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Vi går mot
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är sedan 1973 förbundets beskyddare, vilket
innebär att han uttalar sitt stöd för vår orga
nisation och ger vikt och status åt verksam
heten samt inspirerar andra människor att
bidra med sitt stöd. Vår födelsedagspresent
till HM bestod av en särskild gåva till vår
forskningsfond, till stöd för svensk psoriasis
forskning. Jag uppmanar fler att göra det
samma.
Förbundet arbetar aktivt för att sprida
information till våra medlemmar och till
andra som behöver veta mer om psoriasis och
psoriasisartrit. Vi är stolta över att kunna ge
ut Psoriasistidningen med sex nr per år. Vid
sidan av tidningen arbetar vi med att synas,
höras och samtala även i sociala medier,
exempelvis på Facebook. En del av våra av
delningar har egna grupper på Facebook som
vem som helst kan ansluta sig till. Förbun
dets nationella Facebooksida är också öppen
för alla som vill vara med i dialogen eller få
information.
Förbundet har även startat ett digitalt
nyhetsbrev som går till de som anmäler sin
e-postadress till förbundet. Om du inte redan
gjort det, anmäl din e-postadress. Och tipsa
oss gärna om saker du vill läsa om! Både här
i tidningen och på internet. På Facebook kan
vi dessutom prata med varandra. Hoppas att
vi ses där.
Trevlig sommar!
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ust nu sitter jag i min kolonilottsstuga
och skriver. Här uppe i Norrbotten
har snön precis försvunnit och det
är fortfarande grått och risigt ute i
trädgården. Men nu ska här bli fart!
Lite räfsning och städning kommer att
hjälpa våren på väg och en ny säsong
kan starta. Längtar.
En ny säsong, eller snarare flera har
startat även för de kommande nationella
riktlinjerna för psoriasis som Socialstyrelsen
ansvarar för. Vi träffade nyligen projekt
ledningen och fick en genomgång av det fort
satta arbetet. Psoriasisförbundet kommer att
delta i framtagandet av riktlinjerna, särskilt i
den del som rör prioriteringar av olika former
av vård.
De nya riktlinjerna kommer inte att
omfatta all behandling, utan snarare koncen
treras på särskilda områden som behöver sär
skild uppmärksamhet eller där beslutsfattare i
landstingen kan behöva vägledning. På så sätt
utgör riktlinjerna ett slags komplement till de
av Läkemedelsverket fastställda behandlings
rekommendationer som är mer heltäckande
avseende behandlingsformer.
Något heltäckande grepp eller helhets
perspektiv på vården är fortfarande inte
aktuellt från dessa myndigheters sida. Därför
arbetar vi inom förbundet vidare med påver
kan på beslutsfattare för att få till stånd ett
vårdprogram som kan ge ett helhetsperspek
tiv. De nationella riktlinjerna är efterlängtade
och definitivt viktiga för oss med psoriasis
och vi ser framemot ett gott samarbete med
Socialstyrelsen och de experter som kommer
att knytas till arbetet.
Den 29 april deltog jag vid Kungahusets
trevliga konsert och mottagning med anled
ning av HM Konungens 70-årsdag. Kungen

