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INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE PÅ 
DALHEIMERS HUS SLOTTSSKOGSGATAN 12   
MÅNDAGEN DEN 22 OKTOBER 2018 KL 18.30  

 
Att ha psoriasis innebär att man i olika stor utsträckning måste anpassa sitt liv till olika behandlingar. 
På senare år har det skett en utveckling med nya läkemedel. 
Vi har bjudit in överläkare och dermatolog, Johanna Bråred Christensson att föreläsa om psoriasis och de 
senaste behandlingsmetoderna. Hon arbetar på Citysjukhuset+7, tidigare på Carlanderska och Sahlgrenska. 
 
Anmälan, som är bindande skall göras så snart du kan men senast onsdag den 17 oktober. Vi bjuder som 
vanligt på fika o räksmörgås Tala om ifall du inte tål vissa livsmedel. Tel. och e-mail. se nedan. Meddela 
sedan om du får förhinder. 
Tänk på allergikerna. Använd inga starka dofter/parfymer. 
Genomförs i samarbete med ABF och LEO Pharma AB 
 
 

Internationella Psorisasisdagen är den 29 oktober. Troligen kommer vi att finnas på ett apotek eventuellt 
tillsammans med en sköterska. Mer information om detta kommer på vår hemsida och Facebook. 
 
 

Sahlgrenskas ljusbehandling är stängd från mitten av oktober och resten av året. De skall göra ett 
stambyte i huset och har inte ordnat med ersättningslokaler. Vi är mycket kritiska till detta och har tagit upp 
frågan med politikerna. Hur påverkas du av detta? Meddela oss per mail eller telefon. 
 
 

Nationella riktlinjer.  Socialstyrelsen har gett ut Nationella riktlinjer för psoriasis vilka är preliminära fram till maj 
2019. I VG-regionen pågår nu ett arbete med att ta fram regionala riktlinjer och vi försöker att påverka dessa så att det 
inte blir en sämre version. Man kan ju tycka att det inte skulle behövas regionala riktlinjer men 
självbestämmanderätten gör att de inte är tvingande för landstingen. De kan gå längre eller göra en snålare version. Vi 
oroas av att de t.ex. inte skall tillhandahålla mjukgörande och vara snåla med förskrivningen av övriga läkemedel. 
 
 

Delta i föreningens arbete. Har du lust att medverka i vår styrelse? Anmäl ditt intresse. För att motverka 
försämringar i vården är vårt arbete viktigt. Vi behöver dig. 
 

 

 
Om Du åker kommunalt utgår buss 94 från Frölunda det tar ca 10 min att åka.  
Vi har speciella bord, anmäl dig i entrén.  
Borden är bokade från kl 13.30 och vi sitter kvar så länge vi orkar äta. 
Priset är 250: - kr för medlemmar och 375: - kr för max en medföljande som inte är medlem. 
Inbetalning sker på Plusgiro nr 846282-2 senast den 20 november. 
 
Anmälan till samtliga aktiviteter gör du till  
Siv, tel. 031- 48 05 40 eller 0707-46 03 35, Barbro 0730-34 20 02 eller Ritva 031-55 13 06. eller 0709-
522672 du kan också skicka mail till  goteborg@pso.se .  

 
Vi hälsar Dig varmt välkommen! 

JULBORD LÖRDAG 8 DECEMBER 2018  KL 13.30 PÅ  
JUNGMAN JANSSONS RESTAURANG PÅ ÖNNEREDS BRYGGA 
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