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

Effektiv
behandling av
psoriasis kan
minska risken
för hjärtattack
Psoriasistidningen har
pratat med forskare
som förklarar vilken roll
inflammationen spelar
för sambandet mellan
psoriasis och hjärt-
kärlsjukdomar.
Slutsatsen är att även
om det behövs mer
forskning så finns det
mycket som talar för att
en behandling som
effektivt minskar
psoriasisutslagens
utbredning också
minskar risken för hjärt-
kärlsjukdomar. Här
hittar du artikeln.

Tidig diagnos
viktigt vid
psoriasiartrit
Att snabbt få korrekt
diagnos och behandling
är viktigt vid
psoriasisartrit, eftersom
sjukdomen kan orsaka
permanenta skador på
lederna. Trots det
vittnar många om att de
fått vänta flera år på sin
diagnos. I en
gemensam debattartikel
kräver
Psoriasisförbundet och
Reumatikerförbundet
bättre kunskap om
sjukdomen i vården.

Ta chansen att träffa andra
unga som har psoriasis
Är du mellan 20 och 32 år med psoriasis, psoriasisartrit
eller anhörig till någon i denna grupp? Vill du få kunskap
och verktyg för ökad hälsa och livskvalité? Missade du att
anmäla dig till vår ungdomskurs i augusti?

Förtvivla icke! Med anledning av högt tryck på platserna
har vi nu lagt till ett fåtal och öppnat upp anmälan igen.
Fram till den 21 juni går det att anmäla sig, men först till
kvarn gäller så anmäl dig redan idag!

För: unga vuxna (20-32 år), både huvud- och
familjemedlemmar

Var: Sunlight Hotel Nyköping

När: 9-11 augusti

Kostnad: 250 kr. Resor, boende, mat och samtliga
föreläsningar och aktiviteter ingår.

Sista anmälningsdag: 21 juni. Anmäl dig här.

En vän, ett syskon eller en anhörig kan också anmäla sig,
så länge de är medlemmar i Psoriasisförbundet.

Stipendiater vill engagera
patienter i vården
Hur kan vården bli bättre på att ta tillvara det
engagemang som finns hos oss patienter? Det är en
fråga som årets två SPIRA-stipendiater funderat över.
Marta Laskowski vill göra det möjligt för patienter att
själva mäta hur utbredda deras psoriasisutslag är.

http://gantrack.com/t/pm/1966738957025/
https://www.psoriasisforbundet.se/nyheter/effektiv-behandling-av-psoriasis-kan-vara-bra-for-hjartat/
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/sa-kan-skane-ge-battre-vard-inom-psoriasisartrit/
https://www.psoriasisforbundet.se/vart-arbete/organisation/ungdomskurser-2019/ungdomskurs-2/?fbclid=IwAR21iRxPpMiSJ7UB2aT-sXfTY3PUqn8nrLmG5boIjHfqDr9DvJjZRR-9_58


Så ansöker
du om
klimatvård
Idag erbjuder följande
regioner klimatvård:
Gotland, Halland,
Jönköping, Kalmar,
Kronoberg, Värmland,
Skåne, Stockholm,
Södermanland,
Västmanland, Västra
Götaland och
Östergötland. Bor du i
någon av dessa
regioner kan du ansöka
om klimatvård. Det gör
du genom att prata med
din läkare. Här kan du
läsa mer om hur du
förbereder dig inför
samtalet.

Så kan vården
bli mer jämlik
Idag spelar din
bostadsort större roll än
ditt vårdbehov för
chansen att få
klimatvård. Det är inte
okej. Därför föreslår

Elisabeth Roth, på bilden ovan, vill öka kunskapen om hur
information och samtal kan stärka patienters motivation
för att lindra sin psoriasissjukdom. Här kan du läsa mer
om stipendiaterna.

Föreläsning om kortison
drog stor publik
I slutet av maj ordnade Psoriasisförbundet och Mag- och
tarmföreningen i Örebro län en föreläsning om kortison.
Anna-Karin Åkerman, överläkare vid
Universitetssjukhuset i Örebro föreläste. Drygt 200
personer var på plats för att lyssna och ytterligare
omkring 50 följde föreläsningen via videoöverföring till
Karlskoga och Lindesberg. Deltagarna fick lära sig
mer om vad som händer i kroppen när man använder
kortison.

Enkät om sexuell hälsa
Sex och intimitet är knepigt, att prata om sex är ännu
knepigare, men det betyder inte att vi ska undvika att
prata om det, tvärtom, vi behöver prata mer om
sex. Psoriasisförbundet håller på att ta fram
kunskapsmaterial om sexuell hälsa vid psoriasis och
psoriasisartrit, det är efterlängtat och viktigt.

Vi behöver hjälp så att det blir riktigt bra! Vi hoppas därför
att du kan tänka dig att svara på några frågor och dela
med dig av dina erfarenheter och bidra till något mycket
viktigt. Här hittar du enkäten.

https://www.psoriasisforbundet.se/nyheter/sa-ansoker-du-om-klimatvard/
https://www.psoriasisforbundet.se/nyheter/stipendiater-vill-engagera-patienter/?fbclid=IwAR3nRcx2_-BvYYFbp3GLoSlENom2OZ92XThEam1St1QflfuKwuB6LeAEGnE
https://www.psoriasisforbundet.se/engagera-dig/bli-medlem/
https://www.psoriasisforbundet.com/limesur%E2%80%A6/index.php/712547


Psoriasisförbundet i
en debattartikel att
Sverige ska utreda
möjligheten att införa en
nationell bedömning av
ansökningar om
klimatvård

Samtal om psoriasisartrit i Skåne
Nyligen bjöd Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet in till ett gemensamt möte
med hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne för att diskutera vården av
psoriasisartrit i Skåne. Medverkade gjorde, utöver nämndens ledamöter,
representanter från båda förbunden, Maj Svensson som patientexpert och Professsor
Carl Turesson som professionsexpert. Under samtalet diskuterades bland annat den
stora undersökning om psoriasisartrit som Psoriasisförbundet och
Reumatikerförbundet genomfört och där resultaten för Skåne visar på allvarliga brister,
särskilt rörande tid till diagnos samt ett stort missnöje med vården bland de
respondenter som har psoriasis och ledbesvär, men som ännu inte fått någon diagnos.

Föreläsningar och firande i Blekinge
Första helgen i maj samlades förtroendevalda och medlemmar från flera av
Psoriasisförbundets länsavdelningar i södra Sverige för en psoriasiskurs på
Valjevikens anläggning i Blekinge.

Under helgen ägde ett antal aktiviteter rum i form av föreläsningar, workshops och
vattengympa. Bland annat fick kursdeltagarna lyssna på föreläsningar om
behandlingsalternativ vid psoriasis, Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård vid
psoriasis och samsjuklighet vid psoriasis. Det passades även på att fira
Psoriasisförbundet Blekinges 50-årsjubileum med en trevlig middag med tal och
hälsningar från hela Sverige.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/infor-en-nationell-bedomning-av-klimatvard-27660?fbclid=IwAR2KlYh6dC84WawW1KIln0lEmeTk6jf-AxskzlAJ7JuG1iWbTHK30oFcAsA
https://itunes.apple.com/se/app/psapp/id1081556599


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.
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