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Psoriasisförbundets
riksstämma flyttad
Med anledning av det osäkra läget kring coronaviruset
har Psoriasisförbundets förbundsstyrelse bestämt att
riksstämman, som skulle hållits i oktober 2020, flyttas till
februari 2021. Det innebär att datum för när motioner
senast ska skickas in också flyttas fram. Motioner ska nu
vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 10 oktober 2020.
De avdelningar som ännu inte haft sina årsmöten ska ha
genomfört dessa senast 31 augusti, för att då hantera till
avdelningen inkomna eller upprättade motioner samt
utse ombud till riksstämman.  Som en följd av den
framflyttade riksstämman och för att bibehålla
kontinuiteten i verksamheten sitter nuvarande
förbundsstyrelse kvar till riksstämman 2021. Nytt datum
för riksstämman är ännu inte spikat men en kallelse
kommer att skickas ut senast 30 dagar före
riksstämmodatum.
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PsoReg släpper årsrapport

I Sverige finns ett bra verktyg för att följa upp
systembehandling av psoriasis. Den heter PsoReg och
är ett register där uppgifter om tusentals svenskar med
psoriasis ingår. Syftet är att skapa en mer jämlik och
effektiv vård, bland annat genom att jämföra olika
klinikers handläggning av patienter. Nu har PsoReg
släppt sin årsrapport. Läs mer om den här.

https://www.psoreg.se/
…/2020/04/Arsrapport_PsoReg_2019-1.pdf

Vill du läsa mer om registret hittar du det här:
https://www.psoreg.se/?page_id=95
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Experterna om
coronaviruset och

psoriasis/psoriasisartrit

Vad ska man tänka på kring coronaviruset om man
har psoriasis/psoriasisartrit? Psoriasisförbundet har
pratat med två experter på hudsjukdomar som ger
sina bästa råd.

Liv Eidsmo, hudläkare och docent i dermatologi och
venereologi

(vänstra bilden)

 Inflammatorisk hudsjukdom innebär inte att man tillhör en
riskgrupp för att infekteras eller få svår sjukdom med de
data som finns. När det gäller råd kring läkemedel eller
annat som rör psoriasis/psoriasisartrit kopplat till
coronaviruset bör man i första hand kontakta
behandlande läkare. Det kan vara aktuellt att ta paus i
pågående biologisk behandling men vissa behandlingar
ska inte avslutas. Kom ihåg att råden kan skilja sig åt om
det gäller behandling av psoriasis eller psoriasisartrit.  I
andra hand kan man kontakta 1177 för vidare information.
Viktigast är att inte gå till vårdcentral, närakut eller
akutmottagningar på sjukhus. Där är risken att smittas
hög.

Mona Ståhle, senior professor i dermatologi  

(högra bilden)

Om man behandlas med biologiskt läkemedel eller annat
läkemedel som dämpar immunsystemet är man mer
infektionskänslig. Man bör alltså vara extra försiktig i
kontakt med andra personer och extra noggrann att följa
allmänna rekommendationer om handtvätt etc. Är man
äldre gäller detta i allra högsta grad och speciellt om man
har komplicerande sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar
och diabetes. Är man ung och för övrigt frisk klarar man
sig bättre.

Viktigt att tänka på för att skydda sig mot
viruset (samma råd gäller som övriga befolkningen).

1) Tvätta händerna.

2) Minska antalet kontakter med andra människor.

3) Den äldre delen av befolkningen (äldre än 70 år) har
större risk för allvarlig sjukdom och bör vara extra
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Superhjältealbum om psoriasis
Den norska superhjälteserien The Urban Legend ska
viga ett specialnummer under 2020 åt hudsjukdomar
som psoriasis och atopiska eksem. Serien som handlar
om en superhjälte som använder sig av kampsport för att
bekämpa gatubrottslighet, har skapats av norske Josef
Tzegai Yohannes och tecknas av brittiske Stevie Baker.
Serien har kallats för den första norska superhjälteserien
och har gjort stor succé internationellt.

Läs Psoriasistidningen online
Nu finns Psoriasistidningen också att läsa online för dig
som medlem. Du hittar den under medlemsförmåner på
mina sidor. Där finns länk och lösenord till
onlineversionen. https://www.psoriasisforbundet.se/mina-
sidor/

försiktig. Är du 70 + så försök håll dig hemma och
minimera antalet sociala kontakter.
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Nya riktlinjer för vård vid
psoriasisartrit

Den 29 april släpps revideringen av de nationella
riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar, där
psoriasisartrit ingår. Syftet med riktlinjerna är att fungera
som ett stöd för beslutsfattare så att vården kan bli mer
jämlik. Med i framtagandet av de nya riktlinjerna har såväl
experter som patientorganisationer funnits
representerade. Psoriasisförbundet har varit
representerat av förbundsordförande Tina Norgren. 

Här kommer riktlinjerna att finnas när de släpps. 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-
riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-
riktlinjer/rorelseorganens-sjukdomar/
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