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Skriver till er angående den hotande nedläggningen av Psoriasisföreningens verksamhet i Stockholm. Ni 
har redan tidigare fått höra att verksamheten drabbats av ekonomisk kris p.g.a. minskat antal besök nu 
under pandemin med covid-19.   

Psoriasisföreningens verksamhet är unik för hudsjukvården i Stockholm på så sätt att man tar emot ett 
stort antal remisser för behandling av olika hudsjukdomar (inte bara psoriasis) både från hudklinikerna i 
Stockholm samt från hudläkare inom vårdval.  

En stor del av verksamheten utgörs av sköterskebesök och många av patienterna får behandling med 
ultraviolett ljus med speciella lysrör (UVB TL01), som är en väl beprövad behandling för olika 
hudsjukdomar med mycket liten risk för biverkningar. Det finns ingen vårdgivare inom vårdval som kan ta 
över behandlingen med UV-ljus av den stora patientvolymen. Stockholmssjukhusen har till stor del efter 
centrala direktiv avvecklat den typen av behandling med hänvisning till att dessa patienter ska remitteras 
till Psoriasisföreningens anläggningar. Många hudsjukdomar (psoriasis, eksem) är kroniska. Genom att 
behandla sig med UV-ljus 1-2 omgångar om ca 25 behandlingar årligen gör att de med medelsvår sjukdom 
kan hålla sina besvär nere på en rimlig nivå.   

Drygt 1200 patienter med svår psoriasis som behandlas med olika systemiska (invärtes) läkemedel 
(biologiska läkemedel och metotrexat i huvudsak) riskerar att förlora sina läkarkontakter. Behandling av 
svår psoriasis har revolutionerats under senare år med tillkomst av nya mycket effektiva men i många fall 
också mycket dyra behandlingar. Framgångsrik behandling av svår psoriasis kräver idag ett 
specialkunnade hos den behandlande läkaren. Det är också viktigt att nya dyra behandlingar kommer rätt 
patientgrupp till del. Såsom vårdvalet idag är organiserad så saknas i de flesta fall ett sådant 
specialkunnande och vi kan inte se att i första hand Karolinskas psoriasismottagning förmår att ta emot en 
så stor patientgrupp idag utan väsentligen utökade resurser.  
Sammanfattningsvis skulle nedläggning av Psoriasisföreningens anläggningar i Stockholm få mycket svåra 
konsekvenser för vården av patienter med medelsvåra – svåra hudsjukdomar. Coronapandemin innebär 
ju inte att vårdbehovet försvunnit men att patienterna stannat hemma enligt uppmaningar från olika 
myndigheter under pandemin och lidit i tysthet.  Denna stora patientgrupp riskerar att bli utan effektiv 
behandling. Dessutom riskerar man att inte kunna följa de nationella riktlinjer publicerade av 
Socialstyrelsen som anger hur psoriasis ska omhändertas.  
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