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Fokus på hårbotten på Psoriasisdagen
Den 29 oktober är det åter dags för Psoriasisdagen (World psoriasis day) då
psoriasis och psoriasisartrit uppmärksammas världen över. Hos
Psoriasisförbundet ligger i år fokus på psoriasis i hårbotten.

För att uppmärksamma psoriasis i hårbotten kommer förbundet att göra en sändning på
Facebook klockan 12 direkt från Psoriasisföreningens mottagning i Södertälje. Tittarna
kommer att få se hur det går till när man gör en hårbottenbehandling och det finns också
möjlighet att ställa frågor om psoriasis i hårbotten till Kina Sandin sjuksköterska på
mottagningen. Man kan antingen skriva frågor direkt i kommentarsfältet på
Psoriasisförbundets Facebooksida eller genom att mejla till info@pso.se  Andra
psoriasisrelaterade frågor är såklart också välkomna. För er som inte har möjlighet att se
sändningen direkt så kommer det gå att se den i efterhand. Under dagen kommer också
Psoriasisförbundets utbildning till frisörer om psoriasis i hårbotten att uppmärksammas.
Hjälp gärna till genom att tipsa din frisör om att utbildningen finns.

Men det är inte bara i Sverige som Psoriasisdagen kommer att firas. Den internationella
psoriasisorganisationen IFPA leder som vanligt en kampanj för att uppmärksamma
psoriasis och psoriasisartrit världen över. Årets tema är United (förenade) och med det
som grund vill IFPA bilda opinion utifrån fyra olika perspektiv: att öka medvetenheten om
sjukdomarna och vad det innebär att vara drabbad av psoriasis/psoriasisartrit, att sprida
information om sjukdomarna, att driva opinion gentemot beslutsfattare så att fler får
tillgång till bra behandlingar och att tillsammans stå enade och vara en stark röst i
psoriasisgemenskapen. Tanken är att alla som vill ska kunna vara med och bilda opinion
kring sjukdomarna. På IFPA:s hemsida kan du läsa mer om detta. 
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Sysselsättningsgrad kan påverkas av
psoriasis

Psoriasis kan ha en påverkan på dina möjligheter till anställning. Det visar en ny
svensk studie som tittat på sambandet mellan psoriasis och socioekonomi.

Kopplingen mellan psoriasis och sysselsättningsgrad har undersökts i en ny svensk
studie. Forskarna konstaterar att psoriasis inte bara har inverkan på den enskilde
patienten och dennes hälsa utan att samhället också påverkas. Forskarna menar vidare

Fortsatt miljonsatsning på
forskningen

Psoriasisförbundets forskningsfonder har i år beslutat om att bevilja
forskningsanslag om sammanlagt 2,9 miljoner kronor till forskning om
psoriasis och psoriasisartrit.  Totalt är det 13 projekt som beviljats anslag.
Några är etablerade forskningsprojekt som fått stöd från fonderna under
flera år medan andra projekt befinner sig i en uppstartsfas.

Chris Anderson, professor emeritus vid Linköpings universitet är en av de forskare
som gör bedömningar om forskningsmedel till de två fonderna. Han tycker att det
varit en hög kvalitet bland de projekt som ansökt och beviljats medel i år.

-Jag tycker att det är en mycket trevlig bredd av ansökningar och lätt att hitta
relevans. Vi ser det som väldigt positivt att psoriasis och psoriasisartrit engagerar
forskare, säger han.

Chris Anderson ser en trend inom forskningen där kopplingen mellan behandling
och forskning blivit tydligare de senaste åren.

– De forskningsområden som bygger på detaljerad förståelse för
sjukdomsprocessen och som sen kan leda till behandling är väldigt intressanta.
Forskningen kring behandlingsmetoder har utvecklats jättemycket de senaste 5–
10 åren, säger han.

Enligt Psoriasisförbundets ordförande Tina Norgren som också är med och
bestämmer vilka projekt som ska få forskningsmedel så spelar
Psoriasisförbundets forskningsfonder en viktig roll för forskningen om psoriasis
och psoriasisartrit i Sverige.

– Psoriasisförbundet är en betydande aktör när det gäller psoriasisforskning. Våra
pengar gör skillnad och leder till medlemsnytta. Men det vore inte möjligt utan
våra medlemmar som betalar medlemsavgift, skänker gåvor och köper
psoriasislotter.  

Här kan du läsa mer om vilka forskningsprojekt som fick medel i år. 
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Rekommendation gällande tredje vaccindos
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att sjukdomen kan påverka patientens ekonomiska situation. Få studier har enligt
forskarna tittat på samverkan mellan socioekonomi, samsjuklighet och medicinering.
Med hjälp av studien ville forskarna undersöka skillnaderna i utbildning, inkomst,
sysselsättningsstatus, civilstånd, hälsovårdskonsumtion och läkemedelsanvändning
mellan patienter med psoriasis och en kontrollgrupp. Totalt inkluderades 109 803
psoriasispatienter. Medelåldern var 51,2 år och 53 procent av de som ingick i
undersökningen var kvinnor. Den gruppen matchades sedan mot en kontrollgrupp
bestående av 1,08 miljoner individer. Det visade sig att utbildnings- och inkomstnivåerna
var liknande men att psoriasispatienterna hade en lägre sysselsättningrad. Rapporten
visade att i gruppen som bestod av patienter med psoriasis så var det tio procent färre
som anställdes sex år efter första diagnosen. Ett resultat som enligt forskarna är i linje
med en annan studie där produktivitetsförlusten hos psoriasispatienter uppskattades till
cirka tio procent. Resultaten i rapporten visade också att personer med psoriasis i något
lägre grad var gifta. Forskarna tror att det lilla men betydande sambandet mellan
psoriasis och civilstånd kan ha att göra med att det finns en uppfattad stigmatisering.
Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att studien kan öka förståelsen för
socioekonomiska faktorer av psoriasis genom antydan till en lägre samhällsproduktivitet
hos psoriasispatienterna, trots att man hade liknande inkomster som kontrollgruppen.
Forskarna skriver också att studien visar indikationer på att det finns utrymme för
förbättringar när det gäller att ta hand om patienter med möjligt fördröjda diagnoser.
Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Academy of
Dermatology International.
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Höjd medlemsavgift i Psoriasisförbundet

På Psoriasisförbundets riksstämma som hölls tidigare i år togs beslutet att
medlemsavgiften för fullbetalande medlemmar kommer att höjas från 225 kronor till 250
kronor. Beslutet grundar sig i att förbundet vill kunna möta kommande kostnadsökningar
samtidigt som man vill kunna bibehålla det förbundskansli som finns idag. Om flera
familjemedlemmar vill vara med i förbundet så kommer kostnaden för den första
familjemedlemmen att var 100 kronor medan kostnaden för att lägga till ytterligare ett
obegränsat antal familjemedlemmar kommer att vara 50 kronor. Det innebär att den
totala kostnaden för en huvudmedlem aldrig kommer att överstiga 400 kronor oberoende
av hur många familjemedlemmar man vill lägga till. Den nya medlemsavgiften kommer
att börja gälla från och med 2022.
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Sedan 31 augusti har Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderat en tredje dos
av SARS-Covid-19 vaccin till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar vid
immunnedsättande behandling.Specialistsällskapet för hudläkare och
venereologer (SSDV) har gått ut med rekommendationer om att en påfyllnadsdos
kan behövas för de personer som står på behandling med rituximab, sendoxan
eller långvarig steroidbehandling.

Läs mer i vår artikel om covidvaccin.

Läs Psoriasistidningen gratis online

Nu ger vi alla möjlighet att läsa Psoriasistidningen nummer 4 2021 helt
gratis online. Temat för numret är jämlik vård.

Psoriasistidningen nummer 4 2021 innehåller bland annat en undersökning av
tillgången till klimatvård och subventionerad medicinsk fotvård i Sveriges samtliga
regioner. I tidningen kan ni också läsa Socialministerns svar på hur regeringen ser
på psoriasisvården i Sverige samt om ny forskning som visar att inkomst kan
påverka tillgången till biologiska läkemedel. Du hittar tidningen här.

Vill du läsa fler nummer av tidningen? Bli medlem i Psoriasisförbundet. Då får du
sex nummer av tidningen direkt hem i brevlådan varje år plus tillgång till tidningen
online. Alla nya medlemmar som går med perioden första oktober till sista
december får medlemskap för innevarande år och nästkommande år. Detta är
sista chansen att betala 225 kronor för medlemskap eftersom avgiften höjs till 250
kronor den första januari 2022.
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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.
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