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Intressegruppen för psoriasis är en informell intressegrupp utan stadgar, ordförande,
sekreterare eller egen ekonomi. Vi arbetar för att utveckla nationella
behandlingsrekommendationer för psoriasis, för tidig upptäckt av samsjuklighet vid svår
psoriasis samt uppföljning av patienter med psoriasis i samarbete med primärvården. Gruppen
ska också verka för att öka och sprida kunskapen om psoriasis framför allt bland andra
specialiteter.
Medlemmar i gruppen har under året varit:
Charlotta Enerbäck, Linköpings universitet Institutionen för klinisk och experimentell
medicin
Amra Osmancevic, Hudkliniken SU/Sahlgrenska
Birgitta Stymne Hudkliniken Universitetssjukhuset Linköping
Oliver Seifert, Institutionen för klinisk och experimentell medicin / Avdelningen för
cellbiologi, Linköpings Universitet
Åke Svensson, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
Tore Särnhult, Hallandskustens Hudmottagning
Toomas Talme, ME gastro, hud, reuma/ PO hud, Karolinska Universitetssjukhuset
Intressegruppen har haft möten i Linköping 2019-09-11 och 2020-02-27 förutom en
omfattande kontinuerlig mailkontakt. Huvuddelen av vårt arbete har ägnats åt att göra en
grundlig revision av SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av
psoriasis. Under senaste året har det registrerats flera nya systemläkemedel för psoriasis, vilka
har infogats i behandlingsrekommendationerna. Biosimilarernas intåg har sänkt kostnaderna
för behandling med TNF-hämmare och vi dermatologer har numera även en lång klinisk
erfarenhet av att behandla psoriasis och psoriasisartrit med TNF-hämmare.
Läkemedelsverket har 2019-06-12 publicerat nya behandlingsrekommendationer för
psoriasis www.lakemedelsverket.se/psoriasis. I det arbetet har flera av oss deltagit.
Flera av medlemmarna har deltagit i framtagandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
vård av psoriasis – Stöd för styrning och ledning, som senast uppdaterades 2019-03-28
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationellariktlinjer/2019-3-11.pdf. Socialstyrelsen har sedan fortsatt med en utredning av
psoriasisvården i Sverige och identifierat en rad olika förbättringsområden
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationellariktlinjer/2019-12-6477.pdf. Där framgår också att det finns stora regionala skillnader inom
psoriasisvården med olika praxis när det gäller behandlingsutbud och tillgänglighet. Det har
därför bildas en nationell arbetsgrupp (NAG) för att åtgärda de regionala skillnaderna och
göra psoriasisvården mer jämlik över hela landet. Även där deltar flera av medlemmarna i
intressegruppen.

Trots nya riktlinjer och behandlingsrekommendationer från myndighetshåll vill vi ändå
framhålla betydelsen av SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av
psoriasis. Vi lever i en tid av snabba förändringar med ett stort inflöde av nya läkemedel och
SSDV:s behandlingsrekommendationer ska vara ett levande dokument med återkommande
aktuell uppdatering som ett stöd och guidelines för vår verksamhet.
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