
 
Nr Utg.dag Materialdag Sista bokn.dag Tema

1 16 feb 26 jan 18 jan Psykisk ohälsa

2 23 april 6 april 25 mars Diagnos 
 
3 11 juni 25 maj 14 maj Närstående 

4 17 sept 1 sept 23 aug Jämlik vård

5 22 okt 5 okt 24 sept Världen
 
6 15 dec 25 nov 15 nov Forskning

Utgivningsplan 2021

Annonsmaterial: Raster: 175 linjer/300 ppi. Färg 4+4 (CMYK). 
Bilder i annons ska vara i 300 ppi och hela annonsen ska 
levereras som högupplöst pdf. Färgprofil finns att ladda 
ner på: http://www.atta45.se/hamta-lamna#iccprofiler

Ansvarig utgivare:  Tina Norgren  
Chefredaktör: Jon Andersson

Psoriasisförbundet 
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NR 2 2020/50 KR

Boktips om
TRÄNING

Experterna ger råd  
OM CORONA

Riktlinjer för   
PSORIASISARTRIT

” En del patienter får  
samma behandling 
år efter år, trots att 
behandlingen inte är 
tillräckligt effektiv”1

Ur Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis:

AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.  
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som  
ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta  
”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är 
viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den  

behandling du behöver.

Vill du veta mer om de krav du har  
rätt att ställa på din vård och  

behandling, skanna QR- 
koden eller gå in på  

letmebeclear.se 
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1. Socialstyrelsen. Nationella rikt- 
linjer för vård vid psoriasis. Stöd 
för styrning och ledning 2019-03-11.
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EGENVÅRDEN

Tema: Egenvård Styrelsearbete  Vinn bok

Få hjälp med 

Psoriasisförbundet 
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NR 3 2020/50 KR

Forskning om
YRKESLIVET

Experten om riskerna  
KRING CORONA

Olika erfarenheter  
VID SJUKSKRIVNING

” En del patienter får  
samma behandling 
år efter år, trots att 
behandlingen inte är 
tillräckligt effektiv”1

Ur Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis:

AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.  
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som  
ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta  
”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är 
viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den  

behandling du behöver.

Vill du veta mer om de krav du har  
rätt att ställa på din vård och  

behandling, skanna QR- 
koden eller gå in på  

letmebeclear.se 
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1. Socialstyrelsen. Nationella rikt- 
linjer för vård vid psoriasis. Stöd 
för styrning och ledning 2019-03-11.
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I YRKESLIVET

Tema: Yrkeslivet Insändare  Psoriasisregister

Psoriasis
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NR 4 2020/50 KR

Ny studie om 
PSYKISK OHÄLSA

Förbundet satsar 
PÅ UNGDOMAR

Fatigue  –  mer än 
BARA TRÖTT

” En del patienter får  
samma behandling 
år efter år, trots att 
behandlingen inte är 
tillräckligt effektiv”1

Ur Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis:

AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.  
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

Alla som lever med psoriasis har rätt att få behandling som  
ger dem en hud fri från symtom. På engelska kallas detta  
”clear skin”. Clear kan ju också betyda tydlig, något som är 
viktigt att vara för att din läkare ska kunna ge dig den  

behandling du behöver.

Vill du veta mer om de krav du har  
rätt att ställa på din vård och  

behandling, skanna QR- 
koden eller gå in på  

letmebeclear.se 
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1. Socialstyrelsen. Nationella rikt- 
linjer för vård vid psoriasis. Stöd 
för styrning och ledning 2019-03-11.

AbbVie_annons_psoriasistidningen__del 2 170x205mm.indd   1AbbVie_annons_psoriasistidningen__del 2 170x205mm.indd   1 2020-05-19   12:062020-05-19   12:06

MITT LIV

Tema: Behandling Insändare  Vinn biobiljetter

–  Läkemedlen har räddat 

Psoriasistidningen är en rikstäckande tidsskrift som vänder sig till medlemmar, sjukvårds-
personal och medicinsk media. Den distribueras också till de flesta  hudmottagningarna  
i landet. Psoriasistidningen bevakar forskning, behandling  och samhälls frågor. Tidningen  
är partipolitiskt och religiöst obunden. Upplaga: 13 500 ex (2020) Läsarsiffra: cirka 50 000.
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NR 1 2020/50 KR

Vården fortsatt 
OJÄMLIK

Så hjälper du 
DITT BARN

” En del patienter får  
samma behandling 
år efter år, trots att 
behandlingen inte är 
tillräckligt effektiv”1

Ur Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis:

AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.  
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se

De senaste årens utveckling har lett till en rad nya, 
mer  effektiva behandlingsalternativ vid psoriasis.  
Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa på 
din vård och  behandling, prata med din läkare!
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1. Socialstyrelsen. Nationella rikt- 
linjer för vård vid psoriasis. Stöd 
för styrning och ledning 2019-03-11.
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Tema: Ung Skriv en motion   Vinn biobiljetter

Mor och dotter stöttar

**Omslagsidor: Sida 2: 25 000 kr, baksida: 30 000 kr. OBS. Annat format baksida: Utfallande: 170x205 mm Satsyta: 140x200 mm. 
Layout & prepress avgör bildkvalitetfrågor. Vid önskemål om ibladning, varuprov eller andra ”speciallösningar” 
kontakta Mats Larson: 08-556 109 12, 0702-47 54 44, mats.larson@pso.se      

Uppslag 
 Satsyta 312x200 mm 
 Utfallande 340x240 mm*  
30 000 kr

Liggande 1/4 
 140x50 mm 

5 000 kr

Helsida 
 140x200 mm 
 170x240 mm*  
20 000 kr**

Liggande 1/2 
 140x100 mm
 170x120 mm* 
10 000 kr

Stående 1/2 
 68x200 mm 
 82x240 mm* 
10 000 kr

Grafisk formgivare: Elinor Garcia Ek, Losita Design AB
Tel: 0704-93 50 03 elinor@lositadesign.se

* Alla utfallande anonser ska ha 5 mm extra utfall/skärsmån 

Annonsera i Psoriasistidningen: Mats Larson, Psoriasis-
förbundet Tel: 08-556 109 12 mats.larson@pso.se


