Psoriasisförbundet deltar i debatten i Almedalen.
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Vi är på plats i Almedalen
I år kommer Psoriasisförbundet vara på plats under Almedalsveckan i Visby för
att arrangera ett antal aktiviteter och nå vårdens makthavare med budskapet
”Psoriasis är en kronisk systemsjukdom som kräver helhetssyn”.
Eftermiddagen den 4/7 (kl 12 – 15) står vi i Funktionsrätt Sveriges tält på
Skeppsbron och på morgonen den 5/7 arrangerar vi två seminarier i samarbete
med Dagens Medicin – det första, tillsammans med Reumatikerförbundet, har
fokus på psoriasisartrit och det andra på psoriasis utifrån aspekten vård för
kroniska, komplexa sjukdomar. Läs gärna mer om seminarierna på
https://www.dagensmedicin.se/vardtorget2018. Ingen föranmälan krävs, så är
ni på plats i Almedalen så är ni varmt välkomna att delta!

Klimatvård är en vårdform som avhandlas i de nya nationella riktlinjerna.

Psoriasisförbundet tycker till
Psoriasisförbundet har nu sänt in sitt remissyttrande på Socialstyrelsens
riktlinjer för vård vid psoriasis. Förbundet vill passa på och tacka
Socialstyrelsen och alla sakkunniga och experter som deltagit vid arbetet, samt
alla de representanter för förbundets läns- och lokalavdelningar som medverkat
vid sjukvårdsregionernas remisskonferenser. Remissyttrandet går att läsa på
förbundets hemsida.

I sommar har du chansen att återse kompisarna från förr.

Hög tid att anmäla sig till Återträffen
Vill du träffa och dela minnen med dina gamla vänner från Psoriasisförbundets
barn- och ungdomsaktiviteter? Då är det dags att anmäla dig till ”Återträffen”.
Den 18-19 augusti arrangerar Psoriasisförbundet en återträff för personer som
varit med på barn- och ungdomsaktiviteter i PSO-Ung genom åren. Sista dag
att anmäla sig är 26 juni. Träffen kommer att äga rum i Stockholmstrakten.
Avgiften är subventionerad för medlemmar i förbundet. Antalet platser är
begränsat.
Du kan läsa mer om Återträffen och anmäla dig på Psoriasisförbundets
hemsida. 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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Årets SPIRA-stipendiater utsedda
Vid årsmötet för Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) i
Linköping mottog årets SPIRA-stipendiater sina diplom. SPIRA instiftades år
2014 av SSDV och biopharmaföretaget AbbVie och är avsett att utveckla och
förbättra omhändertagandet av personer med psoriasis eller hidradenitis
suppurativa. Psoriasisförbundet ingår i kommittén som utser stipendiaterna.
Årets stipendiater är Anna Kallur, specialistläkare hudkliniken Dalarna i Falun,
för projektet ”Strukturerat omhändertagande av barn med psoriasis i Dalarna”
och Ansam Al-Bayatti, överläkare hudkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala,
för projektet ”Kliniska framsteg inom hidradenitis suppurativa”.
Stipendiesumman om 150 000 fördelas lika på de två stipendiaterna. Läs gärna
mer om stipendiet på vår hemsida under Nyheter.
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