
Patienter och personal på Psoriasisföreningens mottagningar i Stockholm
bidrar till registret. Foto: Roger Schederin 

Register ger svar på forskarnas frågor
I Sverige finns ett bra verktyg för att följa upp att systembehandlingar av
psoriasis är effektiva och säkra. Det är ett register där uppgifter om tusentals

http://mailchi.mp/pso/detta-hjlper-vid-psoriasis-i-hrbotten?e=7f2572b5fd


svenskar med psoriasis ingår. Tack vare det kan forskarna undersöka hur olika
behandlingar påverkar sjukdomen.

Vill du läsa Psoriasistidningens artikel om registret så finns den här som PDF.
Psoriasistidningen berättar regelbundet om framstegen inom
psoriasisforskningen. Som medlem i Psoriasisförbundet får du tidningen hem i
brevlådan.
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Diagnosen psoriasisartrit ställs för sent
Både patientens livskvalitet och behandlingsresultatet påverkas positivt av
tidiga behandlingsinsatser, varför det är viktigt att snabbt kunna ställa rätt
diagnos. För att lyfta medvetenheten och kunskapsnivån hos vårdpersonalen,
finns nu en ny utbildning på PraktiskMedicin.se, inom just psoriasisartrit. 
För patienter som misstänker att de kan ha psoriasisartrit och vill veta mer om
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sjukdomen finns kampanjsidan HarduPsoriasisartrit? Bakom kampanjen står
Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet, Netdoktor och Novartis.
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Detta hjälper vid psoriasis i hårbotten
Så här års får många med psoriasis i hårbotten än värre problem med klåda. Men det finns

sätt att minska problemen. En bra början är att smörja in hårbotten med

mjukgörande kräm eller olja som gärna får innehålla salicylsyra.  På Psoriasisförbundets

hemsida finns fler goda råd.

Läkemedelskollen är en tjänst som hjälper dig att få koll på dina recept. Foto: 123RF
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Skaffa dig koll på läkemedlen
Att recept för läkemedel numera finns på nätet istället för på papper har väl de
flesta av oss noterat. Men vi är nog många som inte fullt ut förstått att utnyttja
de fördelar som detta innebär för oss patienter. Till exempel att vi kan skaffa
oss en bättre överblick över våra recept. Läkemedelskollen är en tjänst från
eHälsomyndigheten. Där kan du, när du loggat in, se de recept läkare skrivit ut
till dig, kolla vilka läkemedel du hämtat ut och se hur långt det är kvar innan
ditt högkostnadsskydd träder in. 
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