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Pressmeddelande 

 

Psoriasissjuka måste få tillgång till rätt vård för att 
kunna leva ett bra och aktivt liv 
 
Psoriasis är inte bara en kronisk hudsjukdom, det är också en allvarlig 
systemsjukdom som kan drabba flera organ i kroppen. Förutom ledbesvär, 
som drabbar drygt 40 procent av alla psoriasissjuka, kan det finnas 
kopplingar till hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmbesvär och ögonsjukdomar. 
Sjukdomen påverkar även livskvaliteten i hög grad och vi vet också att det 
finns kopplingar mellan psoriasis och livsstilsfaktorer. Den nya komplexa 
bilden av psoriasis medför också nya behov av vård. Rätt vård i rätt tid för 
Norrbottens cirka 6 000 psoriasissjuka minskar utanförskap och 
sjukskrivningar och är en lönsam investering för samhället. 

 
Tidskrävande, omständlig och livslång behandling är psoriasissjukas vardag och den 
vardagsnära vården är helt avgörande för oss som lever med sjukdomen. När det 
gäller just den vardagsnära psoriasisvården har vi tillsammans i landstinget i 
Norrbotten kommit en bra bit på vägen. Exempelvis har vi tillgång till klimatvård, 
och medicinsk fotvård inom ramen för högkostnadsskyddet vilket inte finns i alla 
landsting. Dock kvarstår utmaningar med tillgången till ljusbehandling:  
 
-  Tillgängligheten till ljusbehandling har minskat något, främst i form av minskade öppettider. 

Det skulle underlätta för yrkesverksamma och studerande, om det även var kvällsöppet på 
ljusbehandlingarna, förklarar Tina Norgren ordförande i Psoriasisförbundet i Norrbotten.   

  
Den 29 oktober firas Internationella Psoriasisdagen med fokus på de 125 miljoner 
människor i världen som lever med psoriasis. I samband med dagen lanseras 
Psoriasisförbundets sjustegsprogram - Prioriterade frågor för en god psoriasisvård. Programmet 
pekar ut förslag till åtgärder för hur psoriasisvården bör utvecklas så att alla 
psoriasissjuka får tillgång till bästa möjliga vård och behandling. Psoriasisförbundet 
arbetar även med projektet ”Må bra med psoriasis” vars mål är att öka kunskapen 
om livsstilens betydelse för sjukdomen och ge verktyg för egna livsstilsförändringar. 
Psoriasissjuka bli aldrig helt friska men med kunskap om vår sjukdom och tillgång 
till rätt behandling kan vi leva ett bra och aktivt liv. 
 
- Det finns möjlighet att göra Norrbottens län till ett föredöme då det gäller psoriasisvård. Vi 

bidrar gärna till den utvecklingen i samverkan med Norrbottens läns landsting och ser fram 
emot ett fortsatt positivt samarbete, avslutar Tina Norgren. 

 
 
 
Media inbjuds att följa aktiviteterna i samband med den 
Internationella Psoriasisdagen, enligt:  
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Den 28 oktober 

Föreläsning Må bra med psoriasis 

Tid: Torsdag 28 oktober 2010 
  Kl. 18.30-ca 20.15 
 

Plats: Elite Statshotellet, Luleå 
  Lokal: Sandön 
 

Föreläsare:  Anja Näslund, hälsovetare 
  Förbundskansliet, Stockholm 
 

Den 29 oktober 

Psoriasisförbundets sjustegsprogram presenteras via en nationell lansering i 
landsting och regioner – finns i sin helhet på www.psoriasisforbundet.se  
 
Psoriasisförbundet i Norrbotten besöker ljusbehandlingen i Luleå.  
Syftet är att uppdatera oss på vårdsituationen, ha en dialog med vård- 
personalen samt sprida information om psoriasis till besökare.  
 
Tid:  Fredag 29 oktober 
 ca 10.00 - ca 14.00 
 

Plats:  Ljusbehandlingen, Björkskatans Vårdcentral,  
Höstvägen 7, Luleå 

 

Kontaktperson: 

Tina Norgren, ordförande 
Telefon: 070-594 07 77 (om ej svar – lämna meddelande på mobilsvar så blir du/ni 
uppringda under dagen).  
 
Praktiska frågor: Christer Granbom, sekreterare, 070-530 33 93 
 

Ladda ned: 

Kort fakta om psoriasis och psoriasisförbundet: 
www.psoriasisforbundet.se/lansavdelningar/norrbotten/lansavdelning/dokumentarkiv/ 
 

Psoriasisförbundets sjustegsprogram (publiceras 28/10): 
www.psoriasisforbundet.se  

 
Inbjudan föreläsning: 
www.psoriasisforbundet.se/norrbotten  


