
Bästa medlem
Ett år har gått och nu är vi redan på väg mot nya 
årsmöten i lokalavdelningarna och här på länet.

Det har hänt en hel del under 2015. Den senaste stora 
nyheten på förbundsnivå är att vi kunde konstatera 
att Socialstyrelsen lyssnat till Förbundets krav på nationella riktlinjer för 
psoriasisvården.  

Den 16 september 2015 fattade regionen beslut om att ge fotvård till pa-
tienter med fotproblem orsakade av diabetes, nedsatt blodcirkulation, 
känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis.

Upphandlingen omfattar 92 olika leverantörer på olika orter i Skåne. Har 
du problem med dina fötter så tala med din läkare för att få veta om du är 
en kandidat till att få fotvård på remiss.

Jag hoppas det nya året ska ge en bra uppslutning till alla våra möten och 
aktiviteter. Vi behöver alla varandra.

Gott nytt År 2016 till er alla!

Kjell Andersson
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Behandlingsanläggningar

Helsingborg
Närlundavägen 11
Tel 042-28 19 20

Höganäs
Kullagatan 37
Tel 042-33 04 38

Landskrona
Säbygatan 9-11
Tel 0418-283 17

Malmö
Baskemöllegatan 3 D
Tel 040-23 63 48

Trelleborg
Östergatan 51
Tel 0410-171 51

Ystad
Petrigatan 10
0411-159 01

Psoriasisförbundet Höganäs lokalavdelning

Att efter en längre tid diskuterat det nya vårdavtalets betydelse 
för vår förening, har en enig styrelse konstaterat svårigheten 
att driva verksamheten vidare i Höganäs. Då vår lokal inte hål-
ler måttet på många viktiga punkter är en ny lokal ett måste. 
Försök har gjorts att skaffa ny lokal men misslyckats. Det är 
med stort vemod och med en stor respekt för alla de som gjort 
stora insatser för vår förening genom åren, som vi nu lägger 
detta förslag att stänga verksamheten den 30 april 2016 



 

Välkommen till vår
 

  FAMILJEDAG  PÅ  
SKÅNES  DJURPARK

 

Söndagen den 15 maj 2016  
 

Samling  ut anför grindarna kl 1 1 .0 0  för gemensam ent ré   
 

Kl 1 3 .0 0  har vi g rillarna varma. Vi bjude r på korv med bröd och dricka . För d ig  
som vill g rilla  något  ege t  så  går de t  också bra .  Vi hålle r med senap och 

ke t chup.  
Godispåsar t ill barnen.  

 
För dem som så önskar hoppas  vi kunna ordna en guidad t ur på ca  en t imme  

 
ANMÄL DIG SENAST DEN 8 MAJ TILL 

 
Ingemar He lgesson 0 4 4 -7 0 8  9 3  e lle r ingemar.he lge sson@t e lia .com  
Wiveca Sjös t rand 0 7 0 9 -7 9 4 4 0 2  e lle r wiveca.s jos t rand@t e lia .com 

OBS! Vid  anmälan via  e -pos t  skall du få  bekräft e lse  på d in anmälan. 
 

Familjedagen kos t ar 1 0 0  kr för medlemmar 
Icke  medlemmar be t alar 2 2 5  kr 

Blir du medlem är int räde t  grat is  
 
 
 
 
  
 
 

Foto: www,fotoakuten.se

Ängelholm 500 år

Ängelholm firar 500 års jubileum under 
2016. Under vecka 32 kommer en hel del 
arrangemang att äga rum i och runt Äng-
elholm och Skälderviken. Vi i länet kom-
mer att stödja lokalavdelningen Bjäre-Åsbo 
i deras planer att marknadsföra vårt förbund 
under dessa dagar. Kom du också och visa 
ditt stöd för vår verksamhet. Var uppmärk-
sam på annonsering om arrangemangen i 
dagspressen under sommaren.  

Mässa i Hässleholm

Det blir en mässa i Hässleholm 14 april 
2016. Du som vill veta mer kontakta Bir-
gith Linde tfn 070-404 56 37, e-post bir-
gith.linde@live.se 



	  

Vi inbjuder till  

Årsmöte 
Söndagen den 10 april 2016 
Plats: Vannaröds Slott, Sösdala  
 
Program 

12.30  Samling med kaffe och fralla 
13.00  Årsmötesprogrammet inleds 
           Kort information om Vannaröds slott 
           Årsmötesförhandlingar (föreslag på mötesordförande: Karl-Erik Olsson) 
           Middag, subventionerat pris: 100 kr per person 
           ”Hitta pärlorna i vardagen”. Föredrag av Gunilla Dahlgren, författare och 
           konstnär, känd bl a för ”Lilla fruntimret” 
           Kaffe 
 
Anmälan till middagen sker senast den 3 april  till  Kjell Andersson tfn 0708-50 76 99 e-post 
kjell.vistorp@bjarenet.com eller till Birgith Linde tfn 0704-04 56 37 e-post birgith.linde@live.se då du också kan 
tala om huruvida du önskar vegetarisk eller specialkost. 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet eller kan rekvireras från Kjell Andersson tfn 0708-50 76 99 e-post 
kjell.vistorp@bjarenet.com 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

1     Mötet öppnas 
2     Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
3     Antagande av föredragningslista 
4     Val av funktionärer för årsmötet 
       a)  ordförande 
       b)  sekreterare 
       c) två protokolljusterare, tillika rösträknare 
5     Behandling av årsberättelse, resultat- och   
       balansräkningar samt revisionsberättelse 
6     Fråga om fastställande av resultat- och 
       balansräkningar 
7     Ansvarsfrihet för styrelsen 
8     Behandling av motioner och särskilt angivna 
       frågor 
9     Beslut om lokalavdelningarnas andel av  
       medlemsavgiften 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10   Beslut om 
       a)  antal ordinarie ledamöter i styrelsen 
       b)  antal ersättare i styrelsen 
11   Val av 
       a)  Avdelningsordförande 
       b)  Övriga ordinarie ledamöter 
       c)  Samtliga ersättare 
       d) Två revisorer 
       e)  En revisorsersättare 
       f)  Studieorganisatör 
       g)  Två ledamöter i HSO Skåne 
       h)  Ledamot till ABF 
       i)  En representant till Ung med Psoriasis 
       j)  Valberedning varav en sammankallande 
       k)  Övrig information/ordet är fritt 
12   Avslutning  

 
 

Bästa medlemmar i Skåne Län!
Det närmar sig årsmötet 2016 och från länsavdel-
ningens valberedningskommitté vill vi gärna upp-
mana dig att ta till vara på rätten/möjligheten att 
påverka avdelningens verksamhet under det kom-
mande året genom att delta i årsmötet.

Såväl läns- som lokalavdelningarna tar tacksamt 
emot nya nomineringar till ledamöter i respektive 
styrelser, vilket positivt påverkar möjligheten för 
länsavdelningen att leva vidare och ha en för varje 
medlem intressant verksamhet. 

Så, väl mött till årsmötet – inbjudan ser du ovan!

Helsingborgs behandlingsanläggning

PSO:s behandlingsanläggning i Helsingborg har 
flyttat till nya fräscha lokaler. Ny adress är Närlun-
davägen 13. Huset ligger vid sidan om vår tidigare 
lokal. Öppettider samma som tidigare. Tider bokar 
du på tfn 042-28 19 20. Välkomna!



Kolla gärna vår webbsida www.psoriasisforbundet.se/skane
Snabbast sättet att få information om vad som är på gång

Överenskommelse om Idéburet 
offentligt partnerskap (IOP)
Denna överenskommelse är framarbetad i samverkan 
mellan parterna, Region Skåne och Psoriasisförbundet 
i Skåne. Vi har härmed kommit ytterligare en bit på väg 
i vår vision ”Ett bra liv för alla med psoriasis”.

Fram till årsskiftet har ljusterapi skett via upphandlade 
vårdavtal, genom föreningsbidrag samt inom vårdval 
Öppen Hudsjukvård. Detta funderar ej längre då Re-
gion Skåne infört vårdval hud och vi ej passar in i den 
byråkratin. Vid årsskiftet upphörde de genom vårdavtal 
upphandlade verksamheterna samt den ljusterapi som 
är föreningsbidragsfinansierad.

Ljusterapi har skett på olika sätt och haft olika kompe-
tensnivåer. För en enhetlig och jämlik vård har gemen-
samma riktlinjer upprättats för att säkerställa medi-
cinsk kvalitet och patientsäkerhet samt att behandling 
sker på rätt indikation.

Varje lokalavdelning har nu sitt eget avtal för ljusbe-
handling och ljusbehandling sker alltid efter remiss av 

medicinskt ansvarig läkare.

Till varje anläggning kommer en dermatolog att kny-
tas för att ge oss möjligheten att ta emot remisser från 
andra än dermatologer och personal med minst under-
sköterskeutbildning måste finnas tillgänglig under öp-
pettiderna.

Avtalet är tecknat på 3 år med möjlighet till förläng-
ning.

Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva 
att verksamheten och de insatser som utförs, sker ge-
nom idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.

Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte, både vad 
det gäller målgruppen och deras behov samt det arbete 
som sker på mer strukturell nivå (lokalt, regionalt, na-
tionellt och internationellt), utgör en viktig del av part-
nerskapet.

Vi ska också stå upp till Region Skånes värdegrund som 
är välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Viveca Lindahl

Föreläsningar i Skåne
Under några år har Psoriasisförbundet Skåne län ordnat fö-
reläsningar för allmänheten i olika delar av Skåne i samband 
med Psoriasisdagen 29:e oktober.  I fjor stod Malmö och 
Ystad på tur och gästades av hudläkare Tore Särnhult och 
hälsovetare Anja Näslund. Under föreläsningarna berättade 
Tore om olika former av psoriasis, vilka behandlingar som 
finns, både nya och gamla. I sin föreläsning gav han näven 
en översikt av hur den nya patientlagen fungerar och vilket 
ansvar läkare och patient har för att uppnå en god behand-
ling och ett bra resultat. Han pratade också om psoriasisartrit 
utifrån sitt perspektiv som hudläkare. 

Därefter tog Anja över för att berätta om hur man själv even-
tuellt kan förebygga och lindra sina besvär. Kost och motion 
är två områden vilka kan påverka måendet och lindra sjuk-
domen. En viktig poäng som Anja förmedlade var att hitta 
sin nivå på träning och en kost som passar en själv.

Första föreläsningen hölls i Ystad 26:e oktober och ett sex-
tiotal åhörare kom för att ta del av föreläsningen och den 
kunskap som förmedlades. Kvällen efteråt hölls samma fö-
reläsning i Malmö med ett femtiotal intresserade. 

Thomas Holmquist

Nationella riktlinjer för 
behandling av psoriasis
I mitten av december beslöt Socialstyrelsen om utarbetande 
av nationella riktlinjer för ett par kroniska sjukdomar. Pso-
riasis och Psoriasisartrit tillhör de sjukdomar som ingår i pro-
jektet, vi9lket ska leda till en likvärdig behandling och vård 
i hela landet för patienter med psoriasis och psoriasisartrit. I 
nuläget finns det skillnader mellan de regionala sjukvårds-
givarna om vilka behandlingar och mediciner som ska ges 

och hur man går vidare om de inte fungerar. Det är inte 
heller alla patienter med psoriasis och psoriasisartrit som får 
möjlighet till att träffa en specialist trots ett uttalat behov. 
De nationella riktlinjerna skulle innebära att oavsett var man 
bor, erbjuds patienten samma möjligheter till en adekvat be-
handling, en fungerande vårdplanering och möjlighet till 
besök hos en specialist, som andra patienter med psoriasis 
och psoriasisartrit i landet har. 

Thomas Holmquist


