
Hej alla glada, trevliga 
psoriasismedlemmar
Vem är jag?

Jag heter Jeanette Lindskog är nyvald 
ordförande i Skåne län och är 47 år. 
Bor med sambo i Åhus. Har två utflugna 
söner och handboll är ett stort intresse. Arbetar som specialpedagog 
på en skola i Kristianstad. Ett arbete jag älskar och ser som en utma-
ning.

Vad har jag då för erfarenhet av psoriasisförbundet? Har arbetat mer 
eller mindre hela livet med psoriasisförbundet, börjare med att jag 
åkte på mitt första läger som 15-åring. Efter det blev jag aktiv i 
dåvarande Ung med psoriasis. Jag har varit aktiv i Kristianstad lo-
kalavdelning i många år, är i idag sekreterare där. Har varit ersättare 
i Skåne län. Har även under många år varit ledamot i förbunds-
styrelsen. Är just nu sammankallande i valberedningen. Så jag har 
ungefär 30 års erfarenhet av Psoriasisförbundet. Ett arbete som gett 
och ger mig mycket!

Jag ser mitt uppdrag som ordförande i Skåne som en stor utmaning. 
Hur får vi avdelningen att växa? Hur får vi aktiva medlemmar? Hur 
påverkar vi politiker? Hur kan vi använda oss av de nationella rikt-
linjerna? Hur är vården i Skåne? Hur ska Psoriasisförbundet i Skåne 
se ut i framtiden? Hur ser vården ut? Klimatvård? Behandlings möj-
ligheter? Våra behandlingsanläggningar?

Som ni ser finns det hur mycket som helst att ta tag i……..Så vi 
behöver hjälpas åt!

Några få kan inte göra så mycket men tillsammans kan vi påverka!
Jag vill gärna höra era tankar om vad Psoriasisförbundet Skåne ska 
arbeta med. Det är bara att ringa eller maila mig.

Ser fram emot ett bra samarbete under året!

Önskar er också en underbar sommar med mycket sol och bad! 

Jeanette Lindskog
jeanette_lindskog@hotmail.com
mobil 0703193028
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Lite info om Dataskyddsförordningen – GDPR

1. Från den 25 maj 2018 gäller ny lagstiftning i hela EU för hur personuppgifter ska hanteras.
2. Lagstiftningen syftar till att stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och 

organisationer får samla in och använda deras personuppgifter
3. Psoriasisförbundet behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifter som rör ditt 

medlemskap, om du gör materialbeställningar, skickar in en fråga eller gör en anmälan till aktivitet på ett 
formulär, och om du skänker en gåva. 
Utöver vårt medlemsregister använder de föreningar som bedriver behandlingsanläggning sig av ett 
medicinskt journalsystem för registrering av våra patienter som erhåller ljusbehandling samt de patienter som 
konsulterar våra läkare.

4. Vid medlemskap sparar och behandlar vi namn, postadress, eventuellt e-post och telefonnummer om det 
uppges och personnummer

5. Personuppgifterna rensas normalt skyndsamt bort, när uppgifterna inte längre behövs
6. Du har rätt att kontakta Psoriasisförbundet om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för 

att begära rättelse, eller begära radering av dina uppgifter.
7. Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
8. Texten i sin helhet finns att läsa på Psoriasisförbundets hemsida www.psoriasisförbundet.se 

Nationella riktlinjer

Den 22 maj var det ett dialogseminarium i Hässleholm för Södra sjukvårdsregionen om Socialsty-
relsens nationella riktlinjerför vård vid psoriasis. Dessa riktar sig till beslutsfattare inom vården (t ex 
landstings/regionpolitiker).

Riktlinjerna gicks igenom av prioriteringsordföranden Åke Svensson.

Seminariet var välbesökt av Psoriasisförbundet. Ordföranden Tina Norgren och Barbara Bohannan 
från kansliet var närvarande. PSO Skåne län var också väl representerade på mötet. Även hudläkare 
från de olika sjukhusen i Södra sjukhusregionen deltog. Positivt att så många kom. Nu gäller det att 
fokusera på implementeringen ut i landstingen.

Bästa medlemmar i Skåne län
Som väl alla vet, har 5 av våra lokalavdelningar behandlingsverksamhet för psoriasis och ett par andra 
hudåkommor. Behandlingen består av UVB-ljus och när så behövs, karbad eller bastu för avfjällning. Verk-
samheten bedrivs med ett s.k IOP-avtal med Region Skånes sjukvårdsförvaltning. Detta avtal är 3-årigt 
och löper ut den 31 dec i år.

Tyvärr har Konkurrensverket ifrågasatt avtalets giltighet med avseende på ”Lagen om offentlig upphand-
ling”, varför Region Skåne inte vill förlänga detsamma, då dryga böter annars hotar. Detta innebär att vår 
verksamhet skulle stå utan finansiering den 1/1 2019 och vi skulle därmed tvingas stänga anläggningarna.
Vi som företräder behandlingsanläggningarna har begärt och beviljats förhandlingar med de regionpoliti-
ker som beslutar i ärendet, för att begära ett fortsatt avtal i någon form. Vi väntar på besked från politikerna 
och hoppas givetvis att de finner någon annan form för avtal med oss. Så nu “håller vi alla tummar” och 
hoppas på ett för oss positivt beslut snarast.

Resultatet kommer att anslås på behandlingsanläggningarna så snart vi får det från Region Skåne och  
meddelas alla medlemmar i nästa utskick av Skåne Nytt.

Vänliga hösthälsningar
Jan Andersson



 
 

inbjuder till en 
 

FAMILJETRÄFF 
 

Var  Studiefrämjandes lokal på Ystadgatan 53c i Malmö 
När  29 september 2018 
För vem  Barn och ungdomar med psoriasis eller psoriasisartrit, för föräldrar och 

närstående. 
 
Föreläsning av Josefin Lysell. Josefin är specialistläkare  
på Karolinska Universitetssjukhuset med inriktning på barn-  
dermatologi. År 2015 disputerade Josefin på psoriasis hos barn                           bild 
och ungdomar och har fortsatt ett stort intresse för denna grupp.                       Josefin 
Under senare år har hennes forskningsintresse vidgats till att även  
inkludera kopplingen mellan psoriasis och streptokockbakterien.  
 
Föreläsningen kommer ta upp allt ifrån den kliniska bilden vid psoriasis, behandling, utmaningar, påverkan på 
livskvalité och samsjuklighet hos barn och ungdomar med psoriasis. 
 

PROGRAM 
 

Barn/ungdomar  Vuxna/äldre ungdomar 
 
10.00 Samling/presentation  Samling/presentation 
 Lek/pyssel/spel/frågor till läkaren Föreläsning med Josefin Lysell 
 
11.30 Josefin kommer och svarar på Samtal i grupper 
 våra frågor 
 
12.30 Gemensam lunch  Gemensam lunch 
 
13.30 Information om Psoriasisförbundet, vilka behov/stöd kan Psoriasisförbundet ge både barn, 

ungdomar och deras närstående 
 
14.30 Avslutning 
  
Anmälan senast 22 september till Jeanette Lindskog tfn 070-3193028,  jeanette_lindskog@hotmail.com 
 
Hör gärna av er vid frågor! 

VÄLKOMNA! 
 
 



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

Årsmöte 2018
Psoriasisförbundet Skåne läns årsmöte 2018 hölls på Bosjökloster slott i Höör. 80 st medlemmar deltog. 
Till att leda årsmötet valdes Karl-Erik Olsson, Sösdala, som snabbt klubbade igenom föredragningslistan.
 
Till ny ordförande för PSO Skåne län valdes Jeanette Lindskog, Kristianstad.
 
Jeanette har varit medlem i Ung med Psoriasis och varit med i Förbundsstyrelsen 
först som ersättare och därefter som ordinarie. Hon har därför lång erfarenhet av 
förbundet och dess verksamhet. Avgående ordföranden Kjell Andersson 
avtackades för sin tid som ordförande men också som mångårig ledamot 
i PSO Skåne län.
 
Styrelsen för 2018 består förutom Jeanette av Björn Johansson, Birgith Linde, 
Henk ten Hoff, Ingemar Helgesson, Stefan Hellström och Åke Olsson.
 
Efter årsmötet underhåll författaren Karin Brunk Holmqvist oss. Det gick även 
bra att köpa signerade böcker av henne.
 
Årsmötet avslutades med middag och god Bosjöklostertårta. Karin Brunk Holmqvist.

Polenresa i april 2018
Ett drygt tjugofemtal personer från Psoriasisförbundet Malmö Vel-
linge åkte under några dagar i april i år till Świnoujście i Polen för en 
spa- och rekreationsresa. Resan utgick från Malmö, och med buss tog 
vi oss till Ystad för färjetransport till Polen. 
 
Under en dag gavs möjlighet till spa-behandling på hotellet. Det var 
allt från ansiktsbehandling till helkroppsmassage med varma oljor och 
heta stenar. På hotell Radison Blu fanns även tillgång till en fin pool-
anläggning högst upp på 
hotellets tak.
 
På kvällarna blev det 
stora kulinariska utsväv-
ningar. På fredagen avåts 
en utsökt buffé på hotel-
let och på lördagen tog 
vi oss till en liten intim 

restaurang i utkanten av staden. Här bjöds på en utsökt trerät-
ters meny med allt det bästa från det polska köket.
 
Det fanns även tid för en liten bussutflykt till en mycket intres-
sant och lärorik rundvandring i en miniatyrpark med kända 
byggnader och minnesmärken som finns kring Östersjön och 
Baltikum.
 
Alla som deltog på resan var mycket nöjda med allt, hotell, mat 
och spa-behandling och ser med stor förhoppning fram emot en uppföljningsresa.
 
Åke


