
Sprid gärna information om medlemskap. 

Dela ut denna folder till någon du tror

kan vilja bli medlem!

Tid:

Lördag 11 december, 13.15- ca 15.00

Plats:  

Sunderby Folkhögskola, Luleå

Jullunch 13.15
Efter maten kan vi mingla, prata med
varandra, köpa Expressbingo, ta del av 
aktuell information samt köpa hudvårds-
produkter. Om tid och intresse finns kan 
vi titta på en ny kort film om psoriasis.

Hitta:

Sunderby Folkhögskola, ca 15 min bilväg 
från Luleå. www.sunderby.fhsk.se/

Med bil: Väg 97 mot Sunderby Sjukhus – följ
skyltarna till folkhögskolan.

Aktiviteten anordnas av 

Psoriasisförbundet i Norrbotten.

Väl mött! 

Hälsar länsavdelningen och lokalavdelningarna

Anmälan:
Senast 6/12 till Christer/Eivor Granbom, 0920-197 87, 
070-530 33 93, 070-331 81 31, Ch.granbom@telia.com
För Gällivare-Malmberget till Birgitta Krigsman, 
0970-121 31, 070-623 40 10
birgitta.krigsman@comhem.se

eller via länets webbplats:
www.psoriasisforbundet.se/norrbotten

Resa: 

Fråga oss om samåkning vid anmälan. 
Från Gällivare-Malmberget samordnas tågresa.

Pris:

140 kr för oss medlemmar, övriga 200 kr 
– kontant betalning. Priset är subventionerat.
(ord. pris 325 kr/person). 



Vad sägs 
om en 
lunch?

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor 
med psoriasis. Vårt mål är att alla med psoriasis och 

psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv.Om klimatvård

Klimatvård för psoriasispatienter bedrivs vid anläggningen Valle 

Marina i Arguineguin på södra Gran Canaria. Klimatvård innebär att 

vistas tre veckor i ett klimat som är gynnsamt för huden. Det ges 

även tillfälle att lära sig mer om sjukdomen och hur man kan leva 

med den samt kunskap om livsstilsfaktorer som kan påverka 

sjukdomen. 

Klimatvård ordineras av läkare och en uttagning görs vid 

Hudsektionen, Sunderby  Sjukhus. Norrbottens läns landsting 

avsätter minst fem vårdplatser per år. Särskilda 

ansökningsblanketter/intyg ska användas. 

Förbundet Ung med psoriasis anordnar särskilda resor för unga 

medlemmar. 

Vi uppmanar dig som medlem att ta upp frågan om klimatvård med 

din vårdgivare – vårdformen kan vara ett bra alternativ till annan din vårdgivare – vårdformen kan vara ett bra alternativ till annan 

behandling. 

Mer information finns på Psoriasisförbundets webbplats: 

www.psoriasisforbundet.se/behandling/klimatvard

Det går även att beställa en särskild broschyr från förbundet:

Psoriasisförbundet, Box 5173, 121 18 Johanneshov.  

Har du ansökt om klimatvård? 
Hör av dig till oss och berätta om 

dina positiva eller negativa erfarenheter! 

www.psoriasisforbundet.se/norrbotten


