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Ledelsespåtegning

Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2018for Psoriasisforeningen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for klasse A

virksomheder medtilpasninger og vedtægternes regnskabskrav.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-

hold, beretningen omhandler.

Herudoverer det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, eri

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og

sædvanlig praksis.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

Taastrup, den 20. maj 2019

Formandskabet

ten Svensson ‘ond Andersen Lars Werner
landsformand næstformand direktør



Kritisk revisors erklæringer

Til medlemmernei Psoriasisforeningen

Påtegning på årsregnskabet

Som hovedbestyrelsesvalgle revisorer har vi foretaget en gennemgang af regnskabet for året
2018. Som en del af gennemgangen har vi læst referater fra formandskabet og
hovedbestyrelsesmøder mv. med henblik på at vurdere, om foreningens ledelse disponerer
hensigtsmæssigt og I overensstemmelse med vedtægter, hovedbestyrelsesbeslutninger mv.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Taastrup, den 20. maj 2019

 

Per KunakKristiansen Lida Vienberg
kritisk revisor kritisk revisor



Kritisk revisors erklæringer

Til medlemmernei Psoriasisforeningen

Påtegning på årsregnskabet

Som hovedbestyrelsesvalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af regnskabet for året

2018. Som en del af gennemgangen har vi læst referater fra formandskabet og

hovedbestyrelsesmøder mv. med henblik på at vurdere, om foreningens ledelse disponerer

hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med vedtægter, hovedbestyrelsesbeslutninger mv.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Taastrup, den 20. maj 2019

Per KunakKristiansen Lida Vienberg

kritisk revisor kritisk revisor



Den uafhængige revisors erklæringer

Til medlemmernei Psoriasisforeningen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Psoriasisforeningen for regnskabsåret1. januar- 31.

december2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelserfor klasse

A virksomheder meddetilpasninger, der følger af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 953 af

27. november 2003 og den regnskabspraksis, der er beskrevet på side 20 - 21.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansiellestilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens

aktiviteter for regnskabsåret1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 og den

regnskabspraksis, der er beskrevet på side 20 - 21.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse medinternationale standarder om revision og

de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen

udføres på grundlag af bestemmelserne i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27.

november 2003. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskreveti

revisionspåtegningensafsnit ”Revisors ansvarfor revisionen af årsregnskabet”. Vi er

uafhængige af Psoriasisforeningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for

revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi

har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores

opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger det af

hovedbestyrelsen godkendte resultatbudget for 2018. Budgettallene, som fremgår i en særskilt

kolonnei tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billedei

overensstemmelse med årsregnskabsloven meddetilpasninger, der følger af Socialministeriets

bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denneskyldes besvigelserellerfejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evnetil at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørendefortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
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udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre

ledelsen enten hartil hensigt at likvidere Psoriasisforeningen, indstille driften eller ikke har

andetrealistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denneskyldes besvigelsereller fejl, og at afgive en

revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men

er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale

standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig

revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer

kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske

beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik,

foretagervi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis underrevisionen.

Herudover:

e identificerer og vurderervi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om

denneskyldes besvigelsereller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnettil at danne grundlag for vores

konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er

højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledningeller tilsidesættelse af

intern kontrol.

° Opnarvi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, menikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

° Tagervistilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendtaf ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

e Konkluderervi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet

omfortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig

usikkerhed forbundet med begivenhedereller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

foreningens evnetil at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,

skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabeteller,

hvis sådanne oplysningerikke ertilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner

er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.

Fremtidige begivenhedereller forhold kan dog medføre, at Psoriasisforeningen ikke længere kan
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fortsætte driften.

. Tagervistilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og

begivenheder på en sådan måde,at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den

tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med

årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde

væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede

oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningeneri

overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse medkravenei

årsregnskabsloven.Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede

aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensynved forvaltningen af

de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig

revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emnertil såvel juridisk-kritisk revision som

forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de

udvalgte emner, om dedispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen,er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede

aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om
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de undersøgte systemer, processereller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledningtil væsentlige
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 20. maj 2019

Addea Audit P/S

tsautoriseret revisionspartnerselskab

n (67olerærern

statsautoriseret revisor

mne40143
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de undersøgte systemer, processereller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn

ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige

kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkningerat rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 20. maj 2019

Addea Audit P/S

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Anders Salomonsen

statsautoriseret revisor

mne40143



Foreningsoplysninger

Foreningen

Kritiske revisorer

Formandsskabet

Revision

Pengeinstitut

Psoriasisforeningen

Blekinge Boulevard 2

2630 Taastrup

CVR-nr.: 8193 53 19

Regnskabsar: 1. januar - 31. december

Stiftet: 1. maj 1977 (oprindelig 15. marts 1971)

Hjemsted: Høje-Taastrup

Per KunakKristiansen

Lida Vienberg

Sten Svensson, landsformand

Lonny Andersen, næstformand

Lars Werner, direktør

Addea Audit P/S

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Vindingevej 10

4000 Roskilde

Danske Bank A/S



Ledelsesberetning

Udvikling i året

Landsforeningens resultat for 2018 på kr. -347.044 er et resultat af tab på værdipapirer,

manglende fondsindtægter og overgangtil nyt personale.

Kredsforeninger

Detilsluttede kredsforeninger har i 2018 haft et samlet resultat på kr. -76.788. Resultatet for

landsforeningen og kredsforeningerne bliver derfor i alt kr. -423.832.
kr.

Resultat for landsforeningen -347.044

Resultat for kredsforeninger -76.788

Koncern resultat 2018 -423.832

Kredsforeninger med eventuelle støtteforeninger, som har kapital af vedtaget størrelse seti

sammenhæng meddenenkelte kredsforenings (og eventuelle støtteforening) årsomsætning,

vil ikke modtage medlemsandele i 2019 på baggrund af medlemstallet pr. 31. december

2018.

Kredsforeningerne og regionerne har afholdt medlemsmøderog -arrangementer, deltageti

udstillinger og været synlige på en række sundhedsdageoverhele landet. Aktiviteter der har

stor værdi for profilering af både Psoriasisforeningen på nationalt plan såvel som synlighed

lokalt.

Psoriasisforeningens 2020-strategi

Foreningen har i 2018 haft særlig fokus på områdernefrivillige og fundraising.

For så vidt angår frivillige har der været gennemført en kampagne under temaet: ”BLIV

FRIVILLIG. Kom medpå holdet i kampen modpletterne”. Det harført til at foreningen nu har

en rækkeyderligerefrivillige at trække på i flere sammenhænge,bl.a. til lokal fundraising,

frivillige til at stå på stande med henblik på hvervning af nye medlemmersamtfrivillige med

særlig interesse i at bidrage til regionale presse- og politiske indsatser.

For så vidt angår fundraising har der været lokal øget fokus på søgning af 818-midler og på

nationalt plan er blevet tilknyttet ekstern fundraiser der kun har fokus på denne opgave.

Resultaterne af denne særlige strategiske og nu operationelle fokus forventesat give

resultater ide kommendeår.

PsoUng … Formidling … Faglighed Strategi 2025

2017 tn 2018 2019 | 2020

 

oe

Organisation Frivillige Fundraising Folkevalgte



Ledelsesberetning - fortsat

Psoriasiskonference gentaget på Århus Rådhusi marts

På baggrund af succesen på Verdens Psoriasisdag 2017 besluttedes at gentage

psoriasiskonferencen i foråret denne gang for den østlige del af landet i form af et tilsvarende

arrangement på Århus Rådhus søndag den 4. marts. Udgangspunktet var samme koncept som

første gang: at sætte fokus på ulighed i sundhed og at bringe mennesker (og medlemmer) med

psoriasis i hud og led, fagpersoner og politikere sammen og sætte fokus på psoriasis, udfordringer

og løsninger for fremtiden via spændende oplæg, indslag og en quiz: PsoriasisJeopardy, hvor

politikere, patienter og sundhedsfaglige dystede om, hvem der ved mest om psoriasis. Alle indslag

tydeliggjorde på forskellige måder, hvor slemt detstår til med uligheden i behandling på

psoriasisområdet og banedevej for dialog om, hvilke løsningerderskal til. Arrangementet blev

endnu engangenstor succes med båderig diskussion, gode løsningsforslag, konkretetilsagn fra

beslutningstagere om at nedbringe ventetiden i regionen, nye relationertil politikere og andre

samarbejdspartnere, og endelig en flot, stor presseomtale i JyllandsPosten med professor Lars

Iversen og psoriasispatient ogfrivillig Søren Valdorff, hvor der blev sat fokus på behovet for en

helhedsorienteret behandling af psoriasis og skubbet på dagsordenen om atfå et nationalt center

til patienter med autoimmune sygdommesom psoriasis, tarmsygdomme,rygsøjle- og leddegigt og

hidrosadenitis (HS). Arrangementet resulterede direkte i, at vi nu har en styrket kontakt med

politikerne i regionen, særligt Else Kayser regionsrådsmedlem for Enhedslisten i Region

Midtjylland, som vi nu har en fast dialog med, og som i stor grad har støttet og direkte bidragettil

Psoriasisforeningens arbejde for at rejse midler til Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme.

Yderligere dermatologer i Region Midt- og Nordjylland samt Syddanmark med henblik på

reducering af ventetid

Psoriasisforeningen fulgte efter ovennævnte konference direkte op på førnævnte politiker Else

Kayserstilsagn om at nedsætte ventetiden i regionen med ansættelse af yderligere 2 dermatologer

derfra 2020 vil blive ansat på AUH. Derudoverblev der i 2018 indgået aftale om, medvirkning fra

2019, at udbyde endnu et ydernummertil privatpraktiserende dermatolog dels i Region

Syddanmarkdels i Region Nordjylland. Endelig er der i 2018 etableret en dermatologisk afdeling på

Ålborg Universitetshospital. Alle tiltagene med denklare forventning af ventetid til dermatolog vil

blive reduceret de kommendeår.

Etablering af første psoriasisskole ved AUHi — og efterfølgende første psoriasisskole i Roskilde

I kølvandet på psoriasiskonferencen lykkedes det i samarbejde med AUHat få etableret den

allerførste psoriasisskole, et projekt der har været noget tid undervejs, og som, foreningen fortsæt

kæmperihærdigt på, skal blive tilgængeligt på alle fem dermatologiske hospitalsafdelinger i landet.

Det første arrangement blev en kæmpesucces medfuldt hold (20 pladser besat) og over 100 på

venteliste samt endnu en omtale i JyllandsPosten, der beskrev den overvældende interesse og

behovet for mere patientuddannelse og vejledningtil psoriasispatienter. På programmet er oplæg

ved sundhedsfaglige og rådgivning fra både læge, sexolog, socialrådgiver, psykolog og en diætist,

flere af disse fra Psoriasisforeningen, samt oplæg fra Psoriasisforeningen. Succesen blev gentaget
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flere gange året ud. Efter hårdt arbejde lykkedesdeti løbet af efteråret at realisere sammetilbud

på Sjællands Universitetshospital, Roskilde i december, med samme program dog dennegangfor

både patienter med byldesygdommenhidrosadenitis og psoriasis. Landskontoret arbejderi

fællesskab med de lokale kredse på at følge op og sikre, at begge tilbud holdes faste, ligesom der

fortsat følges op med landets øvrige afdelinger om at igangsætte sammetilbud ved dem.

YOU RUN29.april

Psoriasisforeningen er flere gange de sidste par år blevet kontaktet af arrangørerne bag

velgørenhedsløbet YOU RUN,og i 2018 vurderedes, at konceptet var etableret noktil, at

foreningen med fordel kunne afprøve muligheden. YOU RUNeret velgørenhedsløb, hvor du som

enkeltperson,hold eller virksomhed starter en onlineindsamling for din sag, og deltager enten i 5

km gangeller løber enten 5 km eller 10 km på en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn

den 28. april 2019. I månederneoptil løbet deler deltagernelink til deres indsamling i deres

netværk og på sociale medier og oplyser på den måde om den godesag og opfordrer venner og

bekendtetil at støtte. Trods en ihærdig indsats på at rekruttere løbere og støtter (via facebook,

nyhedsbrev, hjemmeside, mail til medlemmer og et samarbejde Cystisk Fibroseforeningen med

Bubber som fælles ambassadør med videoannoncering) lykkedes det ikke at skaffe mere end 15

løbere for Psoriasisforeningen. Den totale indsamlede støtte for disse var ikke nævneværdig sat

overfor den indsats, der blev lagt i markedsføringen. Detkantil dels tilskrives, at YOU RUNi det

hele taget har udfordringer med at kommunikere klart om konceptet: at man ikke støtter sagen

blot ved at tilmelde sig løbet, men at manskal gøre en indsats for at indsamle støtte fra sit netværk

via ens online indsamling. Markedsføringsmæssigt har det dog alligevel givet stor værdi at deltage

for foreningen, da vi via YOU RUNseget brandingarbejde har vzeret synlig med logo pa en lang

række kanaler blandt andet YOU RUNs facebook-side, nyhedsbrev, hjemmeside og på store digitale

reklametavler ved busser og tog i hovedstadsområdet. Det er på den baggrund besluttet, at

foreningen giver det et forsøg mere og deltager igen i 2019 og derefter evaluerer på udbyttet, ift.

om detfortsat giver mening at være med.

Frivilligkampagne marts-juni

Fra marts 2018 gennemførtesenfrivilligkampagne beståendeaf digital kampagne på facebook,

flyers med invitation samt en kampagneside på psoriasis.dk til hvervning med information om

frivilligt arbejde, fortællingerfra frivillige samt et spørgeskematil udfyldelse for at melde sig som

frivillig eller høre mere. Der blev arrangeretto frivilligdage, hhv. Aarhus og Taastrup, som man også

kunnetilmelde sig på siden. Arrangementerne havdetil formål at give en præsentation af

foreningenforalle frivillige (både nye, eksisterende og endnuikke afklarede), et indblik i de mange

måder mankan bidrage på samt workshops med mulighed for udvikling af kompetencer inden for

forskellige hovedområder som fundraising og politik. Til de to arrangementervar der hhv. 11 0g 9

deltagere tilmeldt, ikke medtalt Psoriasisforeningens egne repræsenterede. De to arrangementer

blev desværre aflyst på dagen, grundet manglende fremmøde — en delaf årsagentilskrives det

usædvanligt gode sommervejr, der ramte hele landet særligt den weekend, menderer naturligvis

blevet evalueret og tænkt i forbedring af program, kommunikation og planlægning til næste gang.
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Gennem kampagneperioden marts-juni og også løbende efterfølgende har nyefrivillige henvendt

sig via kontaktformularen og givet tilsagn om forskellige områder og kompetencer, devil bidrage

med.I alt har mindst 30 fra hele landet henvendtsig meddirekte tilsagn om atblive frivillige, en

mindre del af disse er de samme som har meldtsig til arrangementernei enten øst eller vest. En

rækkeaf disse frivillige er nu aktive i forskellige sammenhænge og udvalg, men det må også

konstateres, at der har været udfordringer medat få integreret en betydelig del af disse nye

hænder,hvilket blandt andet har givet anledningtil at se på mulighedenforat få tilknyttet en

frivilligkoordinator, der kan stå for at følge op, organisere og aktiverefrivillige, styrke kredse og

regioner i deres arbejde og gennemføre udviklende aktiviteter og projekterfor alle frivillige.

Folkemødet på Bornholm juni

Psoriasisforeningen var på Bornholm fra torsdag d. 14. juni til søndag d. 17. juni repræsenteret ved

direktør Lars Werner og Søren Rasmussenfrivillig, erfaren psoriasispatient og særdeles

medietrænet, samt kommunikationsrådgiver Puk Holm Hansen som koordinator. I 2018 var fokus

for foreningens indsats dels generel oplysning for at få sat psoriasis på dagsordenen og dels

specifikt en sammenhængendeog helhedsorienteret behandling herunder personlig medicin. I år

indgik foreningen et samarbejde med Sundhedsteltet, et fælles telt der arrangeres i samarbejde

mellem en række sundhedsorganisationer, der indeholdt en samlet løsning med en fast standplads

i teltet samt afholdelse af 1 debat. Så en stor del af folkemøde-arbejdet gik naturligt med at

tilrettelægge denne deltagelse, og det viste sig at være en god beslutning at være medi teltet. På

standen var derstor interesse fra besøgende, mennesker medpsoriasis og deres pårørende,

mange ønskedeensnak, rådgivning, materiale, medlemskab,faktisk flere end vi kunne håndtere

på én gang.Til debatten satte vi fokus på ulighed i sundhed ved at genbruge PsoriasisJeopardy-

konceptet, hvorvi fik fremtrædende sundhedspolitikere, sundhedsfaglige og patienter(alle

deltagere oplistet længere nede)til at dyste i viden om psoriasis på områder, der samtidig

tydeliggjorde de mange steder, der er gevaldigt brug for nye løsninger og indsatser fx ventetiden.

Alle deltagere var veloplagte og engagerede, og de fleste, særligt politikerne, var overraskede over,

hvor underprioriteret psoriasisområdet stadig er, selvom 165.000 er ramt. Efter debatten stillede

alle deltagerne sig sammenogfortsatte med at tale videre, hvilket er værd at bemærke, da mange

typisk har travlt med at kommevidere til næste arrangement. Detviser lidt om den bevågenhed og

interesse, vi fik skabt, og flere af deltagerne påpegede desuden,at de i år særligt havde bemærket

foreningenstilstedeværelse på folkemødet i mange sammenhænge— at ”Psoriasisforeningen er

her og der og allevegne”i år.

Udover foreningens egen debat deltog vi aktivt i i alt 4 debatter om hhv. 1) "Hospitaler og

virksomheder: Er det yndigt at følges ad?””, 2) Personlig medicin: HjerneMadsentager os medtil

fremtidens behandling, 3) "Patienten, lægen og den digitale sundhed - har vi modet?” 4)

”Helhedsorienteret behandling: Hvem ved mest? - Patienter, politikere eller sundhedsfaglige?”. For

at opsummerevar folkemødet 2018 endnu engang en udbytterig omgang, og foreningen kom hjem

med en række nye aftaler og kontakter i bogen, som vi fortsat drager nytte af og arbejder videre

med,hvilket også kan ses direkte i succesen medflere projekter, hvilket også beskrives nærmere

andre stederi beretningen.
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Deltagere til PsoriasisQuizzen i Sundhedsteltet:

Henrik Ullum, professor, overlæge, ph.d., Formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Simon Serbian, medlem af Lægeforeningens bestyrelse

Else Kayser, medlem af Region Midtjyllands Regionsråd for Enhedslisten

Anders Kiihnau, Regionsradsformand, Region Midtjylland

Séren Valdorff Rasmussen,frivillig i Psoriasisforeningen

Morten Østergaard Sørensen,frivillig i Psoriasisforeningen

Moderator/Quizmaster: Lars Werner, direktør for Psoriasisforeningen

Folkemødet er Danmarkspolitiske festival og giver helt særlige muligheder for at få foreningens

mærkesageri spil og politikere, sundhedspersoner, vigtige samarbejdspartnere og interessenteri

tale. Det foregår hvert år i juni månedi Allinge på Bornholm og blev afholdt for første gang i 2011.

Bevilling til etablering af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme

Midti juli breakede en journalist fra Berlingske nyheden om, at Sundhedsministerietville bevilge

18 millioner overfire år til at etablere Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme— et projekt

som Psoriasisforeningen via netværket De Autoimmunei fællesskab med professor Lars iversen

har arbejdet for i en reekke ar. Patienter med autoimmune sygdomme(som psoriasis,

tarmsygdomme,rygs@jle- og leddegigt og hidrosadenitis(HS)) er ofte multisyge og lever med mere

end én autoimmundiagnose. Samtidig har de en øgetrisiko for hjertekarsygdommeog psykiske

lidelser som fx depression. Det giver komplekse sygdomsforløb og udfordringer for både patient og

sundhedssystem.Det nationale center skal derfor udvikle nye løsninger for at sikre denne

patientgruppe et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. Projektet løber i

første omgang fra 2018-2022, så foreningen arbejder allerede nu på at sikre fast finansiering.

Etableringen af centret er en stor milepæl og centrets formål spiller direkte ind i alle foreningens

mærkesager: lige adgangtil udredning og behandling, bedre samarbejde og koordinering mellem

lægefaglige eksperter, større forståelse for multi- og følgesygdom samt bedre patientuddannelse-

og inddragelse. Samtidig viser bevillingen, at dagsordenen om autoimmune sygdomme,

multisygdom og en helhedsorienteret behandling er for alvor ved at vinde indpas og få medvind,

hvilket ligeledes bidrager yderligere til specifikt at sætte psoriasis på landkortet og dermed bane

vejen for politisk interesse såvel som sundheds- og forskningsmæssig interesse (dette kunne især

mærkes på folkemødet, hvorflere politikere udtalte, at Psoriasisforeningen var her der og

allevegne). Endelig skal det påpeges, at foreningens vedvarende og opfølgende arbejde på sagen

over flere år med politikere på både nationalt og regionalt niveau samt indflydelsesrige

sundhedsfaglige profiler må siges at have bidraget direkte til realiseringen af projektet. Der kan fx

trækkesen lige linje fra foreningens psoriasiskonference i Århus februar 2018 (resulterede i møder

med beslutningstagere i regionen) over folkemødeti juni (networking med en rækkefor

sammenhængenrelevante beslutningstagere)til offentliggørelsen af bevillingen i juli (bevillingen

blev officielt bekræftet 6. september, men nyhedengik ud alleredei juli med udtalelse fra Liselott

Blixt).
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Tilskud til fodterapi for psoriasisgigtpatienter en realitet per1.juli

Endnuensag, som foreningen har kæmpetfor i en årrække,blev til virkelighed i 2018. I april blev

det offentliggjort, at en ny tilskudsordning er vedtaget via Satspuljeaftalen, der vil give patienter

med sværpsoriasisgigt mulighed fortilskud til fodterapi. Ved svær psoriasisgigt har patienterne

typisk deforme, smertefulde fødder med fortykkede negle og sart hud kombineret med nedsat

mobilitet, en stor infektionsrisiko på grund af medicineringen samt vanskeligt eller umuligt ved selv

at pleje deres fødder på grund af nedsat funktion i hænderne. Patienter med sværpsoriasisgigt har

hidtil selv dækket udgiften til fodterapeut på typisk 380 kr. pr. behandling, men nuvil de altså

kunne opnåtilskud til behandlingen på op mod 50 procent. Ordningen trådte planmæssigti kraft 1.

juli til gavn for de ca. 3.000 mennesker, som,detanslås, lider af svær psoriasisgigt. For nu er

tilskudsordningen begrænsettil perioden 2018-2021, næste skridt er derfor at sikre, at ordningen

bliver fast. Læs mere om Folketingets vedtagelse her:

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Oktober/~/media/Filer%20-

%20dokumenter/Satspulje-2018/Aftale-satspuljen-sundhedsomraadet-%202018-2021.pdf.

Psoriasisforeningens app PsoMentor— version 1.3 lancereti juli

Et fænomen som en app er en ”levende” løsning, detvil sige, at den hele tiden skal udvikles og

forbedresfor at følge med tiden, udviklingen og brugernes ønsker og behov. Derfor samarbejder

Psoriasisforeningen fortsat og løbende meddedigitale udviklere af appen, Daman, og senest er det

lykkedesat skaffe midlertil, at vi i juli kunne lancere en opdatering af appen version 2.0, der giver

brugerne to nye funktioner: fotodagbog og DLQI-skema. Udviklingsprocessen af PsoMentor

forløber i tæt samarbejde mellem Psoriasisforeningen og Daman,og en styregruppe bestående af

mennesker medpsoriasis såvel som sundhedsfagligt personale. Det skal sikre, at app’en er relevant

for patienterne såvel som fagligt velfunderet, så sundhedspersonalevil stå inde for at anbefale

den. I 2018 begyndte også for alvor arbejdet med at udvikle PsoMentortil et PRO-værktøj

(patientrapporterede oplysninger), det vil sige, at der arbejdes på, at PsoMentor-appen udvikles, så

den kan bidrage til systematisk indsamling og anvendelse af data, der kan anvendesi behandlingen

af den enkelte patient. Datasikkerhed er naturligvis medtænkti projektet.

Messekittil alle kredse i september
På HB-mødet i septemberblev et nyt messekit præsenteret, dertil alle i foreningen giver en samlet

guidetil at promovere Psoriasisforeningen på messer, skuer, stande, udstillinger m.v. landet rundt.

Det skal bidrage til at skabe en ensrettet kommunikation og branding af foreningen ved disse typer

af repræsentationer ved at sikre en stærkere rød tråd i standens opsætning og fysiske materialer —

fx sikre at det forældede logo ikke anvendes. Kittet er udformet som en guide med introduktion af

formålet med guiden, pakkeliste og anbefalingertil faste medbragte materialer, beskrivelse af

aktuelle materialer, gode råd ogtil sidst en bestillingsliste til landskontoret, som man kan brugetil

at få overblik over aktuelle materialer og bestille flere. Der tages forbehold for, at nogle materialer

findes i begrænset antal, og der kan i perioder forekommelav beholdning på enkelte materialer.

Pakkelisten er ikke udtømmende, og messekittet skal opfattes som en guideline og en hjælp og

opdateres efter behov. Messekit blev uddelttil alle kredse ifm. HB.
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VerdensPsoriasisdag 2018

Omdrejningspunktet for VPD 2018 blev en kampagne om følgesygdomme. Hver anden med

psoriasis udvikler en eller flere følgesygdomme som hjertekarsygdom,psoriasisgigt, diabetes og

depression, mendeter langt fra alle psoriasispatienter og læger bevidste om.Til baggrund for

kampagnenforetog Psoriasisforeningen en rundspørge blandt vores medlemmer, der belyser en

række problematikkeri forhold til opmærksomhedenpå risikoen for følgesygdomme hos

psoriasispatienter. Måske mest interessant at 68 procent af de adspurgte aldrig hørt deres læge

eller hudlæge nævne,at de eri risiko for at udvikle en følgesygdom. Rundspørgen dannede

baggrund for kampagnen, som bestod af en række elementer(oplistet nedenfor), og som

kulmineredei et live-event på Christiansborg med rundbordssamtaler medpatienter, politikere og

sundhedsfaglige, der sammenskulle diskutere, hvordanvisikrer, at psoriasispatienter bliver

screenetfor følgesygdomme. Herunder opsummeres udvalgte nævneværdige resultater.

Kampagnenog eventet var medtil at sætte psoriasis og følgesygdomme på dagsordenen, både

overfor patienter, sundhedsfaglige og politikere. Flere fremtrædende sundhedspolitikere og

sundhedsprofessionelle deltog i eventet og blev opmærksommepå behovetfor at finde nye

løsninger, der sikrer forebyggelse og opsporing af følgesygdomme hos mennesker medpsoriasis.

Til eventet deltog blandt andet Yildiz Akdogan, Folketingsmedlem for Socialdemokratiet og

medlem af Sundheds- og Ældreudvalget, Stine Brix, Sundhedsordfører for Enhedslisten, Karin Friis

Bach, formand for Regionernes Sundhedsudvalg. Psoriasisforeningen er i gang med opfølgende

dialog med en række af deltagerne fra arrangementet. Endelig tog sundhedsminister Ellen Trane

Nørbysig tid til at sende Psoriasisforeningen og alle danskere med psoriasis en hilsen på dagen og

understrege vigtigheden af at se på psoriasis som mere end en hudsygdomogfå løftet

vidensniveauet omkring autoimmune sygdomme:

https://www.youtube.com/watch?v=jVkWEzLNaJs

Teametbag produktionen, CPHLIVE, vurderede, at livestream-eventet nåede etflot niveau bådeift.

seertal og engagement, også en del højere end de er vanttil at se. Her er senest registrerede

nøgletal: 1) Livestream nåedeud til over 5.700 brugere på facebook, 2) Livestream-videoen har

fået knap 2000 visninger, 3) Opslaget har fået 104 likes, 30 delinger og 134 kommentarer.

På baggrundaf presseindsatsen tog flere medier historien op. Presseindsatsen var baseret på

rundspørgen blandt foreningens medlemmer, der viste stor uvidenhed om følgesygdommeblandt

psoriasispatienter. Hele 68 procent af respondenterne svarede, at deres læge eller hudlæge aldrig

har nævnt, at de eri risiko for at udvikle en følgesygdom. Læs mere om rundspørgen længere

nede. Netmediet ProPatienter.dk bragte to artikler om sagen, den ene med en lægeekspert, den

anden medinterview med en patient. Disse omtaler blev ligeledes delt på mediets Facebook-side.

Best Practice bragte en historie med nøgletal fra rundspørgen. Foreningen er desudeni skrivendei

stund i dialog med flere medier om kommende omtale.

14



Ledelsesberetning- fortsat

Endelig mødte TV2 Lorry op på Christiansborg på dagen for at dække arrangementet og producere

et indslag til dagens 17.30 og 18.30-nyheder. Spol frem til 0.53 for 17.30-udsendelsen den 29.

oktober: www.tv2lorry.dk/nyhedsudsendelser

Kampagneelementer:

e Live-event pa Christiansborg med patienter, sundhedsfaglige og politiske deltagere, der

sammendiskuterede løsninger på, hvordanvi sikrer bedre forebyggelse og opsporing af

følgesygdomme hos mennesker medpsoriasis.

e Rundspørge om kendskabettil følgesygdommeblandt Psoriasisforeningens medlemmer.

e Presseindsats baseret på ovennævnte rundspørge.

e To animationsfilm til Facebook og Linkedin malrettet henholdsvis patienter og

sundhedsfaglige.

e Stande pafire dermatologiske afdelinger m. oplysning om følgesygdommetil patienter

¢ To flyers målrettet hhv. dels politikere dels patienter og sundhedsfaglige, som uddelestil

live-event og dermatologiske events, oplyser om følgesygdommeog sætter fokus på

problematikken.

Sagen om klimabehandling i Region Syddanmarkjuli-decemberog videre

I sommeren begyndte sagen om klimabehandling i Region Syddanmarkat rulle. Regionen blev

opmærksompå, at der var stor ulighed fra ene til anden ende af Syddanmark i, hvor mange

patienter derbliver visiteret til klimabehandling. Derfor blev det besluttet at tage retningslinjerne

for visitation op til revidering. Naturligvis engagerede Psoriasisforeningen sig med det sammei

sagen (både fra Landskontorets, formandskabetsside og kredseogfrivillige i regionen) for at sikre

en optimal løsning og fremmelighed til behandling og forståelse for, hvilken behandlingsform

klimabehandling er. Regionen kom i første gang op med en ordning, hvoral klimabehandlingtil

psoriasispatienter skal visiteres via Hudafdelingen på OUH (ordningen skal evalueres efter to år),

og sideløbende arbejdede man medat revidere retningslinjerne, hvilket Psoriasisforeningen gav

høringssvarpå i efteråret og påpegede de væsentligste problematikker. Der var flere, men mest

kritisk havde regionen lagt sig fast på en formulering af et kriterie om minimum PASI 10,hvilket

foreningen ser som en urimelig skærpelse af kriterierne sammenlignet med de øvrige regioner, der

går efter kriterierne fra et udvalg nedsat under DDS om: moderattil svær psoriasis med betydelig

udbredelse i hudeneller af særlig skæmmende karakter. Foreningen har kæmpethårdt forat få

regionentil at gå med denne formulering, og det er flere gange lykkedes at engagere pressen,

AarhusStiftstidende, P4 Syd og flere lokalmedier i regionen,til at sætte fokus på denne

urimelighed og presse yderligere på, senest i december. Efter et regionsrådsmøde den 25. februar

blev visitationskriteriet på PASI 10 fastholdt dog med den modificering at der kan og skal tages

udgangspunkti den enkelte patient og at man i særlige tilfælde fortsat ville kunneblive visiterettil

klimabehandling — også med en PASI under10. Detvil foreningen nu holde regionen op på.
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Opfølgning på implementeringen af de nationale kliniske retningslinjer

De nationale kliniske retningslinjer er sammen med Psoriasisforeningens mærkesagerfortsat et

vigtigt omdrejningspunkt for Psoriasisforeningens politiske indsatser. Det var en stor sejr, da det

lykkedes Psoriasisforeningen at få etableret de nationale kliniske retningslinjer for psoriasis (NKR),

som sundhedsstyrelsen offentliggjorde i marts 2016. Siden da har vi arbejdet på højtryk for at

sikre, at retningslinjerne bliver implementeret, og vi har været i dialog med en række parter,

myndighederog samarbejdspartnere i den forbindelse. Vi må desværre konstatere, at det er et

langt sejt træk — men vi kæmpervidere og helmerikke, før vi har en forpligtende ordning, der

sikrer alle med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark denrigtige og optimale behandling af høj

kvalitet og med fokus på den enkeltes behov såvel som på opsporing af følgesygdomme m.v.

Indtil da har vi særlig fokus på at oplyse om NKRtil patienter og sundhedspersonale, specifikt om

den anbefaledeårlige screening for hjertekarsygdommeog psoriasisgigt, og om anvisningen om at

skifte behandling, hvis man ikke oplever optimal effekt efter 28 dage.

NCAS kan eventuel også ses som en opfølgning på NKR og nævnesher:

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/43BCD9B15DC64063AB4765893D99F833.ashx

Hvervning af nye medlemmerog nyt medlemssystem derskal lette arbejdsgange

Psoriasisforeningens hverveindsats har været særligt i fokus, ikke blot i forbindelse med strategi

2020, men igennem en længere periode. Gennem 2016-2017 har vi gennemført flere indsatser, der

skal styrke vores hverveindsatser på sigt samt konkrete hvervekampagner. Som nævnt

gennemførte vi en succesfuld hvervekampagne medtilbud om halvandetårs gratis medlemskabi

forbindelse med VPD 2016. I december gennemgik landskontoret den nuværende velkomstpakke,

opdaterede information og indhold m.v. for at sikre en stærk introduktion til foreningen. Over

årsskiftet gennemførte vi en telemarketing kampagne medfokuspå at få eksisterende medlemmer

på PBS samt på at opgradere en målgruppe af medlemmertil familiemedlemskab. Derudover blev

gennemført en kampagne for genhvervning af restanter og udmeldte. Det er alle indsatser, der har

haft en god effekt. Se nedenstående oversigt. Fremadrettet er der overvejelser om fortsat at bruge

telemarketing til håndteringen af restanter, samt til genhvervning og eventuel overgangtil

støttemedlem medfast månedligt bidrag. I januar-februar 2017 gennemførte vi en skaf et medlem-

kampagne, hvor man modtogto biografbilletter, når man hvervede et nyt medlem til foreningen.

Denne kampagneharikke haft nogen nævneværdig effekt, og det må konstateres, at vi må,

gentænkte den mesteffektfulde brug af skaf et medlem-modellen. Indsatsen for fortsat at hverve

medlemmerfortsætter i 2019. I 2018 investerede foreningen i et nyt medlemssystem derskal gøre

arbejdsgangeneinternt i foreningen mere smidige og mindre tidskrævende, hvilken tid da vil kunne
anvendestil andre opgaver.
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Etablering af Psoriasisforeningens Lægefaglige Forum

Psoriasisforeningenfortsatte i 2018 med den i 2017 etableret lægefaglige ekspertgruppe kaldet

Psoriasisforeningens Lægefaglige Forum (PFLF) bestående med repræsentanterfra alle de

dermatologiske centre samt repræsentantfra speciallæge praksis. Med det lægefaglige forum har

Psoriasisforeningen fået en formaliseret faglig sparringsgruppe, de faglige repræsentanterhar fået

en gruppe, de kan sparre med, og endelig har vi fået en mulighed for at påvirke de regionale

forskelle, som vi har konstateret der er mellem regionerne. Det bliver med andre ord en win-win

for alle parter. Foreningen mødtes med PFLF 2 gange i 2018.

Psoriasisforeningen fortsætter sit arbejde i Medicinrådet

Fra første januar 2017 blev det nye Medicinråd etableret, som skal erstatte de to tidligere organer

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) og Koordineringsrådetfor Ibrugtagning af

Sygehusmedicin (KRIS). Medicinrådet har en række formål, blandt andet skal Medicinrådetførst og

fremmest vurdere, om ny medicin skal tages i brug som standard-behandling, samt hvordan såvel

ny som eksisterende medicin skal placeres i behandlingsvejledninger for medicinanvendelse.

Medicinrådet skal også sikre hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler på tværs af

sygehuse og regioner. Under Medicinrådet er nedsat en række fagudvalg, og Psoriasisforeningen

har fået plads i fagudvalget for psoriasis og psoriasisgigt repræsenteret ved to dygtigefrivillige og

erfarne psoriasispatienter, Andreas Moesgaard Jensen og Eli Gluckstadt. Det er vigtigt og

skelsættende, fordi det er første gang, patienterne bliver taget med på råd i den sammenhæng og

dermedinddraget i beslutningen om valg af dyre lægemidler (som er det, Medicinrådet

beskæftiger sig med) — og således for alvor kan bringe patient- og brugerperspektivet medtil det

faglige bord.

Persondataforordningen

En del af både 2017 og 2018 er gået med at gennemgå og opdatere foreningens håndtering af

persondata og persondatapolitik for at blive klar til den nye persondatalov fra EU (General Data

Protection Regulation), der trådte i kraft 25. maj 2018. Det har betydet nye måderat håndtere og

kontrollere håndtering af persondata i foreningen, fra landskontortil den enkelte kreds, bedre

oplysning internt og eksternt om, hvordan foreningen håndterer data, og der er givet instruktioner

til alle frivillige, der beskæftiger sig med persondata, om hvordan dette skal forvaltes fremover. Det

er til en vis grad en kontinuerlig opgave, så Landskontoret er fortsat i gang med at gå foreningens

arkiver i sømmeneog kigge på områder, der bør optimeres.

Psoriasisforeningens øvrige kommunikationsaktiviteter

Foreningens kommunikationsindsats er her i beretningen løbende blevet afrapporteret relaterettil

de respektive projekter, men her beskrives udvalgte kommunikationsmæssige indsatser og

resultater.
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Ledelsesberetning- fortsat

Presse og ekstern kommunikation: Udover presseindsatser i forbindelse med øvrige kampagner og

projekter er foreningen fortsat særdeles aktiv for at udnytte hver eneste mulighed for at sætte

psoriasis på dagsordenen og sætte foreningens budskaberi spil. Vi bliver jævnligt kontaktet af

journalister fra alle typer medier og rykker hurtigt på disse henvendelser. Den nye pressetjeneste

er et nyttigt redskab i mange sammenhænge, andre steder skal der en mere personlig og direkte

indsats til. 2018 har som før nævnt budtpå flere større omtaler i førende nationale medier som

JyllandsPosten og Berlingske Tidende, ligesom foreningen tre gangei efteråret fik flotte omtaleri

flere mellemstore jyske medier, blandt andet AarhusStiftstidende, om ulighed i behandling og

sagen om klimabehandling i Region Syddanmark som også tidligere nævnt. Direktør Lars Werner

var i april TV2 Østjylland for at kommentere på sagen om den 19 ugers lange ventetid på at komme

til hudlæge i Regionen på daværende tidspunkt. Foreningen har også fået væsentligt med omtale

året igennem, som projektet om Nationalt Center for Autoimmune Sygdommefor alvor begyndte

at trække opmærksomhed.

Psoriasis Forskningensfondens landsindsamlingfik i december omtale med direkte henvisning til

donation via MobilePay-nummeri 5 mindre lokalmedier på Sjælland, hvilket er en flot bedrift for

dennetype nyhed.Vi fortsætter desuden med at samarbejde med mediebureauer om

kampagneindstik i større dagblade og større magasiner inden for sundhed, fx havde Magasinet

Helse et flot tema om psoriasis i december.

Psoriasis.dk og digitale kanaler: De nye funktioner, der blev implementeret på hjemmesiden i 2017

(kampagnepop-up, nyhedsbrevs-pop-up og annoncekarrusel) har som ventetvist sig at være

nyttige og værdiskabende. Når kampagne-pop-upi velvalgte perioder er aktiv, bidrager den

betydeligttil trafikken for til den ønskedeside,fx frivilligkampagnen. Den nyhedsbrev-pop-upvifik

implementeret i 2017 har resulteret i en markant øgning af abonnenterfra tidligere 5-10 nye om

månedentil mindst en fordobling, ofte mere. Annoncekarrusellen giver øget mulighed for

indtjening på annoncer, og mangevirksomhederfinder det attraktivt at benytte sig af tilbuddet.

Implementeret på hjemmesideni 2018 er en ny funktion i form af mulighedenfor at placere

videoerog billeder mere fleksibelt på siden, hvor som helst i teksten det ønskes, frem for kun i en

fast boks i bunden. Det bidrager væsentligt til sideopbygningen og oplevelsen af dynamiki

indholdet. Der er fortsat stort behov for en gennemarbejdning og omstrukturering af hele

hjemmesidenfor at øge relevansen af indholdet, brugervenlighed, faglighed og formidling. Men

det må konstateres, at det indtil videre ikke har været muligt at afsætte resurserne blandt de

mange eksisterende projekter og den daglige drift. Nyhedsbrevet er fortsat et stærkt supplement

til websitet og et vigtigt redskab i at markedsføre foreningens arbejde, services og medlemsfordele

over for nuværende og fremtidige medlemmersamt interessenter herunderpolitikere og

sundhedsfagligt personale. Over sommerenlagdevi et stykke arbejde i at opdatere og redesigne

hele nyhedsbrevets format, så det er blevet endnu mere overskueligt og indbydende og med et

mere ensartet udtryk, der baserer sig på foreningens designguide.
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Ledelsesberetning - fortsat

Endelig holder vi os aktive og relevante på vores sociale platforme (Facebook og Twitter, PsoUng

mere sporadisk på Instragram) og rapporterer løbende om foreningens arbejde, relevante nyheder

og aktiviteter. Der er en stabil tilgang af følgere på Facebook, i december 2018 ramte vi de 5000

følgere, mod 4142 i den seneste beretning. Det er en flot tilgang, især med tanke på atvii

begrænset omfang bruger penge på annoncering.

Psoriasisforeningens rådgivningslinje

Foreningen hari 2018 føjet en sexologtil rådgivningslinjen, så medlemmernu også kanringeeller

skrive til rådgiver Anika Meyer og få vejledning om parforhold, relationer, samvær, sex og intimitet.

Anika bidrager desudentil administrativt arbejde på landskontoret. Anika har også deltageti

etableringen af psoriasisskolerne, hvor hun har været meget efterspurgt.

Psoriasisforeningen meldte sig i 2018 ud af paraplyorganisationen Danske Patienter

Efter lange og intense drøftelser blandt medlemsorganisationerne i Danske Patienter måtte PF

konkludere at der ikke var opbakningtil at ændre samarbejdet med lægemiddelfirmaerne men

fastholde et samarbejde på et — set fra Foreningens side marginalt niveau. Efter interne drøftelser i

PF betød det udmeldelse af DP medvirkning fra 1. januar 2019. For PF var udmeldelsen en ”ikke-

historie”, men blot et resultat af forskellige synspunkter og holdninger og der har ikke skabt unødig

debatog uro i forhold til de projekter vi fremadrettet har arbejdet med på hverken nationalt eller

regionalt niveau.

Begivenhederefter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre betydningsfulde hændelser.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Psoriasisforeningen for 2018 er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne,

årsregnskabsloven og socialministeriets bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2003 om

regnskab og revision af regnskaberne for modtagereaftilskud efter Socialministeriets puljer.

Foreningen er efter sine vedtægter en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig

forening, ligesom formuen ved eventuel opløsning ikke kan uddeles til medlemmerne.

Foreningen er derfor efter selskabsskatteloven alene skattepligtig af erhvervsmæssig

virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændreti forholdtil sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes vær-

direguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. | resultatopgørelsen indregnesligeledesalle

omkostninger, herunderafskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordelevil tilflyde

foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan

målespålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling

tages hensyntil forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og

som be-eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Nettoomsætningen vedsalg af artikler, annoncer og sponsorbidrag mv. indregnes i resultatop-

gørelsen, såfremt levering og risiko overgangtil køber har fundet sted inden årets udgang. Net-

toomsætningen indregnes eksklusive moms.

Tilskud til øremærkede formål er indtægtsført i det omfang, der er sket forbrug af midlerne i

årets løb. Ikke anvendte tilskud er anført som gæld i balancen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder lønninger og honorarer samt lønafhængige omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis — fortsat

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostningertil administration, personale, ledelsen,

kontorlokaler og kontoromkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrø-

rer regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt

realiserede og urealiserede kursgevinster og- tab vedrørende værdipapirer.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til

udviklingsaktiviteter. Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede af-og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den

vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-5 år.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en

anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Tilgodehavender

Tilgodehavender målestil amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der

nedskrivestil imødegåelse af forventedetab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

21



Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

Note

Kontingentindtægter, medlemmer mv.

Personbidrag 4

Andeli tips- og lottooverskuddet

Tilskud m.v.til fri anvendelse

Arv til fri anvendelse

Tilskud, gaver m.v., øremærkede

Annoncerettigheder mv.

Tilskud fra Regioner (børnehold)

Deltagerbetalinger

Omsætning i alt

Produktionsomkostninger medlemsblad

Børnekursus og ungdomsweekend m.v. (handicappuljen)

Kontingentandele, kredsforeningerne

Kontingentandele, regionale aktiviteter

Kontingentandele, Psoriasis Forskningsfond

Arveandele Psoriasis Forskningsfond

Kontingenttil andre organisationer

Udgiftertil udvalg

Medlemsudgifter (Projekter, møder m.v.)

Produktions- aktivitets- og projektomkostninger

Dækningsbidrag (bruttoresultat)

Lokaleomkostninger

Lønninger og personaleudgifter 2

Administrationsomkostninger m.v.

Kapacitetsomkostningeri alt

Resultat af primærdrift

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver 3

Kursregulering værdipapirer

Finansieringsindtægter

Finansieringsudgifter

Årets resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2018

2018 (ikke revideret) 2017

kr. kr. kr.

1.059.886 1.039.200 990.179

195.427 158.000 161.880

1.379.228 1.320.000 1.354.559

125.773 180.000 138.985

109.700 0 0

1.558.949 1.651.667 1.866.089

1.114.477 1.102.000 1.114.420

170.823 240.000 169.125

28.200 44.000 31.100

5.742.463 5.734.867 5.826.337

-1.241.038 -1.220.500 -1.246.168

-183.205 -120.000 -271.317

-82.040 -110.000 -83.995

-97.348 -110.000 -87.200

-178.280 -180.000 -175.560

-16.817 0 0

-102.532 -93.250 -90.893

-87.004 -227.800 -39.588

-1.276.692 -927.360 -1.434.580

-3.264.956 -2.988.910 -3.429.301

2.477.507 2.745.957 2.397.036

-266.218 -285.800 -246.794

-1.728.235 -1.690.800 -1.663.178

-352.981 -394.700 -290.254

-2.347.434 -2.371.300 -2.200.226

130.073 374.657 196.810

-366.667 -366.667 -366.667

-110.876 0 26.439

426 7.000 6.266

0 0 0

-347.044 14.990 -137.152
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Resultatopgørelse

1. januar - 31. december- fortsat

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat

Til disposition

foreslås af hovedbestyrelsen disponeret således:

Anvendt, hensættelse generationsskifte

Overført resultat

 

 

 

2018 2017

kr. kr.

-347.044 -137.152

-347.044 -137.152

0 -43.251

-347.044 -93.901

-347.044 -137.152
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Balance

pr. 31. december

Aktiver

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer

Deposita

Anlægsaktiveri alt

Omsætningsaktiver

Debitorer og andretilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiveri alt

Aktiveri alt

 

 

 

 

 

 

2018 2017

Note kr. kr.

274.999 641.666

3.005.951 3.116.826

36.197 35.143

3 3.317.147 3.793.635

206.718 51.433

145.101 90.587

351.819 142.020

47.984 937.162

399.803 1.079.182

3.716.950 4.872.817
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Balance

pr. 31. december

Passiver

Egenkapital

Saldo primo

Reserve for generationsskifte

Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Leverandøreraf varer og tjeneste ydelser

Mellemregninger, kredsforeningerne

Anden gæld

Ikke anvendttilskud

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelseri alt

Passiveri alt

Anvendelseaftips- og lottomidler

Pantsætningerog sikkerhedsstillelser

Andre økonomiskeforpligtelser

Note

 

 

 

 

 

2018 2017

kr. kr.

2.927.159 3.064.311

0 -43.251

-347.044 -93.901

2.580.115 2.927.159

272.516 815.656

72.973 93.789

270.086 294.547

521.260 741.666

1.136.835 1.945.658

1.136.835 1.945.658

3.716.950 4.872.817
 

25



Noter

Note 1. Anvendelseaf tips- og lottomidler

Produktions- aktivitets- og projektomkostninger

Ovrige foreningsomkostninger

Heraf dækketaf tilskud, gaver og andre øremærkede midler

Heraf dækket af firmabidrag, medlemsblad

Heraf dækketaf tilskud fra Regioner samt deltagerbetalinger

Foreningen har i 2017 kontant modtagetkr. 1.354.559 i tilskud fra tips- og lottomidlerne.

 

 

Tips- og lottomidlerne er anvendt i forbindelse med afholdelse af ovenstående omkostninger. Det er ledelsens

vurdering at tips- og lottomidlerne er anvendt i overensstemmelse med Socialministeriets tilskudsbetingelser.

Note 2. Lønninger og personaleomkostninger

Løn og honorarerincl. pensionsbidrag

Løn og honorarerincl. Pensionsbidrag (generationsskifte)

Lønrefusioner

Ændringi feriepengeforpligtelser

Bruttoløni alt

Arbejdsgiverafgifter (ATP, lønsumsafgift etc.)

Andre personaleomkostninger

Løn- og personaleomkostningeri alt

Løn- og personaleomkostningerfordeles således i regnskabet:

Lønningerog personaleudgifter

Produktionsomkostninger blad

Sommerkursus og børnehold mv.

Andreprojekter, PR og oplysning

Gennemsnitslig antal ansatte

 

 

 

 

 

 

 

2018 2017

kr. kr.

3.264.956 3.429.301

2.434.438 2.239.814

-1.558.949 -1.866.089

-1.114.477 -1.114.420

-199.023 -200.225

2.826.945 2.488.381

1.891.178 1.821.728

0 0

0 -46.739

3.129 -843

1.894.307 1.774.146

99.815 99.039

77.371 68.992

177.186 168.031

2.071.493 1.942.177

1.728.235 1.663.178

151.329 147.885

105.636 75.736

86.293 55.378

2.071.493 1.942.177

8 8
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Noter

Note 3. Anlægsaktiver

Kostpris pr. 1/1 2018

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31/12 2018

Reguleringerpr. 1/1 2018

Årets afskrivninger / regulering

Reguleringerpr. 31/12 2018

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2018

Note 4. Personbidrag

Personbidrag, under 200 kr.

Personbidrag, over 200 kr. (8A)

Personbidrag, forpligtelser (12A)

Personbidragi alt

Note 5. Pantsætninger, gælds-, garanti- og eventualforpligtelser

 

 

 

 

 

Der er ingen pantsætninger, gælds-, garanti- eller eventualforpligtelser.

Note 6. Andre økonomiskeforpligtelser

Huslejeforpligtelse vedrørende uopsigelig lejekontrakt indtil

1. december 2022 udgør

 

 

Udviklings-

projekter Deposita Værdipapirer

1.100.000 35.143 3.109.989

0 1.054 0

0 0 0

1.100.000 36.197 3.109.989

-458.334 6.839

-366.667 -110.877

-825.001 0 -104.038

274.999 36.197 3.005.951

2018 2017

kr. kr.

23.350 27.475

162.277 128.195

9.800 6.210

195.427 161.880

31/12 2018 31/12 2017

kr. kr.

610.333 733.131
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