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Unga - och en tecknad serie - i centrum för internationella psoriasisdagen 
 
Internationella psoriasisdagen firas 29.10. för sjätte gången. Psoriatiker och deras organisationer 
runtom i världen vill på detta sätt påminna om att psoriasis är en allvarlig hud- och ledsjukdom, vars 
utbredning och effekt på livskvaliteten är jämförbar med de övriga folksjukdomarnas.  
 
I Finland hålls Internationella psoriasisdagens huvudevenemang på Helsingfors järnvägsstation 
torsdag 29.10.2009 kl. 8.00–18.00, på temat ”Bli inte ensam med psoriasis”. Temadagen är främst 
riktad till ungdomar. I en nätenkät som nyligen utförts bland unga psoriatiker framgick det att unga 
ofta upplever att de på grund av sin sjukdom blir tvungna att ge upp många saker som är viktiga för 
dem, såsom simhallsbesök, att klä sig i avslöjande kläder och att utnyttja spatjänster och få 
skönhetsbehandlingar. Även problem i anslutning till beröring och intimt umgänge omnämndes 
flera gånger i enkäten (www.imnotpsori.fi). 
 
I linje med detta tema finns såväl Psoriasisförbundet och de unga psoriatikerna, Nupso, som 
lokalföreningarna representerade på järnvägsstationen. Representanter för medierna är välkomna 
med kl. 11–14, då man kan träffa bl.a. Ilkka Heilä, som skapat serien B. Virtanen, och andra 
psoriatiker. Med de ungas hjälp uppförs under dagens lopp en installation med psoriasistema. Det 
finns också möjlighet att intervjua Panu Oranne, upphovsmannen bakom verket. 
 
B. Virtanen – världens första tecknade psoriatiker? 
 
Den älskade kontorsråttan B. Virtanen är en av de 150 000 ”finländare” som insjuknat i psoriasis. 
Han är sannolikt den första och enda seriefiguren i världen som har drabbats av psoriasis. Även 
figurens skapare och tecknare Ilkka Heilä diagnostiserades med psoriasis i våras. Då ett besvärligt 
eksem spred sig till fingrarna trodde Heilä för ett tag att t.o.m. hans levebröd var hotat. Lyckligtvis 
hade den invärtes medicineringen en god effekt på hans psoriasis.  
 
”Psoriasis är en allvarlig sjukdom som också kan sprida sig till lederna. Enligt de senaste 
forskningsrönen har man också en förhöjd risk att insjukna i diabetes samt hjärt- och 
kärlsjukdomar”, konstaterar Ilkka Heilä, 53 år. Han drabbades av psoriasis i vuxen ålder, trots att 
sjukdomen ofta bryter ut redan i tonåren. En synlig hudsjukdom och den dagliga skötseln av en 
kronisk sjukdom kan vara en utmaning för en ung människa på väg att bli vuxen och psoriasis kan 
också påverka yrkesvalet.  
 
Psoriasis är en mångfacetterad och kronisk immunologisk inflammationssjukdom som angriper 
huden och lederna och som oftast bryter ut redan före 25-årsåldern. Synliga eller utbredda eksem 
eller svår ledpsoriasis kan försämra livskvaliteten avsevärt och t.ex. depression är vanligt 
förekommande. Till svår psoriasis ansluter sig även en förhöjd risk för diabetes, fetma, störningar i 
fettförbränningen samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns ingen behandling som botar psoriasis, 
men symptomen kan lindras med preparat för lokalbehandling, invärtes mediciner, ljusbehandling 
och, i svårare fall, nya biologiska läkemedel som effektivt dämpar inflammationen i samband med 
psoriasis. I Finland uppskattas cirka 100 000–150 000 personer lida av psoriasis, dvs. 2–3 procent 
av hela befolkningen. 
 
Närmare information: informationschef Anja Schone, anja.schone@psori.fi, tfn 040 768 6535 , 
www.psoriasisliitto.fi och www.nupso.fi 



 
Psoriasisförbundet är en landsomfattande patient- och folkhälsoorganisation. Förbundet har 50 
lokala föreningar med totalt cirka 14 000 personmedlemmar. Psoriasisförbundet erbjuder sina 
medlemmar kunskap, rehabilitering och kamratstöd. De centrala serviceformerna är rehabiliterings-, 
anpassningstränings- och klimatrehabiliteringskurser. 
 
 
 


