
Hej alla medlemmar!

Hoppas er sommar varit bra och att ni är 

utvilade för den kommande hösten. 

I höst kommer vi att fortsätta arbeta med 

implementeringen av de nya riktlinjerna för 

psoriasis blir bra. Ett samarbete med Region 

Skåne har börjat! 

Vi hade ett lyckat rundabordssamtal tillsammans med Reumatiker- 

förbundet i maj. Fokus var psoriasisartrit. Positivt att alla partier var 

närvarande när vi lyfte våra frågor!

Vi kommer i anslutning till internationella psoriasisdagen anordna en 

föreläsning av reumatolog Annika Teleman på temat Psoriasisartrit. 

Välkomna till Hässleholm den 27/10  (se inbjudan i bladet)

Ungdoms/barn frågorna försöker vi ha fokus på i Skåne län. Vi har 

bildat en arbetsgrupp som arbetar för att hitta aktivitet/mötesplatser 

för unga med psoriasis. Kom gärna med tips och idéer.

Vi vill gärna ha era synpunkter och idéer hur vi kan arbeta vidare 

inom Psoriasisförbundet Skåne. 

Så hör gärna av er med stort och smått! Allt för att vi ska ha rätt fokus 

och stödja er medlemmar.

 

Jeanette Lindskog 

Ordförande PSO Skåne

Hösten 2019
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I anslutning till Internationella Psoriasisdagen arrangerar Psoriasisförbundet Skåne län en

T E M A T R Ä F F
OM PSORIASISARTRIT

Söndagen den 27 oktober kl 13:00
i Blå salongen på Kulturhuset i Hässleholm (ligger bredvid järnvägsstationen)

PROGRAM

Reumatolog Annika Teleman berättar om psoriasisartrit, hur man ställer 
diagnosen och vilka behandlingar som finns.

Fruktpaus

Frågestund med Annika

Allmän information från PSO Skåne

                     Alla hälsas hjärtligt välkomna såväl medlemmar som allmänhet
                                                             Ingen föranmälan

        PSO Skåne län         
    inbjuder till bowling med julbuffé 
          lördagen den 23 november 

Malmö:  
Bowling kl. 15:00 på Big Bowl  
Julbord kl 17:00 på Rådhuskällaren
Rådhuskällaren ligger på ca 20 minuters gångavstånd från Big Bowl 

ANMÄLAN till Björn på bjorn.t.johansson.60@gmail.com eller i andra hand på tfn 070-614 52 29. 

Hässleholm:  
Bowling och julbord kl 13:00 på 
Zuperbowl, Björklundavägen 2, Hässleholm
ANMÄLAN till Birgit på birgith.linde@live.se  tfn 070-404 56 37 eller 
Ingemar på ingemar.helgesson@telia.com  tfn 044-708 93 

För båda platserna gäller: 

Sista anmälningsdag är 23 oktober 2019 
Antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller. 
Aktiviteten är gratis för barn upp till 15 år men kostar 150 kr för vuxen 

Psoriasisförbundet Skåne län hälsar er välkomna till en trevlig eftermiddag 



Nedläggning av behandlingsanläggning

Den 31 december 2019 kommer behandlingsanläggningen i Landskrona att stänga. 

Anledningen är att antalet ljusbehandlingar har minskat avsevärt.

Föreningen kommer att finnas kvar.

Roland Lundberg
Ordförande

I N B J U D A N 
”Kom i form” 

 

PSO Skåne län  
inbjuder till en ”Samverkanskurs” Friskvårdskurs 

 

Den 27 - 29 september 2019 på 
Valjevikens Folkhögskola, Sölvesborg 

 

Inkvartering/lunch fredag från kl 12.15                                 
Kursen startar fredag kl. 13.15 och avslutas söndag kl 14.30 

 

Kostnad för del i dubbelrum 500 kr/ person. 
I detta pris ingår förutom kost och logi även vattengymnastik. 

 

Sista anmälningsdag den 5 september 2019. Ange personnummer  
vid anmälan och om du önskar specialkost. 

 

Anmälan sker till Wiveca Sjöstrand tfn 0709-79 44 02  eller  
 e-post wiveca.sjostrand@telia.com 

 
Begränsat antal platser. Program till dem som anmäler sig. 

 

Varmt välkomna! 
 

Då intresset brukar vara stort kan vi inte garantera enkelrum,  
vi vädjar till Er som kan tänka sig att dela rum att meddela detta.  

I annat fall får vi begränsa antalet deltagare. 
 

 
 



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

Psoriasisförbundets länsavdelning i Skåne höll sitt 

årsmöte den 14 april på Stiftsgården Åkersberg i 

Höör. Det blev inte många platser över i lokalen då 

ett 80-tal medlemmar infann sig. Det var nästan 

på dagen som länsavdelningen bildades 1999 på 

samma plats.

Dagen började med att Marianne Mörck, känd från 

Malmö Stadsteater och TV, kom och berättade lite 

om sina teaterupplevelser. Det blev många skratt 

då hon verkligen bjöd på sig själv. Som synes blev 

hon avtackad med blommor av länsordföranden 

Jeanette Lindskog.

Albert Duvetorp ny läkare hos PSO 
Malmö-Vellinge

Vi har lyckats knyta till oss en ny specialistläkare till vår mot-

tagning. Albert Duvetorp är en auktoritet inom den svenska 

psoriasisvården. Han forskar bl a inom psoriasis och samsjuk-

lighet och inom klimatvårdens effekter för unga med psoriasis.                                                                                      

Albert, som arbetar som specialistläkare på hudkliniken på 

Skånes universitetssjukhus i Malmö, har från och med den 1 

mars 2019 även mottagning hos oss.

För tidbokning ringer du som vanligt på tfn 040-23 63 48.

Vi hälsar Albert Duvetorp varmt välkommen till oss och ser 

fram emot att få samarbeta med honom. Albert-Duvetorp. FOTO Andre de Loisted

Årsmötesförhandlingarna inleddes sedan med att 

vi tände ett ljus och höll en tyst minut för vår ti-

digare länsordförande Bengt Persson som tidigare 

i år avled.

Till att leda förhandlingarna valdes Ines Uusmann 

som på vant sätt klubbade igenom föredragnings-

listan. Enda förändringen av styrelsen blev att 

Brigitta Andersson, Ystad valdes i stället för Ste-

fan Hellström, Bjäre-Åsbo som avböjt omval och 

avtackades. 

Dagen avslutades med en jubileumsmiddag och 

kaffe och tårta.

Årsmöte på Åkersberg


