Personalen på Psoriasisföreningens mottagning i Hammarby sjöstad,
Stockholm. Foto: Roger Schederin

Världens bästa förening
Psoriasisföreningens mottagningar i Stockholm har många nöjda patienter. En
av dem är fotomodellen Frida Gustavsson, som haft psoriasis sedan hon var
liten. När Frida gästade Kakan Hermssons podd Under Huden för ett drygt år
sedan hade hon dagen innan för första gången besökt en av
Psoriasisföreningens mottagningar i Stockholm.
I podden beskriver Frida Psoriasisförbundet som "världens bästa förening som
jag måste tipsa alla som har psoriasis att vara med i". Hon är väldigt nöjd med
såväl bemötandet som hjälpen hon fått på Psoriasisföreningens
behandlingsanläggning och konstaterar att de kvinnor som jobbar där är "typ
de göttigaste som finns". Frida Gustavsson är med i avsnitt 28 av Under Huden
som du hittar här.

Var i landet man bor avgör idag om man kan få klimatvård.

Klimatvårdens historia och framtid
Klimatvård har i mer än 50 år varit en viktig del av vården för patienter med
psoriasis. Därför är det glädjande att denna vårdform finns med i det förslag till
nationella riktlinjer som Socialstyrelsen nu skickat ut på remiss. Nu hoppas vi
att de regioner och landsting som idag inte erbjuder klimatvård så snart som
möjligt börjar göra det. I ett reportage i Psoriasistidningen berättar några
patienter vad denna vårdform betytt för dem. Du hittar artikeln här.

I sommar har du chansen att återse kompisarna från förr.

Minns du kompisarna från
ungdomsförbundet?
Vill du träffa och dela minnen med dina gamla vänner från Psoriasisförbundets
barn- och ungdomsaktiviteter? Då kan du anmäla ditt intresse till ”Återträffen”.
Den 18-19 augusti planerar Psoriasisförbundet en återträff för personer som
varit med på barn- och ungdomsaktiviteter i PSO-Ung genom åren. Träffen
kommer att äga rum i Stockholmstrakten. Avgiften är subventionerad för
medlemmar i förbundet. Antalet platser är begränsat.
Anmäl ditt intresse på psoriasisforbundet.se så skickar vi mer information om
träffen. Du kan även ringa till Psoriasisförbundets kansli 08-600 36 36 eller
skicka e-post till info@pso.se. Och du – sprid gärna denna blänkare till andra
som du tror kan ha intresse av återträffen.
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Sparande som gör skillnad
Att spara i Swedbank Humanfond är ett enkelt sätt att stödja
Psoriasisförbundets arbete för ett bra liv för alla med psoriasis och
psoriasisartrit. Den som sparar i Humanfonden betalar ingen
förvaltningsavgift. Istället går 2% av det sparade kapitalet till en ideell
organisation som spararen själv valt.
2017 valde 65 av de som sparar i Humanfonden att gynna Psoriasisförbundet.
Tillsammans bidrog de med mer än 140 000 kronor till Psoriasisförbundets
verksamhet. Det var en ökning med omkring 20 000 kronor jämfört med 2016.
Om vi blir fler som sparar i Humanfonden och väljer att stödja
Psoriasisförbundets verksamhet så kan vi öka den siffran än mer i år.
Kanske kan Humanfonden vara något för dig eller någon du känner som vill
stödja Psoriasisförbundet. Mer information om Humanfonden hittar du här.
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Tidig diagnos viktigt vid ledbesvär
Har du psoriasis och drabbas av smärta och svullnad i leder, led-, sen- eller
muskelfästen, så kan det vara följdsjukdomen psoriasisartrit. Se då till att
kontakta vården så snart som möjligt så att du kan få en medicinsk utredning
och bedömning av dina besvär. Att snabbt få rätt diagnos och effektiv
behandling vid psoriasisartrit är viktigt för att undvika ledförstörelse och
funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om vikten av tidig diagnos vid
ledbesvär.

Unga medlemmar i Psoriasisförbundet träffades i Skellefteå. Foto: Patrick Degermann

Vill nå fler unga
17-18 mars träffades medlemmar i Psoriasisförbundet mellan 20 och 30 år från hela
landet i Skellefteå. Deltagarna lyssnade på föreläsningar inom ramen för en utbildning
som avdelningarna i Västerbotten och Norrbotten arrangerade. Utöver det hade gruppen
egna diskussionspass då man pratade om nationella riktlinjer, vård och behandling, hur
det är att leva med psoriasis/psoriasisartrit och hur förbundet kan arbeta för att nå fler
unga medlemmar.
Den som är barn, ungdom eller en nära anhörig och har frågor kring
psoriasis/psoriasisartrit eller om Psoriasisförbundet kan höra av sig till
ungkontakt@pso.se.
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