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Ett nyhetsbrev från Psoriasisförbundet. Svårt att läsa? Öppna i din webbläsare.

Du kan bidra till ökad
förståelse kring måttlig till
svår psoriasis

Charlotta Enerbäck.

Fakta om
biologiska
läkemedel
Charlotta Enerbäck
är professor i
dermatologi och
forskar om psoriasis
vid Linköpings
universitet.
Psoriasisförbundet
har frågat henne vad
vi som har psoriasis
och psoriasisartrit
kan ha nytta av att
veta om behandling
med så kallade

Läkemedelsföretaget Novartis önskar kontakt med
patienter med måttlig till svår psoriasis till en fokusgrupp
som beräknas genomföras den 14 mars 2019, kl. 17-20
på Arlanda flygplats, Stockholm. De söker dig som har
minst ett års erfarenhet av systemisk eller biologisk
behandling (tablett eller sprutbehandling). Syftet med
mötet är att få ökad insikt i vad sjukdomen innebär för dig
som patient med en besvärligare form av psoriasis, samt
hur du hanterar din sjukdom. Viss ersättning för
deltagandet samt resa utgår.
Observera att vid detta tillfälle kommer ej frågor kring
enskilda behandlingar eller biverkningar besvaras, dessa
frågor ska ställas till din behandlande sjuksköterska eller
läkare.
I fokusgruppen ska helst 7-8 deltagare utifrån ett brett
perspektiv så som ålder, kön och geografisk spridning i
landet ingå.
För vidare information, anmälan av intresse och din
motivering till att delta, vänligen kontakta Sofie Fors på
Novartis via e-post: sofie.fors@novartis.com eller telefon:
0708-893223.

biologiska
läkemedel. Läs hela
intervjun här.

Årskrönika för
år 2018
Nu är det dags att
plocka ner
almanackan för
2018 och sätta upp
den för 2019, istället.
När vi gör det kan vi

Elin Norefjord är en av de som tagit del av

se tillbaka på ett
mycket intensivt och
spännande år för

Engagera dig

Psoriasisförbundets utbud av kurser.

Psoriasisförbundets verksamhet består av hundratals

Psoriasisförbundet,
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våra medlemmar
och förtroendevalda.
Här kan du läsa om
allt som hänt under
2018.

Psoriasisförbundets
nyhetsbrev
februari 2019
eldsjälar
över hela landet
som anordnar
föreläsningar,
kurser och utflykter, driver mottagningar, kämpar för bättre
vård och behandling, och mycket, mycket mer. Att sitta i

en styrelse är ett hedersuppdrag som alla medlemmar
kan ta sig an. Det finns inga krav på förkunskaper eller
speciella kvalifikationer. Så länge du är intresserad av
frågorna och har lite tid över är du varmt välkommen att
engagera dig i din lokala avdelning. Är du intresserad?
Maila oss på info@pso.se så ser vi till att du hamnar rätt.
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Forskning visar att hälsosamtal gör att vi lever längre.

Goda hälsoråd är guld värda
Hälsosamtal gör nytta. Särskilt när landstinget som bjudit in till samtalet inte bara
kan förklara nyttan av att ändra levnadsvanor, utan även erbjuda den som
exempelvis vill sluta röka stöd att göra det.
Här kan du läsa en artikel ur Psoriasistidningen som handlar om nyttan av
hälsosamtal.

Nästa nummer av Psoriasistidningen
Alla medlemmar i Psoriasisförbundet får nästa nummer av Psoriasistidningen i
brevlådan 18 februari. Temat för numret är utlandsvård. I numret kan man bland
annat läsa om hur du gör för att söka ersättning för planerad vård utomlands. Om
du inte redan är medlem kan du bli det här. Då får du det senaste numret av
tidningen med ditt välkomstpaket.
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Hej! Du får detta nyhetsbrev för att du har anmält ditt intresse för nyhetsbrev från oss på Psoriasisförbundet.
Om du inte vill ha några fler nyhetsbrev klickar du här: Avsluta prenumeration.

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/936154/?public_key=07ae16f92167e170938e138cb3e9f58f

4/4

