väntetiden  



 

på ”Hud” så vi hade ett nytt samtal med sjukhusdirektör 
Grimsborn och föreslog kvällsöppet, vilket mottogs mycket 
positivt.  
Några nya namn ingick i styrelsen bl.a. Jan Magnusson och 
Ingvard Hoffman. 
 
 
 
1973 
Vi fick en ny ordförande, numera avlidne Lennart Furustrand, 
Strängnäs. 
 
1974 
3 september bildades lokalavdelningar i Eskilstuna och 
Strängnäs. 
 
1975 
Valdes Ingvard Hoffman till ordförande. Vice ordförande blev 
Jan Magnusson och den ständige sekreteraren var Berit Melin. 
Ny kassör var Helen Jonsson. 
Genom Länshandikapprådet (LHR) och HCK togs frågan upp 
beträffande solarium inom länet och dåvarande landstingsrådet 
Carl Larsson svarade att detta är planerat att ske inom en 5-
årsperiod. 
 
1976 
Hölls ett möte i Katrineholm. Där framkom önskemål om att 
bilda en lokalavdelning. Mötet utsåg Albin Gustafsson till 
kontaktman. 
 
1977 
Bildades lokalavdelningen i Katrineholm. 
 



 

1978 
Vid höstmötet den 29 oktober hade föreningen besök av 
dåvarande förbundsordförande Gösta A Karlsson som 
informerade om förbundet och dess verksamhet samt det nya 
klimatvårdsmålet på Lanzarote. Tidigare hade resorna gått till 
Hvar i Jugoslavien. 
 
1979 
Började vi bearbeta Landstinget om att få en 
behandlingsanläggning på Lasarettet med solariemöjligheter. 
 
1980 
Fortsatte arbetet med behandlingsanläggningen. Samma år 
invigde Stockholms PSO en behandlingsanläggning i 
Södertälje som psoriatiker från Södermanland kunde använda 
sig av. 
1981 
Hade vi kommit så långt att löfte om behandlingsanläggning i 
Eskilstuna skulle stå klar i november 1982. 
1981 var också det internationella handikappåret och vi hade 
möjlighet att få vara ute och informera om vår sjukdom. 
 
1982 
Började arbetet med behandlingsanläggningen, men skulle inte 
öppnas för patienter förrän den 2 februari 1983. 
 
1983 
Firade länsavdelningen 15-års jubileum på Hotell Smeden den 
5 februari. I samband hölls visning av 
behandlingsanläggningen för medlemmarna och speciellt 
inbjudna. 
 
1984 



 

Hade även Nyköpings lasarett fått en mindre form av 
behandlingsanläggning i anslutning till hudmottagningen. 
 
1985 
Hölls en kurs i samarbete med ABF på Mälarvik, Torshälla 
”Om psoriasis” med deltagare från hela länet. 
Vid årsmötet beslutades att lokalavdelningarna Eskilstuna och 
Strängnäs slås samman. 
 
1986 
Hade även en lokalavdelning i Flen bildats. 
Årsavgiften till förbundet var 50:-/medlem och år. 
 
1987 
Firades 20-års jubileum på Hotell Smeden, Eskilstuna.  
Professor Gunnar Swanbeck, Göteborg deltog vid bildandet av 
länsavdelningen och var en självskriven gäst vid 20-års 
jubileet. 
 
1988 
Höjdes årsavgiften 20:-/år och medlem. Vid årets slut hade vi 
590 medlemmar. 
1989 
Fortsatte vår strävan att få till stånd en behandlingsavdelning i 
Katrineholm. 
 
1990 
Fanns lokalavdelningar på följande platser: Flen, Katrineholm, 
Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. Tyvärr beslutades vid 
årsmötet att Nyköpings lokalavdelning skall vara vilande 
eftersom ett bristande intresse fanns av medlemmarna för att 
driva den vidare. 
 



 

1991 
Fick länsavdelningen en ny ordförande, Benny Andersson, 
Härad och Ingvard Hoffman som varit ordförande i många år, 
valdes till revisor. Tyvärr avgick Benny Andersson redan 
under hösten och Jan Magnusson, Eskilstuna, som dåvarande 
vice ordförande tillträdde ordförandeposten. 
 
1992 
På behandlingsanläggningsfronten är det lika som tidigare.  
Detta år bedrevs en medlemsvärvningskampanj som kommer 
att avslutas våren 1993. 
Länsavdelningen hade i samband med detta, utställning i 
Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm veckorna 46-49. 
 
1993 
Medlemsvärvningen som har pågått gav oss 21 nya 
medlemmar. 
 
1994 
Detta år bildades en sektion till PSO-Ung i Södermanland. 
Och äntligen har Katrineholm med omnejd fått tillgång  
till en mindre behandlingsanläggning i anslutning till 
hudmottagningen på Kullbergska sjukhuset. 
Beträffande anläggningen på Mälarsjukhuset så har det 
beslutats att den skall flyttas, trots protester från 
länsavdelningen och förbundets ombudsman. 
 
 
1995 
Deltog PSO med en utställning på Handikappmässan i 
Eskilstuna den 3-4 mars. Den 17 oktober hölls upptaktsmöte i 
Nyköping för att eventuellt få igång en lokalavdelning på nytt. 



 

Den 21 oktober hölls även ett möte för medlemmarna men 
tyvärr med dålig anslutning. 
 
1996 
Tråkigt nog har medlemsantalet minskat drastiskt under åren, 
endast 396 medlemmar vid årets slut. Så i år var det dags för 
en ny medlemsvärvnings kampanj. Vi har även varit ute och 
informerat i skolorna under alla dessa år. Detta år var det 
Vårdskolan och S:t Eskils skola som ville ha information.  
 
1997 
Ökades medlemsavgiften till 125:-/år och medlem. Tidigare 
har den varit 100:- i många år. 
Detta år flyttades landstingets klimatvårdsresor till Valle 
Marina på Gran Canaria. 
Under året tillskrevs Landstinget angående bättre vård för 
psoriasissjuka på länets behandlingsanläggningar. Detta 
uppmärksammades av press, lokalradio och TV. 
Länsavdelningen firade 30-års jubileum på Hotell Smeden i 
Eskilstuna. 
 
1998 
Medlemsantalet har nu ökat till 437. PSO-Ung sektionen är nu 
vilande. Medlemsmöten som hölls under året i Eskilstuna och 
Katrineholm. På programmet fanns med ”Fotvård för 
psoriatiker”.  
Vi anordnade även 2 utflykter för medlemmarna, dels till 
Säfstaholms slott i Vingåker och till julbasaren i Taxinge slott, 
som var mycket uppskattade. 
Vi var med vid Handikappmässan i Katrineholm och FN-
dagen på Präntaren i Strängnäs med utställning och 
informationsmaterial om psoriasis detta år. 
 



 

 
 
1999 
Under året har medlemsmöten hållits i Eskilstuna och 
Nyköping och vi gjorde även ett nytt försök att få igång 
lokalavdelningen i Nyköping. Men tyvärr, inget glödande 
intresse fanns. 
Beträffande PSO-Ung så har nu en ny sektion bildats. 
Kontaktombud är Hannele Lauronen. 
1 december anställdes Gunnar Molin på vårt kansli, efter den 
dagen har våra medlemmar möjligheten att besöka vårt kansli 
under arbetstiden 08.00 - 16.00 vardagar. 
Ett stort steg för länsavdelningen att hålla en bättre service.  
 
2000 
Hölls medlemsmöten i Nyköping och Katrineholm, samt 
utflykter för medlemmarna i Eskilstuna/Strängnäs regionen. 
Den 11 februari uppvaktade vi Landstingsrådet Rigmor 
Breidemalm och diskuterade behandlingsanläggningar och 
fotvård för psoriasissjuka. Vi gjorde även ett besök  
på PSO:s behandlingsanläggning i Södertälje tillsammans med 
Rigmor Breidemalm samt Olle Person från PSO:s 
Riksförbund. Olle Person deltog även i våra besök på 
anläggningarna i Katrineholm och Eskilstuna. 
Medlemstidningen PSO Sörmlandsbladet startades och under 
året distribuerades 3 nr. till våra medlemmar, vårdcentraler och 
behandlingsanläggningar.  
Den 1 september hölls ett upptaktsmöte inför ”Äldre-
projektet” som förbundet arrangerat i Stockholm. 
 
2001 
Medlemsantalet har nu ökat till 466. Medlemsmöten hölls 
under året i Strängnäs, Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. 



 

Även i år hade vi möten med Landstingsråden Rigmor 
Breidemalm samt Inger Jonasson-Sjödin angående 
förbättringar av behandling och fotvård, speciellt  
i Nyköping i första hand. Från PSO deltog Jan Magnusson, 
Gunnar Molin och Lilian Skoglund samt Olle Persson från 
förbundet. 
 
 
Anläggningen i Södertälje besöktes även i år, denna gång med 
Inger Jonasson-Sjödin från Landstinget samt Olle Persson, 
förbundet, Berit Melin och Gunnar Molin från 
länsavdelningen. 
Några av oss deltog också vid Landstingets fullmäktigemöte i 
november med information om psoriasis och psoriasisartrit.  
Länsavdelningen deltog också med utställningar och 
informationsmaterial vid de olika Handikapptingen i länet som 
arrangerats av Landstinget. 
Arbetet med ”Äldreprojektet” går vidare. 
 
2002 
Styrelsen har förändrats något detta år, som ordförande står nu 
Berit Melin, Eskilstuna och som vice ordförande Lilian 
Skoglund, Nyköping. Jan Magnusson har efter många år som 
ordförande begärt att få avgå på grund av hälsan.  
Medlemsantalet är nu uppe i 473 st. Länsavdelningen har 
under året haft 4 möten med landstingspolitiker angående 
förbättrad vård för psoriatiker. Vi har även suttit i möte med 
verksamhetsledningen och hudläkare angående hud– och 
behandlingsanläggningen i Nyköping.  
PSO-Ung har fortfarande kontaktombud kvar i länet, men 
sektionen är vilande fr.o.m. april månad. 
Utställningar som vi medverkat vid är Seniormässan i 
Munktellarenan, Eskilstuna och Tjejkraftsmässan i Strängnäs. 



 

Detta är lite axplock av vad vi sysslat med under de 35 åren i 
länsavdelningen Södermanland. Hoppas att Ni tycker att vi 
varit till nytta för psoriatikerna och vi kommer även i 
framtiden arbeta för bättre behandlingsmöjligheter i hela 
Södermanland. 
 
2003 
Vid årsmötet 2003 blev styrelsen omvald i sin helhet! 
Medlemsantalet har under året ökat till 488 st., vilket vi är 
mycket glada för! Under året har länsavdelningen haft möten 
med landstings-politiker för att förbättra vården för psoriatiker 
i Nyköping och Katrineholm. Vilket har resulterat i att 
Nyköpings lasarett öppnade en ny hud- och 
behandlingsanläggning under året.  
 
 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna hud- och behandlingsanläggning 
har nu funnits till i 20 år, vilket uppmärksammades av 
lokalavdelningen Eskilstuna/Strängnäs! 
 
2004 
Vid årsmötet den 27/3 skedde förändring i styrelsen, Lilian 
Skoglund valdes till ny ordförande i styrelsen och jag själv 
blev vice ordförande. 
Medlemsantalet hade ökat till 518 st. 
Detta år var historiskt så till vida att den första Internationella 
Psoriasisdagen den 29 oktober uppmärksammades i hela 
världen. 
För vår del fanns vi på Mälarsjukhuset, hudmottagning med 
broschyrer och bjöd på kaffe och kakor till patienter och 
personal. 
Under året bildades också en interimstyrelse för medlemmarna 
i Nyköping med omnejd. 



 

 
2005 
Detta år drabbade vi återigen samman med landstingspolitiker 
för att få till stånd bättre behandlingsanläggning på 
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Behandlingen där är det 
inget fel på men lokalerna där patienterna behandlas är under 
all kritik! Vi har även haft uppe till diskussion om fotvård 
under högkostnadsskyddet samt tillgängligheten av 
psoriasisvård och ändring av ansökningstiderna för 
klimatvården. 
Medlemsantalet var detta år 524 st. 
Internationella Psoriasisdagen uppmärksammades även detta 
år av lokalavdelningarna Eskilstuna/Strängnäs samt nybildade 
Nyköping med omnejd i samband med Hälsomässan i 
Nyköping. 
Kan också meddelas att Svenska Psoriasisförbundet bytte 
namn till enbart Psoriasisförbundet vid Riksstämman detta år. 
Lilian Skoglund valdes in som ordinarie i Förbundsstyrelsen. 
 
2006 
Årsmötet detta år hölls i Handikapporganisationernas lokal 
Café Järpen i Strängnäs där i stort sett omval av hela styrelsen 
skedde. 
I samband med läkemedelsföretaget Wyeth, där både en 
dermatolog och en reumatolog föreläste om psoriasis och 
psoriasisartrit, en mycket uppskattad föreläsning, där de 
närvarande (som var många) hade möjlighet att ställa frågor 
och få svar! 
I år bjöd länsavdelningen in politiker från samtliga partier i 
landstinget för att de skulle få se vilken usel miljö patienterna 
har vid behandling av sjukdomen psoriasis på Kullbergska 
sjukhuset i Katrineholm. 



 

Vid träffen deltog ombudsman Gunnel Köhler från förbundet 
samt överläkare Kristina Broström. 
För lokalavdelningen Eskilstuna/Strängnäs del så kan 
rapporteras att den 18 december påbörjades inflyttning till nya 
lokaler i Handikapphuset E 18 tillsammans med flera andra 
handikappföreningar i kommunen. En mycket uppskattad gest 
av Eskilstuna Kommun att låta oss få ett eget 
Handikappcentrum på Eleonoragatan 18 i Eskilstuna.  
Detta har vi mycket att tacka Gunnar Molin för också, då han 
har varit den drivande själen i detta projekt! 
Vi har under året deltagit med information vid Mälardagen i 
Strängnäs samt Julmarknad på Café Järpen i Strängnäs. Vi har 
även hållit ett informationsmöte på Hudmottagningnen i 
Eskilstuna. 
Lokalavdelningen Nyköping med omnejd har under året 
genomfört studiecirkel om psoriasisartrit samt anordnat en 
grillkväll i Nävekvarns Folkets Park där Försäkringskassan 
deltog med information. 
Lokalavdelningen deltog också i Hälsomässan som hölls i 
Nyköping. 
Psoriasisförbundet hade detta år förmånen att ingå i 
Radiohjälpskampanjens insamling. I TV-filmen som ingick i 
kampanjen deltog Sara Enell från Nyköping. 
 
2007 
Ja, nu är jag inne på det 40-de året! 
Årsmötet hölls den 21 april på Kulturhuset Ängeln i 
Katrineholm. 
Vid årsmötet valdes 2 nya ledamöter, Gun-Britt Andersson och 
Monica Ahlbom båda Nyköping att ingå i styrelsen. Lilian 
omvaldes till ordförande. Verksamhetsåret har ännu inte nått 
sitt slut men jag kan ändå berätta att vi fortfarande arbetar för 
att fotvården skall ingå i högkostnadsskyddet. 



 

Fortsatt arbete för en bättre behandlingsanläggning i 
Katrineholm. 
Vid allmänhetens frågestund på Landstingsfullmäktige den 30 
oktober tog Lilian upp frågan om Kullbergska 
behandlingsanläggningen. 
Vi kommer även i fortsättningen bedriva information och 
medlemsmöten samt delta i utställningar och mässor, där de 
bedrivs i länet! 
Tack alla medlemmar, föreningar, personal inom landstinget, 
Psoriasisförbundet och Kommunerna under dessa 40 år som 
gått. 
 


