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Om psoriasis- og eksemforbundet

Kontakt oss

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en interesse
organisasjon for personer med hudsykdommer og psoriasis
artritt. PEF ble stiftet i 1962 og har cirka 4 500 medlemmer
fordelt på fylkeslag og lokallag over hele landet. Vi jobber for
at våre diagnoser blir kjent og akseptert i samfunnet og at
diagnosegruppene sikres et godt behandlingstilbud. PEF er
opptatt av at forskningen på dette feltet styrkes og at rettighetene til våre medlemmer beholdes og forbedres – og at våre
interesser og kampsaker blir hørt og tatt hensyn til i beslutningsprosesser.

Psoriasis- og eksemforbundet
Postboks 6547 Etterstad
0606 Oslo
Epost: post@pefnorge.no
Telefon: 23 37 62 40 (Vi har telefontid alle hverdager
kl. 09.00 – 15.00)
Nettside: hudportalen.no
Facebook: Psoriasis- og eksemforbundet Norge
Twitter: @PEFNORGE
Instagram: psoriasisogeksemforbundet

Medlemskap

Psoriasis- og eksemforbundet

Gå inn på hudportalen.no for å få mer informasjon og bli
medlem. Her finner du oversikt over medlemskategorier
og innmeldingsskjema.

Pb. 6547 Etterstad, 0606 OSLO
Tlf. 23 37 62 40 / E-post: post@pefnorge.no
Web: hudportalen.no og levmedpsoriasis.no

Medlemsfordeler

Brosjyren er utgitt av Psoriasis- og eksemforbundet.
Innholdet er godkjent av seksjonsoverlege Kåre Steinar Tveit
ved Hudavdelinga ved Haukeland Universitetssjukehus.

Som medlem i Psoriasis- og eksemforbundet får du en rekke
medlemsfordeler:
• Velkomstgave med utvalgte hudpleieprodukter.
• Gratis veiledning og informasjonsmateriell.
• Medlemsbladet Hud & Helse, fire utgaver i året.
• Tilgang til egne medlemssider på nettsiden hudportalen.no.
• 15 % medlemsrabatt på en mengde varer, fri frakt til post
i butikk og dørleveranser til kun 49,- hos Farmasiet.
• 15 % rabatt på lysbehandlingsutstyr fra Scan-Med.
• Rabatterte opphold på Scandic Hotels, Choice Hotels
Scandinavia og Thon Hotels.
• 25 % i rabatt i nettbutikken til Alepposåpen.
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