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Psoriasisforeningens direktør fylder rundt
I over 25 år har Lars Fogt Werner arbejdet med ledelse, dermatologien og psoriasisområdet specifikt, hvor
han har opbygget et indgående kendskab til sundhedsområdet og en stærk indsigt i, hvordan det påvirker
mennesker at leve med en kronisk hudsygdom. I direktørstolen for Psoriasisforeningen siden 2016 tilfører
Lars fremdrift, nye visioner og engagement. Nu kan han fejre sin 60 års fødselsdag 16. marts, netop som
foreningen har nået en milepæl af de større: etableringen af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme
på AUH, et projekt som Psoriasisforeningen har været med til at realisere. Centret skal udvikle viden og nye
løsninger, der skal sikre et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb til denne udsatte og
oversete patientgruppe, der anslås at tælle mindst 400.000 danskere, heriblandt de 165.000 mennesker
med psoriasis i hud og led. Men der er sket meget og andet, siden Lars satte sig i direktørstolen. Blandt
andet er foreningens netværk styrket betydeligt i forhold til centrale aktører på sundhedsområdet, og nye
samarbejder er indledt blandt en lang række politikere på både nationalt og regionalt plan, førende
sundhedsprofessionelle og interessenter fra øst til vest, hospital- og speciallægepraksis til centrale råd og
nævn, herunder sæde i Bestyrelsen for Implementering af Personlig Medicin i Danmark.
Før han kom til Psoriasisforeningen, har Lars tilbragt en stor del af sin karriere i medicinalbranchen hos hhv.
AbbVie og LEO Pharma, hvor han har haft tæt kontakt til psoriasisramte og opbygget et indgående
kendskab til sundhedsområdet og livet med psoriasis. Uddannelsesmæssigt har Lars med sin kandidatgrad
fra CBS en baggrund som civiløkonom med særlig fokus på politisk ledelse og strategisk planlægning.
Privat bor Lars i København med sin hustru, og de bruger en stor del af fritiden i familiens sommerhus på
Reersø, ofte ledsaget af deres to voksne børn og deres kærester.
Reception
Lars fejres med en reception fredag den 15. marts kl. 14.30-16.00 hos Psoriasisforeningen i
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Der vil være lettere forfriskninger.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt til sekretær Annette Blichfeldt på ab@psoriasis.dk eller tlf. 36 38 85 95.
Selve dagen den 16. marts fejres med hovedbestyrelsesmøde fra kl. 10-16 i Handicaporganisationernes Hus
efterfulgt af privat middag på Reersø Kro.
Såfremt man tænker på en gave, opfordrer Lars Werner til at betænke Psoriasisforeningen med en donation
på MobilePay 46 821 eller konto: 1471 7460100105. Skriv 'Donation' i besked til modtager.
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