
Gott Nytt 2019
Hoppas alla ni medlemmar har haft en 
underbar Jul och är utvilade inför 2019.

Vi hälsar dig hjärtligt välkomna till vårt 
årsmöte där vi även passar på att fira att 
avdelningen blir 20 år!

Vi hoppas bli fler under 2019. Ju fler medlemmar vi har de-
sto mer inflytande kan vi få och att vara fler blir ju roligare 
eller hur! 

😊

 Här behöver vi din hjälp! 

Vad händer under året? De nationella riktlinjerna för pso-
riasis ska inplanteras. Vi tänker ha samtalsgrupper för ung-
domar och på internationella psoriasisdagen planeras en 
föreläsning. 

En Må Bra-helg är inplanerad och även en solresa, så myck-
et är på G. Vi finns på Facebook och på vår hemsida kan 
du läsa om vad som händer.

Är det något du saknar eller vill att vi ska fokusera på, hör 
av dig!

TACK för 2018, nu ser vi fram emot ett bra 2019.

Jeanette
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Kvällsträffar i Skåne för ungdomar
Under våren kommer länsavdelningen i Skåne anordna kvällsträffar för alla unga med särskilt fokus 
på åldern 15-30 år. Träffarna kommer hållas kl. 18.00 - 20.00 under datumen 28/1, 25/2, 25/3 och 
29/4 i Malmö-Vellinges behandlingsmottagning. Den ligger på Baskemöllegatan 3D i Malmö.

Teman för träffarna är: “Att vara ung med psoriasis”, “Vård och behandling”, “Fysisk hälsa” samt 
“Psykisk hälsa och framtidsplanering”. 

Träffarna är gratis och du behöver inte anmäla dig. Men för att kunna beräkna fika uppmuntras till 
intresseanmälan på skane@pso.se Håll utkik på vår hemsida och på sociala medier för mer kontinu-
erlig information!

PSO Skåne hittas här: www.psoriasisforbundet.se/skane/
På Facebook: www.facebook.com/psoskane/

Res med oss till solen
Till hösten reser vi till solen igen, närmare bestämt till Grekiska ön Kreta och Agios Nikolaos som ligger på 
östra delen av ön. Vi bor på hotell Blue Marine Resort & Spa, kategori 4*, i två veckor. Avresa från Sturup 
till Heraklion den 19/9 och hem 3/10. All inclusive på hotellet, mat på flyget, bagage samt transfer till 
och från hotellet ingår.

Totalpris: 12 405 kr/person i delat dubbelrum. Enkelrumstillägg: 4 400 kr per person. Till dem med pso-
riasis utgår ett bidrag från PSO Skåne. Om du vill titta närmare på stället, gå in på:
www.ving.se/grekland/agios-nikolaos/blue-marine-resort-spa

Har du ingen dator får du gärna ringa för fler muntliga uppgifter. Anmälan senast 30 mars till under-
tecknad. PSO förskotterar anmälningsavgiften till Vingresor och kommer att fakturera deltagarna under 
april månad. Slutfaktura sänds ut i augusti. Varje deltagare ansvarar för sin egen hälsa och medicinering.
Anmälan till Jan Andersson på tel: 0411 60445 eller via e-post: jan.parnova@gmail.com

Med vänliga hälsningar
Jan Andersson

Nytt avtal för PSO:s anläggningar
Allt sedan Region Skåne i februari 2018 valde att inte förlänga vårt avtal har vi arbetat intensivt med att kon-
takta ett stort antal hudkliniker i Skåne med en förhoppning om att kunna ingå underleverantörsavtal. Vi 
har även arbetat med att uppvakta politiker i Region Skåne. Det är detta idoga arbete som nu gett resultat.

Den 27 september 2018 tog Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Skåne ett beslut om ett nytt IOP-
avtal för Psoriasisförbundet i Skåne angående ljusterapi. Avtalet ersätter vårt nuvarande avtal och gäller fr 
o m den 1 januari 2019 och två år framåt med möjlighet till förlängning i ett år. Avtalet omfattar Psoria-
sisförbundets samtliga fem anläggningar i Skåne.

Genom avtalet tryggas vår verksamhet under ett antal år framöver.

Åke

Må Bra-kurs
Vi kommer att arrangera en Må Bra-kurs på Valjevikens Folkhögskola i Sölvesborg den 27-29 september 
2019. Information om den kommer att finnas på vår webbsida och i höstens nummer av PSO Skåne Nytt. 



2019 är det 20 år sedan Psoriasisförbundet Skåne Län bildades. Det ska vi fira!  
Vi bjuder därför in dig till 

 

Årsmöte med jubileumsmiddag 

 

Söndagen den 14 april på Stiftsgården Åkersberg, Höör 
 
 

Program 

11.30  Samling med kaffe och fralla 

12.00  Marianne Mörck berättar om sina år som skådespelerska. Hon har bland annat medverkat i ett 40-tal 
            uppsättningar på Malmö Stadsteater, spelat friluftsteater med Eva Rydberg på Fredriksdal, varit med i 
            revyer och även varit regissör. 

13.00  Årsmötesförhandlingar  

            Jubileumsmiddag med kaffe och tårta. Subventionerat pris 150 kr per person. 
 
 
Anmälan till middagen sker senast den 7 april 2019 till Jeanette Lindskog tfn 070-319 30 28, e-post 
jeanette_lindskog@hotmail.com eller Björn Johansson tfn 070-614 52 29, e-post 
bjorn.t.johansson.60@gmail.com då du också kan tala om ifall du önskar vegetarisk eller specialkost. 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på mötet eller kan rekvireras från Jeanette Lindskog tfn 070-319 30 28    
e-post jeanette_lindskog@hotmail.com  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA   

1 Mötets öppnande 
2 Prövning om årsmötet är stadgeenligt 

utlyst 
3 Antagning av föredragningslista samt 

röstlängd 
4 Val av funktionärer för årsmötet 

a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Två protokolljusterare, tillika 

rösträknare 
5 Behandling av årsberättelse, resultat- och 

balansräkning, revisionsberättelse 
6 Fastställande av resultat- och 

balansräkning 
7 Ansvarsfrihet för styrelsen 
8 Behandling av motioner och särskilt 

angivna frågor 

9 Beslut om lokalavdelningarnas andel av 
medlemsavgiften                                                                                                                                                              

10 Beslut om 
a) Antalet ordinarie ledamöter i 

styrelsen 
b) Antalet 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) Valberedning, varav en 

sammankallande 
12 Övrig information/ordet är fritt 
13 Årsmötet avslutas 



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

Björn Sonesson lämnar Psoriasisförbundet Malmö-Vellinge
Specialistläkare Björn Sonesson, som arbetat för PSO i Malmö under många år, läm-
nar per den 30 november oss. Anledningen är att Björn från samma datum lämnar 
vårdvalet och kommer framöver att arbeta under en annan avtalsform inom Region 
Skåne.

Både vi inom PSO och Björn hade gärna sett att vårt samarbeta fortsatt, men Björns 
nya avtal med Region Skåne omöjliggör detta. Vi tillsammans med Björn har un-
dersökt alla tillbuds stående möjligheter för ett fortsatt framtida samarbeta, men det 
regelverk som finns sätter stopp för detta, vilket vi beklagar. 

Vi vill önska Björn all lycka i framtiden med sin nya etablering och samtidigt framföra vi ett stort och varmt 
tack för de år som vi haft nöjet att samarbeta med honom.

Åke

Personaldag 2018
PSO Skåne har haft sin årliga träff för personal vid be-
handlingsanläggningarna i Skåne.
Dagen innehöll information från Leo Pharma, föreläs-
ning av hudläkare samt en mycket intressant föreläs-
ning om ”Konsten att sova gott”. Många frågor till alla 
föreläsare. Därpå informerades om Nationell riktlinjer 
som Psoriasisförbundet varit med och tagit fram och 
som nu är ute på remiss. Medlemsutveckling diskute-
rades också flitigt. Dagen avslutades med en gemensam 
middag.

Detta är en viktig träff för personalen som här får chans 
att ställa frågor och utbyta erfarenheter.

Wiveca

Psoriasisförbundets läns- och lokalavdelningar träffades under helgen 20-21 oktober på Sundsgårdens 
Folkhögskola i Helsingborg.

En stor del av tiden ägnades åt hur situationen för 
våra lokalavdelningar är idag och hur den kan bli 
i framtiden. En sak som vi kom fram till var att vi 
måste bli bättre på att samarbeta och då gäller det 
över alla slags gränser. Vi behöver även bli synli-
gare i samhället och ännu bättre på att ta hand om 
våra medlemmar. 

Conny Erixon från Förbundsstyrelsen var nere hos oss och pratade medlemsvärvning. Han hade en hel 
del tips och idéer som han presenterade för oss. Det kändes som att alla åkte därifrån fulla med energi och 
ivriga med att förverkliga Connys idéer. Tack Conny för att du tog dig tid att besöka oss.

Vi hann även med att få information från studieförbund och läkemedelsbolag.  


