
Nytt år 2023
Hoppas alla har haft en skön och 
avkopplande jul och nyårshelg!

Nu ser vi fram emot ett nytt år 
med nya möjligheter att påverka 
och förbättra för oss med psoria-
sis och psoriasisartrits!

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att se till att vården 
och möjligheterna för alla ska bli så bra som det bara går. 
Fokus på vår vision ” Ett bra liv för alla med psoriasis och 
psoriasisartrits”

Men vi har utmaningar – vi blir äldre i Psoriasisförbundet 
och det är färre som engagerar sig i styrelsearbetet. Hur blir 
vi mer attraktiva och hur kan vi underlätta engagemang?? 
Hör gärna av er om ni har tips och idéer. Vill ni hjälpa till 
är ni också välkomna att höra av er, allt är en hjälp stort 
som smått! Tillsammans gör vi skillnad.

Läs om våra aktiviteter och Glöm inte alla årsmöten!
Vi ser fram emot att ses under året!

Jeanette Lindskog
Ordförande Psoriasisförbundet Skåne 

Våren 2023

 
PSO Skåne Nytt

Informationsblad från
länsavdelningen i Skåne

Årgång 24  våren 2023

Adress
PSO Skåne Nytt
Grönbetesvägen 67
291 42 KRISTIANSTAD

Ansvarig utgivare
Jeanette Lindskog

Org nr
83 82 02-0322

Upplaga
2 000

Tryckt hos
Mixi Print AB

Utgivning
2 nummer per år

Behandlingsanläggningar

Helsingborg
Närlundavägen 13
Tel 042-28 19 20

Malmö
Baskemöllegatan 3 D
Tel 040-23 63 48

Trelleborg
Östergatan 51
Tel 0410-171 51

Ystad
Petrigatan 10
Tel 0411-159 01



Välkommen att träffa oss på Seniormässan 
i Malmö 25 – 27 april 2023  

 
Seniormässan är Sveriges största mässa för dig som vill  leva ett aktivt liv. Här får du 
träffa utställare inom många olika områden: Resor & Turism, Boende & Tjänster, Vård & 

Omsorg, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur etc. 
 

Du kan prova på och uppleva flera aktiviteter samt lyssna på det mest fullmatade scen- och 
seminarieprogrammet 

 

Seniormässan finns på Malmömässan i Hyllie. Öppet mellan kl 10 – 16   
 

Psoriasisförbundet Skåne län 

 
Albert Duvetorp blev precis innan julhelgen tilldelad tjänsten som överläkare 
vid Hudkliniken på SUS i Malmö.

Albert här sedan flera år tillbaka knuten till Psoriasisförbundet Malmö – 
Vellinges behandlingsverksamhet i Malmö.
 

Åke

Till minne av Örjan Lindskog

Vår avhållne medlem och revisor Örjan Lindskog har hastigt lämnat oss. Vi minns 
honom som en positiv och omtänksam person som alltid fanns där och ställde upp för 
oss när vi behövde hjälp. Örjan var med när PSO Kristianstad bildades och var kassör 
i den första styrelsen. Under åren har det även varit andra förtroendeuppdrag och de 

senaste åren som revisor. 

Han sörjs närmastav barnen Jeanette, Josefine och Johan med familjer.
Styrelsen för PSO Kristianstad

Gruppresan till Rhodos hösten 2022
Fjorårets gruppresa gick till grekiska Rhodos, Rhodos stad, den 28/8 – 11/9. Efter att gruppen hade 14 
anmälda deltagare ”decimerades” den efter hand till 8 st av olika anledningar – plötslig sjukdom, oro för 
ny uppblossande Covid eller oro för världspolitiken.
Vi som åkte hade en fin tillvaro med strålande sol dagligen, blåsigt vissa dagar men vi kunde alternera 
mellan västra och östra stranden och välja den som var lugnast. Dock var det nödvändigt med badskor då 
stränderna var steniga, men vattnet helt underbart! Hotellet, Horizon Blu, var mycket bra med ljusa o frä-
scha rum, trevlig och hjälpsam personal och fantastisk buffé till både frukost och middag. Ett litet minus 
dock för hotellets minimala pool.
Resan gjordes, som tidigare, med Ving och det fungerade tillfredsställande även denna gång, dock med en 
liten försening på hemresan.

Jan Andersson



bjuder in Dig till årsmöte 
Söndagen den 16 april 2023 på Bosjökloster Slott i Höör

PROGRAM 

Kl 11:30  Samling med kaffe och fralla.  
Kl 12:00  Årsmötesförhandlingar 
Kl 13:00  Skratt – inget man skojar bort. Föredrag av Henrik Widegren, känd från ”Fråga Lund” 

  ” En del anser att humor bara är på skoj. Men kliniska studier visar att skratt ökar 
  energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och hjärtsjukdom, och kan förbättra 
  immunförsvaret och förebygga utbrändhet. Och dessutom är det ju roligt att skratta!” 

Kl 14:30  Middag, subventionerat pris 150 kr/person. Betala gärna in summan till vårt bankgiro 
  5929-1187 eller swish 123 022 3230 

Anmälan senast den 9 april till  
Jeanette Lindskog, tfn 070 319 30 28, e-post skane@pso.se  eller  
Björn Johansson, tfn 070-614 52 29, e-post bjorn.t.johansson.60@gmail.com 

Har du inte möjlighet att vara på plats i Bosjökloster går det att delta digitalt. Meddela oss din e-
postadress så vi kan skicka över årsmöteshandlingar och länk till mötet. Uppkoppling från 11:50  

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1   Mötets öppnande 
2   Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
3   Antagning av föredragningslista och röstlängd 
4   Val av funktionärer för årsmötet 

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

5     Behandling av årsberättelse, resultat- och 
 balansräkning och revisionsberättelse 

6     Fråga om fastställande av resultat- och 
  balansräkningen 

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) Ombud till Riksstämman samt ersättare
g) Valberedning varav en sammankallande

12   Övrig information/ordet är fritt 
13   Årsmötet avslutas 

*) Motionsrätt har varje enskild medlem. Motion 
ska vara länsavdelningens styrelse tillhanda senast 
en månad före årsmötet. 



 

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

Föreningarnas dag, Malmö festivalen
Under en av förra årets allra varmaste dagar arrangerades Föreningarnas dag 
under Malmö Festivalen. Under dagen har representanter för Malmös fören-
ingsliv möjlighet att visa upp sina verksamheter och aktiviteter. I år, första året 
efter pandemin, var intresset stort och drygt trettiotal föreningar fanns på plats. 

Så även Psoriasisförbundet som fanns på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö 
för att informera om vår verksamhet. Tillströmningen av besökare till vårt bord 
och till arrangemanget i stort var något begränsat. Malmöborna sökte förmodli-
gen, i den drygt 30-gradiga värmen, svalka vid Ribersborgsstranden i stället för 
hettan i centrala stan. En del besökare dök trots allt upp och fick information 
om sjukdomen och vart man kan vända sig för att få hjälp med behandling.

Att på detta sätt synliggöra oss genom deltagande i olika publika evenemang 
är viktigt. 

Syns vi inte, finns vi inte. Till nästa år återkommer vi naturligtvis till Fören-
ingarnas dag på Gustav Adolfs torg, men vi kommer under våren 2023 även 
att finnas på Seniormässan i Malmö.

Åke

Psoriasisvården under pandemiåren
Coronapandemin slog till med en andra våg under senhösten 2020. Skåne, som under första vågen, klarat sig relativt 
lindrigt undan, drabbades nu än hårdare. Trycket på sjukvården ökade lavinartat.

Under dagarna mellan jul och nyår meddelar Region Skåne att man kommer att gå upp i krisläge för att kunna 
hantera pandemin. Under dessa dagar får vi ett mejl från Hudkliniken på SUS om att man från och med första 
måndagen efter Nyår stänger ner sin ljusbehandling och att personalen som bemannar avdelningen kommer att 
övergå till att arbeta med COVID-vård. Man efterfrågar våra öppettider och undrar om vi har kapacitet att ta emot 
ett antal patienter med tydliga läkarordinationer. Man menar att detta sannolikt inte kommer att röra sig om särskilt 
många patienter, utan en handfull som behöver fortsätta sin behandling några veckor till.

Inget kunde vara med fel. Under första halvan av januari och under de månader som följde ökade patienttillström-
ningen högst markant. Vi hade stundtals en kö av patienter ända ut på gatan. Vi fick anställa ytterligare personal 
för att kunna hantera den stora tillströmningen av patienter.

För oss inom Psoriasisförbundet var den här utvecklingen stimulerande. Det kändes bra att under dessa pandemiti-
der kunna få hjälpa till att klara vården i samhället. Genom vår mottagning hjälpte vi Hudkliniken, SUS och Region 
Skåne men framför allt alla de patienter som kanske annars kommit i kläm och kanske blivit utan behandling.

Åke

Vårt nuvarande avtal med Region Skåne löper ut vid årsskiftet 2023–2024. Där-
för har vi under det gångna året genomfört en förhandling med Regionen i syfte 
att få till stånd en förlängning.

Vi fick inte bara till en förlängning av avtalet, vi fick ett helt nytt avtal gällande 
från och med 1 januari 2024. Avtalet löper på fyra plus två år, d v s totalt sex år. 
Genom detta avtal har vi säkrat driften för våra behandlingsanläggningar i Skåne 
hela det här decenniet ut.

Vi har genom åren haft många olika avtal med Region Skåne. Det nya avtalet är 
nog ett av de mera komplexa. Det ställs stora krav på oss som vårdgivare. 

Vi kan genom våra behandlingsanläggningar i Skåne erbjuda lättillgänglig medi-
cinsk ljusbehandling till patienter med psoriasis i våra närområden och på tider 
som efterfrågas.

Åke


