
Tak for invitationen

Sekretariat i Tåstrup 
/ Rådgivning

/ Frivillige i hele landet 

Mærkesager

Hovedaktiviteter 2019



Tak for samarbejdet



Aktuelle mærkesager

• Lige adgang til udredning og 
behandling

• Bedre samarbejde og 
koordinering mellem de 
lægefaglige eksperter

• Forbedret patientuddannelse og 
–inddragelse

• Forståelse for de særlige 
udfordringer der opstår ved følge-
og multisygdom



Aktuelle mærkesager
Lige adgang til udredning og behandling

• Ventetid

AKTUELT: 9. ydernr er nu medtaget i budgetforliget for 2019 i Region Nordjylland 
mhp at reducere ventetiden fra nuværende 31 uger. Nyt ydernr i Region Syddanmark
AKTUELT: Etablering af dermatologisk afd. på AAU

AFVENTER: Alle 4 af Danske Regioner godkendte klimabehandlingssteder (2 i Israel, 
Kroatien og Læsø) tilbydes fortsat fremadrettet i alle regioner

Bedre samarbejde og koordinering mellem de lægefaglige eksperter

• Op til 42% af psoriasispatienter får ledinvolvering, alt for få diagnosticeres i tide før 
der sker leddestruktion

• Samkonsultationer mellem dermatologer og reumatologer

AKTUELT: 18 MDKK (over 4 år) til etablering af Nationalt Center for Autoimmune 
Sygdomme ved AUH



Aktuelle mærkesager
Forbedret patientuddannelse og -inddragelse

• Utilstrækkeligt sygdomshåndtering hos mange patienter, som følge af manglende 
patientuddannelse

• Uddannelse som en del af behandlingen

• Sårbare patienter bliver tabt i et travlt sundhedsvæsen

• Ufleksibel adgang til behandling, når behovet er der

AKTUELT: AUH har gennemført tre Psoriasisskoler og Roskilde den første

APPEL: Tag en grundig dialog med ptt ved skifte til biosimilært lægemiddel

Forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved følge- og multisygdom

• 50 % får mindst en følgesygdom, fx diabetes, hjerte/kar, depression. Hver enkel 
følgesygdom behandles af specialister, men hvem har fokus på den hele patient

• Manglende kontrol og opfølgning omkring følgesygdomme

AKTUELT: Arbejdes fortsat på at få de Nationale Kliniske Retningslinjer implementeret -> 
National Handlingsplan

AKTUELT: Tilskud til fodbehandlinger for mennesker med svær psoriasisgigt (50%)



Hovedaktiviteter 2019

✓ Pso Børn – 2 weekender

✓ Pso Ung – 2 weekender

✓ Pso +50 – 2 weekender

✓ Klimabehandling for børn -> 31. marts

✓ Rådgivning: 24/7 365

✓ Psoriasisskole: Hele landet

✓ Juni (uge 24): Folkemøde

✓ Oktober (29.): VPD

✓ Fra NKR til PsoriasisPlan



Information/Kommunikation/Kampagner



Opsamling af PRO data



PsoMentor® som dialogværktøj

Maj 2018 v1.3

• DLQI

• Foto dokumentation



Patienten i centrum for alt hvad vi gør
Kommunale sundhedsydelser

Sekundær sektorPrimær sektor



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


