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Du kan ha rätt till tandvårdsbidrag
Systembehandlingar mot psoriasis sätter ned immunförsvaret. Det innebär en ökad risk för
inflammation i tandköttet. Därför kan man få bidrag för tandvård när man använder vissa
läkemedel under lång tid. Bidraget ifråga heter Särskilt tandvårdsbidrag.

Har din medicin ATC-kod L01 eller L04 i FASS så är du berättigad till 600 kronor per
halvår till förebyggande tandvård hos tandhygienist. För att kunna få bidraget ska du också
fylla minst 22 år samma år. Din läkare ska intyga via en speciell blankett att du står på just
denna medicin. Sen sköter din tandläkare resten.
Du kan läsa mer om särskilt tandvårdsbidrag hos Försäkringskassan.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Spara med både hjärna och hjärta
Du vet väl att du kan stödja Psoriasisförbundet genom att välja Swedbank
Robur Humanfond? De sparare som valt Humanfonden betalar ingen
förvaltningsavgift. Istället bidrar spararna varje år med 2% av sin
fondförmögenhet till en ideell organisation som de själva valt.

Annons

Symtomen du bör ha koll på
Psoriasis och psoriasisartrit för med sig en ökad risk för andra sjukdomar. Därför är det
bra att ha koll på symtomen för de vanligaste följdsjukdomarna. I en artikel från
Psoriasistidningen kan du läsa om vilka symtom du bör ha koll på.

Annons

Temanummer om psoriasis
Läkartidningen kom nyligen med ett temanummer om eksem och psoriasis. Några av
Sveriges främsta experter på området informerade där sina kollegor i Sveriges läkarkår om
de senaste rönen om diagnos och behandling. Vill du läsa på inför nästa läkarbesök så
hittar du artiklarna här.

Jessica Stigsdotter Axbergs bok om Moa är den första barnboken om hur det
är att ha psoriasisartrit.

Köp barnboken om Moa
Boken Jag har Psoriasis. Artrit. handlar om Moa som är 10 år och har psoriasisartrit. I
boken får läsarna följa Moa under en dag. Du kan köpa boken om Moa från
Psoriasisförbundet för 130 kronor inklusive frakt. Maila till info@pso.se eller ring till 08 600 36 36.

Stöd forskningen köp Psoriasislotten
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