Psoriasistidningen är en rikstäckande tidsskrift som vänder sig till medlemmar,sjukvårdspersonal och medicinsk media. Den distribueras också till de flesta hudmottagningarna i
landet. Psoriasistidningen bevakar forskning, behandling o
 ch samhällsfrågor. Tidningen
är partipolitiskt och religiöst obunden. Upplaga: 13 300 ex (2021).
Tema:Posttidning
Diagnos B Korsord  Insändare

Posttidning
B  Korsord  Vinn bok
Tema: Psykisk
ohälsa

Klipp ut korten längs linjerna och dela ut till din och andra lokala frisörer.

Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
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De senaste årens utveckling har lett till en rad nya
behandlingsalternativ vid psoriasis.

Psoriasisförbundets
certifierande frisörer

Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa
på din vård och behandling, prata med din läkare!

Gå vår utbildning!

Gå vår utbildning!

www.psoriasisförbundet.se/utbildning
info@pso.se 08-600 36 36

www.psoriasisförbundet.se/utbildning
info@pso.se 08-600 36 36

världen

Konst om
PSORIASIS

Var tydlig
med
vad du
vill
din beha få ut av
ndling!
Läs mer
på
letmebecle
ar.se

Miljonsatsning
PÅ FORSKNING

Visste du att den vård och behandling du får vid psoriasis ska utformas
och genomföras i samråd med dig och anpassas efter dina behov och
förväntningar? Det säger både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen1,2.
Dessutom bör behandlingen uppfylla de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI*.1,2
De senaste årens utveckling har lett till en rad nya
behandlingsalternativ vid psoriasis.

Var tydlig
med
vad du
vill
din beha få ut av
ndling!
Läs mer
på
letmebecle
ar.se

Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa
på din vård och behandling, prata med din läkare!

forskning

Visste du att den vård och behandling du får vid psoriasis ska utformas
och genomföras i samråd med dig och anpassas efter dina behov och
förväntningar? Det säger både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen1,2.
Dessutom bör behandlingen uppfylla de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI*.1,2

•

Psoriasisförbundets
certifierande frisörer

Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa
på din vård och behandling, prata med din läkare!

Ny bok
OM HÄLSA

•

närstående

De senaste årens utveckling har lett till en rad nya
behandlingsalternativ vid psoriasis.

NR 6 2021/50 KR

NR 5 2021/50 KR

Alla som lever med
psoriasis har rätt att få
behandling som ger dem
en hud utan symtom.

IFPA fyller
50 ÅR

psoriasistidningen nummer 6 december 2021

www.psoriasisförbundet.se/utbildning
Visste du att den vård
och behandling du får vid psoriasis ska utformas
www.psoriasisförbundet.se/utbildning
info@pso.se 08-600 36 36
och genomföras i samråd
med 08-600
dig och36
anpassas
efter dina behov och
info@pso.se
36
förväntningar? Det säger både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen1,2.
Dessutom bör behandlingen uppfylla de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI*.1,2

Psoriasis kan vara
VANLIGARE

Var tydlig
med
vad du

vill
din beha få ut av
Förbundets
ndling!
Läs mer
på
FRAMTIDSARBETEletme
beclear.se

Tema: Forskning  Psoriasisdagen  Kändisar med psoriasis

Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

Alla som lever med
Forskning
psoriasis har rätt
att få
OM GENER
behandling som ger dem
Nordiskt
en hud utan symtom.
SAMARBETE

•

diagnos

psykisk ohälsa

Forskning om psoriasis
& PSYKISK OHÄLSA

Vill du veta mer om de krav du har rätt att ställa
på din vård och behandling, prata med din läkare!

Posttidning
B
 Frisörutbildning
 Vinn bok
Tema: Världen

Psoriasisförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

psoriasistidningen nummer 5 oktober 2021

Psoriasis
I LITTERATUREN

•

•

Visste du att den vård och behandling du får vid psoriasis ska utformas
och genomföras i samråd med dig och anpassas efter dina behov och
förväntningar? Det säger både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen1,2.
Dessutom bör behandlingen uppfylla de rekommenderade behandlingsmålen för PASI och DLQI*.1,2
De senaste årens utveckling har lett till en rad nya
behandlingsalternativ vid psoriasis.

Posttidning B Korsord  Kändisquiz
Tema: Närstående

Alla som lever med
psoriasis har rätt att få
Psoriasisförbundets
Psoriasisförbundets
behandling
som ger dem
certifierande frisörer
certifierande frisörer
en hudGå utan
Gå vår utbildning!
vår utbildning!symtom.

Psoriasisartrit
– SVÅRT ATT
STÄLLA DIAGNOS

Boktips om
PSYKISK OHÄLSA

Milstolpar inom
FORSKNINGEN
Fakta om biologiska
LÄKEMEDEL
Forskning om barn
OCH PSORIASIS

Var tydlig
med
vad du
vill
din beha få ut av
ndling!
Läs mer
på
letmebecle
ar.se

Siw Malmkvist
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DIAGNOS

och1523,
vill171
utbilda
många fler. Din frisör kan göra skillnad! Du
AbbVie AB. Box
29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se
Titta också gärna på vår livesändning om psoriasis i

kan göra skillnad!
hårbotten
den 29 oktober kl 12 på Psoriasisförbundets Facebooksida.

*PASI (Psoriasis Area and Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index) är två mått för sjuk
domens svårighetsgrad och utbredning samt hur du upplever att sjukdomen påverkar din livskvalitet.
Om du inte vet var du ligger på skalorna PASI och DLQI, fråga din läkare.
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Referenser: 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning
20190311. 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlings
rekommendation 20190903.
AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se
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Uppslag
Satsyta 312x200 mm
Utfallande 340x240 mm*

30 000 kr

Helsida
140x200 mm
170x240 mm*

20 000 kr**

VÄRLDEN

Referenser: 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning
20190311. 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlings
rekommendation 20190903.
AbbVie AB. Box 1523, 171 29 Solna.
Tel: 08-684 446 00. www.abbvie.se
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Liggande 1/2
140x100 mm
170x120 mm*

10 000 kr

*PASI (Psoriasis Area and Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index) är två mått för sjuk
domens svårighetsgrad och utbredning samt hur du upplever att sjukdomen påverkar din livskvalitet.
Om du inte vet var du ligger på skalorna PASI och DLQI, fråga din läkare.

Psoriasis och psoriasisartrit i

SE-IMMD-210005, jan 2021

På Psoriasisdagen den 29 oktober vänder vi oss särskilt till frisörer för att informera om
är att frisörer ska lära
sig mer om psoriasis i hårbotten så att de bättre kan hjälpa de kunder som är drabbade

Referenser: 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning
av psoriasis. Varjeavutbildad
får ett certifikat
att hänga på väggen och blir sökbar
20190311. 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling
psoriasis frisör
och psoriasisartrit
– behandlings
rekommendation 20190903.
på vår hemsida, som har en halv miljon besök per år. Vi har redan utbildat många frisörer

SE-IMMD-210005, jan 2021

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

Lång väntan på

*PASI (Psoriasis Area and Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index) är två mått för sjuk
vår nyasamt
utbildning
om psoriasis
i hårbotten.
med utbildningen
domens svårighetsgrad och utbredning
hur du upplever
att sjukdomen
påverkar Tanken
din livskvalitet.
Om du inte vet var du ligger på skalorna PASI och DLQI, fråga din läkare.
SE-IMMD-210005, jan 2021

SJÄLEN

Referenser: 1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis. Stöd för styrning och ledning
20190311. 2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av psoriasis och psoriasisartrit – behandlings
rekommendation 20190903.
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– JAG HAR
PSORIASIS

Prata med en frisör! Engagera dig på Psoriasisdagen

*PASI (Psoriasis Area and Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index) är två mått för sjuk
domens svårighetsgrad och utbredning samt hur du upplever att sjukdomen påverkar din livskvalitet.
Om du inte vet var du ligger på skalorna PASI och DLQI, fråga din läkare.

SE-IMMD-210005, jan 2021

Ta hand om

SE-IMMD-210005, jan 2021

Quality Index) är två mått för sjuk
omen påverkar din livskvalitet.
re.

s. Stöd för styrning och ledning
och psoriasisartrit – behandlings

psoriasistidningen nummer 2 april 2021

psoriasistidningen nummer 1 februari 2021

Alla som lever med
psoriasis har rätt att få
behandling som ger dem
en hud utan symtom.

Var tydlig
med
vad du
vill
din beha få ut av
ndling!
Läs mer
på
letmebecle
ar.se

Gå vår utbildning!

www.psoriasisförbundet.se/utbildning
www.psoriasisförbundet.se/utbildning
info@pso.se 08-600 36 36
info@pso.se 08-600 36 36
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soriasis ska utformas
fter dina behov och
och Socialstyrelsen1,2.
nderade behandlings-

Psoriasisförbundets
certifierande frisörer

Gå vår utbildning!

psoriasistidningen nummer 3 juni 2021

ed
att få
ger dem
tom.

Psoriasisförbundets
certifierande frisörer
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Stående 1/2
68x200 mm
82x240 mm*

10 000 kr

Forskarna som blickar mot

FRAMTIDEN

Liggande 1/4
140x50 mm

5 000 kr

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

Utgivningsplan 2022

Annonsera i Psoriasistidningen: Mats Larson, Psoriasis-

Nr Utg.dag

Materialdag

Sista bokn.dag Tema

1

24 feb

4 feb

27 jan

Ovanliga diagnoser

2

27 april

3 april

25 mars

Telemedicin

3

16 juni

25 maj

16 maj

Nya behandlingsmetoder

4

6 sept

19 aug

10 aug

Patienträttigheter

5

21 okt

3 okt

25 sept

Krämer & salvor

6

15 dec

25 nov

15 nov

Forskning

förbundet Tel: 08-556 109 12 mats.larson@pso.se

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
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