
  

 
 

 
Psoriasisförbundet i Västerbotten och Norrbotten, bjuder in dig som är  

eller blir medlem till: 

Utbildning om psoriasis och 
psoriasisartrit 

17-18 mars 2018 
 

Vill du träffa en läkare med god kunskap om psoriasis och artrit? Har du funderingar 
på behandling, forskning och hur det kan vara att leva med psoriasis?  

 

Du är varmt välkommen till denna utbildning där vi får ny kunskap via föreläsningar 
och kan dela erfarenheter mellan oss. 

 

Om du är mellan 16-30 år ordnas delar av programmet av våra ungdomar Cizilia och Izabella – se 
deras brev som skickats separat. För övriga deltagare gäller hela programmet som framgår nedan.  

 

Föreläsare 

• Dr. Gerd-Marie Ahlenius. Verksamhetschef, Överläkare Reumatologiska Kliniken Västerbotten 
Norrlands Universitetssjukhus Umeå. 

• Thomas Holmqvist. Psykolog och Förbundsledamot i Psoriasisförbundet. 

• Tina Norgren. Förbundsordförande i Psoriasisförbundet och ordförande för länsavdelningen i 
Norrbotten.  

• Lotten Lönnberg, Ordförande Psoriasisförbundet Västerbottens Län 

• Lisa Lundahl, Förbundskansliet 

• Pernilla Östlund, Apoteket 

• Linda Olsson, Medlefors folkhögskola 
 
Uppdateringar av programmet kommer att ske på våra webbplatser: 
www.psoriasisforbundet.se/vasterbotten 

 

Anmälan  
Sista anmälningsdatum är måndag 26 februari 2018 och sker till vår kontaktperson.         
Anmälan är bindande. Vänligen använd anmälningsblanketten. OBS! Vi har ett begränsat antal 
platser  ”först till kvarn” gäller. Medlemskap krävs.  

  

http://www.psoriasisforbundet.se/vasterbotten


Medlefors Folkhögskola 
Utbildningen anordnas i samverkan med ABF och Medlefors 
Folkhögskola & konferens som ligger ca 3 km från Skellefteå centrum. 
Rummen håller god hotellstandard och man kan få enkel eller dubbelrum. 
Maten är känd för sin höga kvalitet. Hiss finns. Läs gärna mer om 

folkhögskolan på: www.medlefors.se/folkhogskola/. 
 
Det finns en bassäng på skolan. Ta gärna med badkläder. 

 

Kostnader 
För dig som bor i Västerbotten kostar utbildningen 300:-/person.   
Kursavgiften skall betalas före kursstarten senast fredag 2:a mars till konto i Swedbank                
8420-2 974 589 836-2  eller Swisha till 123 137 85 38.                                                                   
Glöm ej att ange erat för och efternamn på inbetalningen. 
 
För medlemmar från andra län kostar det 1 700.- (om man inte erhållit SPSM bidrag under året) och 
2 500: - (om man erhållit SPSM bidrag under året).  
 
Mat, fika, måltidsdryck och en övernattning ingår för alla. 
 
Reseersättning kan utgå enl. SPSMs normer vilket innebär 18,50/mil eller ersättning för buss, tåg etc. 
Minsta belopp som utbetalas är 200:-  Maxbelopp är 800:-.   
 
För extra övernattning, till exempel fredag 16/3 tillkommer en kostnad på 800 kr, det vill säga det 
ingår inte i priset oavsett vilket län du bor i.  
 
Ta med dig uppgifter om kontonummer så kan Folkhögskolan sätta in pengar, t.ex. reseersättning 
direkt på ditt konto. 
 
Söka bidrag från Psoriasisförbundet 

Medlemmar från andra län kan fråga den lokal- eller länsavdelning man tillhör om Ni kan få bidrag till 
kostnaden. Det är inte säkert att det är möjligt, men frågan kan ställas. Kontaktuppgifter finns på 
www.psoriasisforbundet.se. Eller kontakta oss för mer information. 
 
SPSM bidrag 

Folkhögskolan har blivit beviljad så kallat SPSM bidrag (Specialpedagogiska myndigheten) för denna 
utbildning. Det innebär att kostnaden för hela utbildningen blir billigare för oss. SPSM bidrag 
beräknas per individ varför personnummer måste framgå av anmälan. Som individ har man rätt till 
enbart stöd vid ett tillfälle per år.  
 

Resa 
Psoriasisförbundet samordnar inte resorna. Det finns busstation, tågstation (i Bastuträsk) samt 
flygplats. Ta i så fall taxi till Folkhögskolan från stationen. Läs mer om att ta sig till Skellefteå här: 
http://visitskelleftea.se/res-hit/ 
 
Samåkning kan eventuellt ordnas – säg till i din anmälan, ifall du kan ta med någon – ifall du skulle 
vilja åka med någon. 

 

Kontaktperson 
Inger Östman  
Hissjö 411 
905 91 Umeå 
070-661 82 58  
inger.ostman@hissjo.net. 
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