
Många lockades till Öppet Hus i Skövde 

Ett sjuttiotal personer hade hörsammat den inbjudan till allmänhetsföreläsning, som 

Psoriasisförbundet i Västra Götaland i samarbete med Wyeth och LEO Pharma Nordic 

anordnade den 25 november på Odeon i Skövde. 

 

Kjell Gustafsson inledde med att hälsa alla varmt välkomna och redogjorde sedan för 

regionavdelningens arbete för att förbättra villkoren för dem med psoriasis och psoriasisartrit. 

Han hoppades också att fler medlemmar skulle vilja arbeta aktivt för att utöka verksamheten i 

Skaraborgs lokalavdelning. 

Dermatologen Elzbieta Burian från Kärnsjukhuset i Skövde inledde med en bred översikt över 

olika former av systemsjukdomen psoriasis och berättade vad som händer när 

immunsystemet, som normalt skyddar kroppen mot sjukdomar och infektioner, i stället styr 

fel så att den egna vävnaden angrips. Varför detta sker vet man inte riktigt än och forskning 

pågår. Dr. Burian tog upp olika behandlingsmetoder, inte minst de nya biologiska läkemedel, 

som liknar mänskliga proteiner eller antikroppar och som verkar på olika delar av 

immunsystemet för att bromsa, lindra eller avbryta sjukdomsförloppet. Vid den efterföljande 

frågestunden var det flera som hade funderingar kring den egna sjukdomen och fick 

klarläggande upplysningar. 

Efter kaffe och mingel var det dags för reumatologen Karin Svensson, också hon från 

Kärnsjukhuset i Skövde, att inleda med en historisk återblick på psoriasisartrit, där man först i 

början av 70-talet fick ett klassifikationssystem för sjukdomen. Trots detta är det inte alltid 

lätt att ge rätt diagnos - det finns inget speciellt psoriasisartritprov, utan man får dra slutsatser 

av patientens sjukhistoria, komplettera med klinisk undersökning och provtagning och kanske 

även tillgripa röntgen, datortomografi och magnetröntgen. Orsak, symptom och diagnos 

behandlades utförligt liksom faktorer som påverkar prognosen. När det gäller behandlingen 

börjar man med värk- och inflammationsdämpande medel för att försöka bromsa sjukdomen, 

minska smärtan och förbättra livskvalitén. Träning och utlandsvård kan också ge bra effekt. 

De biologiska läkemedlen kommer in i bilden först när alla andra möjligheter med 

sjukdomsbromsande mediciner har uttömts. Även efter Karin Svenssons framställning var det 

många som ville ställa frågor om specifika problem.  

Bägge föreläsarna avtackades med varma applåder och flera dröjde sig kvar efteråt för att få 

ventilera sina problem. Det är uppenbart att denna typ av allmänhetsföreläsning fyller en stor 

funktion och kommer säkert att upprepas på andra håll i regionen. Kjell Gustafsson avslutade 

med att tacka alla för visat intresse och gladde sig åt att 16 nya medlemmar räknats in under 

dagen.  


