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AbbVie i Almedalen 2021: Digitalt
seminarium om atopisk dermatit – en
underdiagnostiserad, underbehandlad
och underskattad sjukdom
Runt en miljon personer är drabbade av atopisk dermatit i Sverige, en
folksjukdom som av WHO klassas som den hudsjukdom med störst
sjukdomsbörda. Trots det är vården av atopiker varken tillräcklig, likvärdig
eller jämställd i Sverige. Vad kan vi tillsammans göra för att alla dessa
patienter, oavsett var man bor, ska få en bättre vård och ett bättre liv?
Enligt det nationella kvalitetsregistret (SwedAD) finns det stora regionala
skillnader i omhändertagandet av patienter och det kan skilja sig uppåt 1 500

% mellan olika regioner. Många patienter får stor negativ inverkan på
livskvaliteten, till exempel genom sömnbrist, ångest eller depression. Trots
att atopisk dermatit är en vanlig sjukdom och att det redan idag finns bra
behandlingsmöjligheter, och mer står runt hörnet, så saknas det nationella
riktlinjer som säkerställer ett jämlikt omhändertagande och en jämlik
behandling av personer med atopisk dermatit. Det digitala seminariet syftar
till att kasta mer ljus över ovanstående ämnen, lyfta patienters och vårdens
utmaningar samt tillsammans diskutera potentiella lösningar och
förbättringar i vården av atopisk dermatit.
Medverkande:
•
•
•
•
•

Åke Svensson, docent, Skånes universitetssjukhus Malmö
Sophie Vrang, ordförande, Atopikerna
Marie Morell, ordförande, (M) SKR Sjukvårdsdelegation
Anna-Lena Hogerud, vice ordförande, (S) SKR
Sjukvårdsdelegation
Henrik Hammar, moderator

Varmt välkommen till vårt digitala seminarium under Almedalen måndagen 5
juli 9.30-10.30 på https://almedalsveckanplay.info/62643
För mer information kontakta:
Elena Karpilovski, External Affairs Manager, 073-039 53 73, e-post:
elena.karpilovski@abbvie.com

Om AbbVie
AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som utvecklar innovativa
behandlingar mot svåra sjukdomar, med målet att flytta fram gränsen för vad
som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling och förbättra livet för
människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi,
neurologi, onkologi, virologi och ögonsjukdomar. AbbVie finns i 175 länder
och har cirka 47 000 medarbetare. I Skandinavien är vi cirka 270 medarbetare
med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla tre skandinaviska kontor
placerar sig på Great Place to Works topplista över de bästa arbetsplatserna.
Besök oss gärna på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter
@abbvie_se.
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