
Hej alla medlemmar!
Hoppas verkligen att ni haft en bra sommar 
med mycket sol och bad.

Vill också passa på att tacka er alla för att ni 
är medlemmar i Psoriasis-förbundet. Din med-
lemsavgift hjälper många. 

Tänkte att vi lite kort skulle se på vad förbundets uppdrag bl a är

• sprida information och kunskap om psoriasis och psoriasisartrit
• arbeta för bättre vård- och behandlingsmöjligheter
• verka för att psoriasissjuka tillförsäkras samma ekonomiska, so-

ciala standard som övriga medborgare
• i samarbete med region/läns- och lokalavdelningar ge stöd och 

råd till våra medlemmar
• att forskningen kring psoriasis och psoriasisartrit utvecklas och 

att behandlingsmetoderna blir effektivare.

Förbundets uppdrag sker både på riksplan men även på lokalplan i 
Skåne. Vi lägger stor tid på att göra det så bra som möjligt för dig 
med psoriasis och dina anhöriga. Vi behöver därför din input och 
hjälp för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Hur är vården 
för dig? Skulle du vilja hjälpa till aktivt? All stöd och hjälp vi kan få 
tar vi tacksamt emot. Tveka inte att höra av er!

Vi hoppas även att vi kan ses mer framöver, att det finns möjlighet 
till social samvaro. Ge oss gärna tips och idéer på vad som ni vill att 
vi gör/ har fokus på i Skåne. NI ÄR VIKTIGA!

Vi bjuder in till en digitalföreläsning den 2 november kl 18:00 med 
dermatolog Åke Svensson. Här har du möjlighet att ställa frågor 
innan så fokus blir på de saker som ni medlemmar vill veta/ undrar 
över.

Hoppas vi ses snart!  

Jeanette Lindskog
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PSO Skåne län  
inbjuder till bowling med julbuffé  

lördagen den 27 november 

  Helsingborg: 
   Bowling och julbuffé kl 15:00 på Olympia Bowling, Mellersta Stenbocksgatan 10 

   ANMÄLAN sker till bjorn.t.johansson.60@gmail.com snarast,  
   dock senast 30 oktober 

   Ystad: 
   Bowling och julbuffé på O´Learys, Fridhemsgatan 27 
   Tiden för aktiviteten får du vid anmälan, är inte klar när detta skrivs   

   ANMÄLAN sker till anderssonbrigitta@gmail.com eller tfn 076 – 224 90 86 
   senast 20 november 
 
   För utprovning av skor gäller för båda platserna samling 30 minuter före spelstart  
 
   Psoriasisförbundet Skåne län hälsar er välkomna till en trevlig eftermiddag 
   med 1 timmes bowling och en god julbuffé. 

   Aktiviteten är gratis för barn upp till 15 år men kostar 150 kr för vuxna 

  Antalet platser är begränsat, så ”först till kvarn” gäller. 
 
Vill någon inte spela bowling utan bara äta julbuffé, ska detta framgå vid anmälan. 

Bjäre-Åsbos årsmöte 2021
Den 16 maj höll PSO Bjäre-Åsbo sitt sista årsmöte. Willy Luyckx valdes att leda årsmötet.

Efter förslag från styrelsen togs beslut om samgående med PSO Helsingborg-Höganäs. Detta efter att 
avdelningen gjort ett antal utskick till medlemmar med vädjan om hjälp i styrelsen men då ingen velat 
engagera sig, togs beslut om sammanslagningen.

Kjell Andersson, som var med och bildade föreningen 1973 och har suttit ordförande i 33 år, valdes till-
sammans med Pär Karlsson som kontaktmän för medlemmarna i gamla Bjäre-Åsbo lokalavdelning. Dessa 
hälsades välkomna till den nya sammanslagna föreningen av Willy Luyckx, ordförande i PSO Helsingborg-
Höganäs.

Den avgående styrelsen avtackades för mångårigt arbete och stort engagemang.

Mötet av slutades med att Kjell Andersson berättade lite anekdoter från sina år i föreningen.



 
 

 

 

 

bjuder in dig till en 

digital föreläsning om psoriasis  
tisdagen den 2 november kl 18:00 – 19:00 

Föreläsare: Åke Svensson, docent och överläkare vid SUS Malmö 
 
 

Du har möjlighet att mejla in frågor till oss senast den 24 oktober på skane@pso.se som vi 
sedan vidarebefordrar till Åke, allt för att få rätt fokus på föreläsningen. 

 
Anmäl dig senast den 31 oktober på mejl till skane@pso.se 

Vi kommer därefter att skicka dig ett mejl med en länk till mötet.  
 

Hoppas vi ses och att ni får svar på era frågor! 
 

Välkomna! 

Styrelsen PSO Skåne  

 
 
 
 
 
 

 

Helsingborg-Höganäs byter namn
Den 1 juli 2021 gick Helsingborg - Höganäs lokalavdelning samman med Bjäre-Åsbo.  Tidigare har lokal-
avdelningen i Landskrona-Svalöv lagts ner och medlemmarna där har flyttas över till den gemensamma 
lokalavdelningen som nu har sitt geografiska område från Landskrona i söder till Båstad i norr. I och med 
detta så har vi valt att byta namn till det mer passande Psoriasisförbundet Nordvästra Skåne.

Styrelsens förhoppning är att efter pandemin, när vi åter kan träffas fysiskt, kommer att ha medlemsträffar 
på flera orter som ingår i Nordvästra Skåne för att träffa er medlemmar. När och var träffarna kan genom-
föras återkommer vi till när vi kan träffas under normala former.



Kolla gärna vår webbsida www.psoriasisforbundet.se/skane
Vi finns även på facebook: Psoriasisförbundet Skåne LänVi finns även på facebook: Psoriasisförbundet Skåne Län

Årsmöte 2021
Psoriasisförbundet Skåne län höll sitt årsmöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör söndagen den 18 april både 
fysiskt som digitalt.

Mötet inleddes med att länsordföranden Jeanette Lindskog sammanfattade det gångna året med allt vad 
det innebar av inställda fysiska aktiviteter och träffar på grund av corona-pandemin. I stället blev det några 
digitala träffar. Årsberättelse, det ekonomiska läget och revisionsberättelsen gicks igenom och den avgående 
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Stadgeenliga val resulterade i följande styrelse för 2021

Ordförande Jeanette Lindskog, vice ordförande Björn Johansson. Övriga ordinarie: Birgith Linde, Pia 
Janusz Malm, Brigitta Andersson, Åke Olsson, Ingemar Helgesson. Ersättare: Wiveca Sjöstrand, Maj 
Svensson, Johnny Persson

Under ordet är fritt informerades om att det under 2021 inte blir någon gruppresa eller någon Må Bra-kurs. 

Den siste december 2021 går vårt avtal med Region Skåne ut för våra behandlingsanläggningar. Förhand-
lingar har inletts om ett nytt avtal. Detta kan bli på 2 + 2 år. Information kommer när det nya avtalet är klart.

Vi önskar alla våra medlemmar en fortsatt trevlig sommar och att ni är rädda om er och håller avstånd, så 
kan vi förhoppningsvis träffas under hösten på ett mer normalt sätt.

Behandlingsanläggningarna i Skåne
Psoriasisförbundet driver egna behandlingsanläggningar i Skåne i Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad.

På våra högspecialiserade behandlingsanläggningar tar vi emot dig som söker hjälp för psoriasis, psoria-
sisartrit eller andra hudsjukdomar. Hos oss känner du dig alltid trygg. Här blir du omhändertagen med 
stort ansvar, omsorg och hög kompetens och du som patient står alltid i centrum. Vi använder den allra 
senaste tekniken och vi ser alltid till att du som patient får den bästa möjliga behandlingen. På våra be-
handlingsanläggningar får du ett tryggt och förtroendeingivande bemötande av vår kunniga personal och 
vi hjälper dig i lugn och ro i våra fräscha lokaler. Vi har egna hudläkare knutna till våra mottagningar. 
Utöver ljusbehandling kan vi erbjuda bastubad (IR) samt varma, salta karbad.

Vi har drop-in med mycket generösa öppettider. Ingen tidsbeställning. Vi har avtal med Region Skåne så 
hos oss gäller högkostnadsskydd och frikort. Vi använder den allra senaste tekniken och vi ser alltid till 
att Du som patient får den bästa möjliga behandlingen. Du behöver remiss för att erhålla ljusbehandling 
hos oss.

Behöver du hjälp med din psoriasis eller någon annan hudåkomma. Tveka inte utan kontakta oss på något 
av dessa telefonnummer: Helsingborg 042-28 19 20, Malmö 040-23 63 48, Trelleborg 0410-171 51, Ystad 
0411-159 01.

Nytt avtal för våra behandlingsanläggningar
Under våren har vi fört förhandlingar med Region Skåne angående vårt avtal gällande våra behandlings-
anläggningar. Vårt nuvarande avtal upphör den 31 december i år.

Den 24 juni beslöt Hälso- och Sjukvårdsnämnden att godkänna vårt nya avtal. Avtalet är tvåårigt med 
möjlig förlängning i ytterligare två år. Genom det nya avtalet säkrar vi driften av våra behandlingsanlägg-
ningar i ytterligare ett antal år.


