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Sammanfattning 

Psoriasis är en hudsjukdom som syns på grund av dess röda och fjällande hudflagor 

på huden. Sjukdomen beror på både miljö- och genetiska faktorer. Det kan vara både 

psykiskt och fysiskt påfrestande att leva med diagnosen eftersom sjukdomen innebär 

en livslång behandling men går inte att bota. Vårt syfte är att undersöka hur personer 

med psoriasis accepterar sin livssituation. Metoden som användes var en allmän 

litteraturstudie. Resultatet visade på att personer med psoriasis kan acceptera sin 

livssituation med hjälp av familj och vänner, social samhörighet och genom 

anpassningar i deras liv. Detta genom att de drabbade fick stöd från närstående och 

kunde prata ut med andra personer som befann sig i samma situation, då var det 

enklare att acceptera sin livssituation. Förmågan att kunna koppla bort negativa 

kommentarer och fokusera på sin inre krets istället var till hjälp. Genom att belysa hur 

personer med psoriasis upplever sin livssituation kan det underlätta till acceptans hos 

den drabbade.  
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Abstract 

Psoriasis is a skin disease that is visible due to its red and scaly skin flakes on the 

skin. The disease is due to both environmental and genetic factors. It can be both 

mentally and physically stressful to live with the diagnosis because the disease 

involves a lifelong treatment but can not be cured. Our purpose is to investigate how 

people with psoriasis accept their disease. The method used was a general literature 

study. The result showed that people with psoriasis can accept their life situation with 

family and friends, social cohesion and through adjustments in their lives. This 

because the victims were given support from related people and were able to 

communicate with other people who were in the same situation, it was easier to accept 

their life situation. The ability to disconnect negative comments and focus on their 

inner circle instead was helpful. By highlighting how people with psoriasis experience 

their life situation, it can facilitate acceptance of the victim. 
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Inledning 

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk sjukdom som kan uppstå på grund av olika 

orsaker, som exempelvis miljö, genetik och infektioner (Ghorbanibirgani, Fallahi-

Khoshknab, Zarea & Abedi, 2016). Sjukdomen utmärks av röda, fjällande blemmor 

som kan sitta över hela kroppen. För att få diagnosen psoriasis måste en klinisk 

undersökning genomföras för att konstatera sjukdomen. Upplevelsen av att känna sig 

drabbad och utmärkande kan ha en negativ inverkan på det psykiska välbefinnandet 

(Clauréus-Wilson & Mallbris, 2008). Därför väljer de flesta att ha heltäckande kläder 

som kan skymma deras psoriasis eftersom personer i deras närhet kan ha negativa 

uppfattningar om hudsjukdomen. Personer med psoriasis kan även känna en oro över 

att andra individer ska tro att sjukdomen kan smitta. Detta bidrar i sin tur till isolering 

från omgivningen och undvikande av offentliga platser som leder till begränsningar i 

livet (Magin, Adams, Heading, Pond & Smith, 2008). Det kan därav uppstå 

svårigheter gällande känslan av delaktighet i samhället då det finns brister i kunskap 

om ämnet bland befolkningen. Därför är det av stor vikt att öka förståelsen för hur 

personer med psoriasis upplever sin situation och kan acceptera den (Magin et al., 

2008: Pereira, Brito & Smith (2012). 

Bakgrund  

Psoriasis förekommer i hela världen men med olika prevalenser geografiskt och 

etniskt. Sjukdomen är vanligast i de industriella länderna, främst i Europa. Psoriasis 

kan debutera när som helst i livet men runt hälften har redan fått sjukdomen runt 33 

års ålder, incidensen är något tidigare hos kvinnor. Det finns ännu inga klara bevis för 

om den är ärftlig (Clauréus-Wilson & Mallbris, 2008). Psoriasis finns i olika former 

och yttrar sig över hela kroppen. Psoriasis kan även gå i skov, alltså att utslagen 

försämras kraftigt under vissa perioder. Svårighetsgraden varierar i förhållande till 

person. Den vanligaste formen är psoriasis vulgaris, vilket kännetecknas av rodnad 

(erytem), förtjockning (hyperkeratos), inflammation (infiltration), fjällning samt klåda 

(Clauréus-Wilson & Mallbris, 2008). Utslagen sitter främst på armbågarna, knäna och 

i hårbottnen. Diagnosen ställs genom en klinisk undersökning, men vid tillfällen när 

den kliniska bilden är oklar kan biopsi bli aktuell (Clauréus-Wilson & Mallbris, 

2008). I samband med stressande eller påfrestande perioder i livet är det vanligt att 

symtomen förvärras (Kwan, Bong, Tan, Lim, Yong, C’ng, Tan & Ismail, 2018). Både 

överkonsumtion av alkohol och cigarettrökning kan leda till både debut och ett 

förvärrat tillstånd i sjukdomens förlopp (Huang, Lu, Luo & Zeng, 2017).  

 

Den vanligaste behandlingen för psoriasis är lokalbehandling i egenskap av salvor och 

krämer som smörjs in på de drabbade områdena. I första hand används 

lokalbehandling för att lindra skoven (Clauréus-Wilson & Mallbris, 2008). Vid svåra 

skov skrivs även D-vitamin och lokalkortison ut. Det är då viktigt att huden är helt fri 

från fjäll (Nilsson, 2017). Många personer som lider av psoriasis upplever en stor 

förbättring av sin sjukdom på sommaren. Ljusbehandling har blivit en behandling 
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som hjälper ungefär 80 procent av de som är drabbade (De-Gruijl, 2016). Dessutom 

används klimatvård som är en sorts rehabiliteringsform, vilket innebär att solens 

strålar främjar hudens förmåga att läka huden. Det är viktigt att parallellt ha en 

kontinuerlig kontakt med läkare då detta minskar stressen (Forseth, Hafström, Husby 

& Opava, 2010). 

 

Psoriasis påverkar personen  

 

Då huden är det första någon ser kan det uppstå både psykiska och sociala besvär hos 

personer med psoriasis. Huden definierar Pereira et al. (2012) som ett 

kommunikationsorgan eftersom det är den första iakttagelsen. Huden påverkar även 

en persons självkänsla och självbild (Pereira et al. 2012). Vistelser på offentliga 

platser eller att befinna sig under intima omständigheter kan leda till en känsla av 

rädsla och förödmjukelse. Detta bidrar till att självmant inte befinna sig bland 

människor, främst i stora folkmassor. Det kan även gå så långt att personer med 

psoriasis väljer att avstå från att gå till arbetet för att det blir en för stor påfrestning för 

självkänslan (Najafi-Ghezeljeh, Soltandeghan & Hoseini, 2018). Den drabbade väljer 

istället att isolera sig på grund av känslan av att känna sig som ett “freak”, något 

onormalt (Bhosle, Kulkarni, Feldman & Balkrishnan, 2006). Det kan exempelvis vara 

på badhus i simhallen eller offentliga duschar samt i sexuella situationer (Pereira et al. 

2012). Pereira et al. (2012) beskriver att det i sin tur påverkar livskvalitén, eftersom 

dessa viktiga aspekter för en välfungerande vardag blir negativt drabbade.  

 

Personer med psoriasis kan även ha en känsla av hopplöshet då det är en obotlig 

sjukdom som dessutom går i skov. När det enbart finns behandlingar för symtomen 

och inget botemedel för sjukdomen uppkommer en känsla av oro och ängslan för 

framtiden (Bhosle et al., 2006). Ytterligare är att skov med röda synliga hudflagor 

oväntat bryter ut. Detta ger en känsla av att inte ha kontroll över sin situation vilket 

påverkar det psykiska och sociala välbefinnandet. Då den drabbade inte vet när 

skoven bryter ut ökar detta stressnivån då känslan av oklarhet gällande hur 

omgivningen kommer att reagera på utslagen (Bhosle et al., 2006). Personer i 

omgivningen med otillräcklig kunskap kan tro att psoriasis är en sjukdom som 

smittar, detta är en av de stora anledningarna till isolering och försämrad självbild 

(Magin et al. 2008). Självförtroendet blir påverkat negativt på grund av att den 

drabbade känner sig ensam och att finns en dålig förståelse för hur det är att bära på 

psoriasis och vad det innebär (Bhosle et al., 2006).  

 

Unga personer med psoriasis påverkas mer av stress och deras livskvalité påverkas 

mer negativt långsiktigt (Umberson & Montez, 2010). Förutom det sociala stödets 

inverkan på en persons psykiska välbefinnande kan den dessutom lindra fysiska 

besvär, exempelvis högt blodtryck och hög puls samt en minskning av 

stresshormoner. Det sociala stödet kan även hjälpa personer med psoriasis att 

kontrollera sin stress bättre (Umberson & Montez, 2010). Det finns vetenskapliga 



 

 3 

underlag enligt Umberson et al. (2010) att sociala relationer har en god inverkan på 

personers psykiska hälsa. Stressen kan leda till depression och ångest (Umberson et al 

2010). Pereira et al. (2012) påtalar att leva med psoriasis bär med sig mer än enbart 

dess fysiska symtom. Med hjälp av socialt stöd lindras stress och främjar därav en 

känsla av innebörd i livet vilket även minskar sjukdomens skov (Kwan et al., 2018). 

Det sociala stödet kan vara allt från att känna sig älskad, att känna sig lyssnad på samt 

att känna sig vårdad. Umbersonet al. (2010) uppmärksammar att det sociala stödet har 

en stark koppling till stress och dess inverkan på hälsa.  

 

Försoning  

Försoning är ett begrepp som associeras med självacceptans, eftersom båda dessa 

begrepp innebär ett accepterat och ändrat synsätt gällande en viss situation i livet för 

individen. Situationen är generellt sett oftast okontrollerbar och något som individen 

inte kan styra. Dessutom är det oftast något påfrestande. Inom vården talas det om 

acceptans kring kroniska sjukdomar. En känsla av harmoni har uppstått för att 

fortsätta framåt och inte bakåt (Gustafsson, 2017). Försoning kan både kopplas till 

hälsa och en del av vårdandets mål i ett omvårdnadsperspektiv för att lindra lidande, 

det kopplas till ett livsmål och ett begär för människan. Det är en rörelse som pågår 

hela tiden och kopplas till olika delar av en individens liv. Som vårdhandling är 

begreppet för patienten en bearbetning som sker omgående. Vårdare kan aldrig 

försona patienten själv utan det krävs att patienten själv styr processen (Gustafsson, 

2017). 

 

Försoning är ett vårdvetenskapligt begrepp som för människan är en process och inte 

något som går att göra eller kan göras för andra hävdar Gustafsson (2017). Därför är 

det svårt för någon att försona en person, istället kan hjälp erbjudas i processen. Men 

relationen mellan personer kan underlätta försoningsprocessen genom att stödja och 

hjälpa personen som ska försona sig (Gustafsson, 2017).  En av de viktigaste 

aspekterna är att lyssna på individen och ställa relevanta frågor. Det är av stor vikt att 

inte klandra eller förnedra personen på något sätt. Istället ska ett ödmjukt och 

hoppfullt tillvägagångssätt användas. Personen som ska försonas ska alltid komma i 

första hand och därför är det viktigt att samtalet inte handlar om någon annan. 

Försoningsprocessen handlar inte om att lösa ett problem eller en gåta, utan riktar sig 

mer åt att personen i fråga ska förena sig med omgivningen (Gustafsson, 2017).  
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Problemformulering 

Psoriasis är en hudsjukdom som drabbar en stor del av befolkningen. Att få diagnosen 

psoriasis kan kännas som en stor omställning av ens livssituation. Upplevelsen av att 

känna sig drabbad och utmärkande kan ha en negativ inverkan på det psykiska 

välbefinnandet. Genom att öka kännedomen om psoriasis kan det öka förståelsen för 

dem som drabbas, och för hur personer med psoriasis accepterar sin livssituation.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur personer med psoriasis accepterar sin 

livssituation.  

Metod  

För att svara på vårt syfte valdes en allmän litteraturstudie. I enligt Forsberg och 

Wengström (2016) kan denna metod användas för att få en överblick gällande hur det 

ser ut i det nuvarande kunskapsläget.  

 

Datainsamling   

Studien genomfördes via databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO eftersom 

dessa tre databaser är inriktade på omvårdnad (Henricson, 2012). Vårt huvudsökord 

och sökorden som användes var: Psoriasis (psoriasis), upplevelse (experience), 

kvalitativ (qual*), liv (life), hälsa (Health), intervju (interview), vård (care), 

uppfattning (view) och konsultation (consultations). De booleska sökoperatorerna så 

som AND och OR användes för att både smalna av (AND) och breda ut sökningen 

(OR) (Forsberg & Wengström, 2016). Alla titlar och abstrakt som var av betydelse för 

syftet studerades. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes för att 

avgöra vilka artiklar som skulle vara relevanta, som erhöll en hög vetenskaplig 

kvalitet och som kunde användas i resultatet. Sammanlagt lästes 28 abstrakt och av 

dessa granskades 24 artiklar som var relevanta gentemot syfte. Totalt granskades 24 

artiklar och av dessa användes 10 artiklar till resultatet, tabell 2 (Bilaga B).  

Inklusionskriterierna har varit artiklar från 2007–2018.  

 

Databearbetning     

De 10 resultatartiklarna som valdes ut lästes i sin helhet ett flertal gånger, först läste 

skribenterna artiklarna enskilt och sedan tillsammans. Artiklarna kombinerades med 

dess innebörd i artikelöversikterna som presenteras i Bilaga C (Forsberg & 

Wengström, 2016). Därefter togs text ut som svarade på frågeställningen och som 

senare formades till olika koder. Texten som togs ut översattes från engelska till 

svenska. Den fakta som fanns i resultatartiklarna och som stämde överens med syftet 

markerades. För att kunna göra en analys av det markerade materialet skrivs detta ut 

på papper för att underlätta kommande analysnivå. Analysnivåerna som var relevanta 

till syftet delades in i olika subkategorier. Subkategorier som erhöll gemensamma 
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nämnare sammanställdes därefter till större kategorier, detta för att skapa en bättre 

helhet. Kategorierna blev slutligen huvudkategorier som presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) betonar vikten av att forskarna informerar deltagarna om 

undersökningen angående deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta när de vill. 

Forskaren har som krav att erhålla uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares 

samtycke. Det kan behövas ta kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Deltagarna har 

själva rätten att bestämma hur länge och under vilka villkor de skall delta. 

Tystnadsplikt är en viktig del i forskningsarbetet för all personal (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta på grund av att forskningen kan använda sig av känsliga uppgifter om 

individer eller identifierbara personer. Därför ska det alltid finnas en förbindelse om 

tystnadsplikt som är undertecknad innan forskningen får påbörjas (Vetenskapsrådet, 

2002). Helsingforsdeklarationen tydliggör de etiska principerna för forskning som 

bedrivs på deltagarna (VMA declaration of Helsinki, 2018).  Till de etiska riktlinjerna 

hör bland annat att samtycke från deltagarna måste vara av fri vilja och information 

om att deltagarna i studien ska ha möjlighet att återkalla sitt samtycke för deltagande 

under vilken tidpunkt som helst. Deltagarnas hälsa och välbefinnande prioriteras först. 

Används dessa riktlinjer inte konfidentiellt för deltagarna så måste en ny analys göras 

(VMA declaration of Helsinki, 2018). Belmontrapporten som trädde fram i lag år 

1979 hade som syfte att skydda de mänskliga rättigheterna inom forskning på 

människor (U.S Department of Health & Human, 1979). De grundläggande etiska 

principerna i rapporten förklarar att det måste finnas en tydlig gräns mellan 

experiment och forskning, att deltagarna ska behandlas med respekt och rättvisa, att 

informerat samtycke ska erhållas samt att nytta före risk övervägs ordentligt (U.S 

Department of Health & Human, 1979). Uppgifter om personer som är med i 

forskningen måste bearbetas på ett sätt som inte gör det möjligt för utomstående att 

identifiera (Vetenskapsrådet, 2002).  Informationen om deltagarna som har insamlats 

för forskning får inte användas till syften som inte är vetenskapliga eller som erhåller 

någon typ av vinst. Personuppgifterna som samlats in om varje individ får inte 

användas för varken beslut eller åtgärder som kan påverka denne såvida det inte finns 

ett specifikt medgivande från personen i fråga (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Respektive resultatartiklar erhåller de etiska riktlinjerna för forskning på människor 

som godkänts av etiska kommittéer.  
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Resultat  

I resultatartiklarna tydliggörs att det psykiska välbefinnandet är väldigt viktigt för att 

klara av att upprätthålla den egna moraliska styrkan, samt för att orka med och 

förhålla sig till sin omgivning (Nelson, Chew-Graham, Griffiths & Cordingley, 2012). 

Det framkommer i resultatet att personer med psoriasis genomgår en process i där 

känslor är en central del i det hela. De beskrev det som en kamp där de drabbade hade 

fått lära sig att hantera sin psoriasis till en viss utsträckning. Kampen beskrevs som 

emotionellt påfrestande och väldigt ensam. Känslan av att se annorlunda ut gjorde 

personen i fråga osäkra och skapade därmed en svårighet att vistas bland människor 

på grund av skam. Skammen bidrog till isolering, främst på offentliga platser, men 

även bland kompisar och personer i deras närhet. Detta på grund av att deras hud såg 

annorlunda ut jämfört med personerna i deras omgivning (Rasmussen, Kragballe, 

Maindal & Lomborg, 2017).  

 

Genom stöd från familj och närstående  

Det sociala stödet så som just familj, vänner och tröst samt även tillhandahållande av 

hjälp, bidrog till en acceptans av psoriasisen. Individer som hade någon sorts 

anknytning till psoriasis förstod sjukdomen bättre i och med att de hade en nära vän 

eller anhörig som genomgick behandlingar och lever med psoriasis (Uttjek, Nygren, 

Stenberg & Dufåker, 2007). Deras negativa kroppsbild och kroppsupplevelse 

förbättrades på det sättet, vilket gjorde att de kunde acceptera sin livssituation bättre 

(Sakson-Obada, Pawlaczyk, Gerke & Adamski, 2017; Uttjek et al., 2007). Den 

psykiska stressen hade blivit en del i vardagen som deltagarna hade lärt sig att hantera 

med hjälp av just stöd från närstående som hade medverkat till en sorts acceptans av 

sin livssituation. Trots att det förekommer en stress av att leva med psoriasis ansåg 

deltagarna att de inte hade varit sig själva utan sjukdomen (Rasmussen et al., 2017; 

Parkhouse, 2015). Deltagarna visste att detta var en kronisk sjukdom som inte kunde 

botas, bara lindras. Deras livskvalité förbättrades när de hade ett stabilt jobb samt 

vänner och familj som fanns tillgängliga (Miniszewska, Juczyński, Ograczyk & 

Zalewska, 2013; Uttjek et al., 2007). Hanteringen av sjukdomen underlättades genom 

att ha dessa aspekter i sina liv då fokus på psoriasisen inte blev lika stor (Parkhouse, 

2015). Psoriasisen hade blivit ingrodd i deras inre och därmed hade de vant sig vid sin 

livssituation (Sakson-Obada et al., 2017). Den nya identiteten hade i sin tur bidragit 

till en känsla av att vara bekväm i sig själv, denna acceptans växte fram genom det 

sociala stödet från familj, vänner samt med professionellt stöd (Rasmussen et al., 

2017; Parkhouse, 2015). Genom att ha accepterat sin psoriasis med hjälp av det 

sociala stödet blev de drabbade bekväma med att leva med sjukdomen (Parkhouse, 

2015).  
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Genom social samhörighet 

Även om psykisk stress ingick i sjukdomsförloppet och deltagarna lärde sig att 

hantera den så definierade inte den negativa stressen individen som person. Det blev 

inget fokus i deras vardagliga liv även fast sjukdomen i sig hade en stor inverkan. När 

de negativa känslorna kom fram använde deltagarna sig av olika resurser för att 

omformulera dessa känslor till positiva (Randa, Lomholt, Skov & Zachariae, 2018; 

Parkhouse, 2015). Exempelvis använde deltagarna facebook som hjälp där de besökte 

andra personers facebooksida eller förbund som handlade om psoriasis. Deras 

negativa känslor gällande kroppsbilden blev därmed inte lika påfrestande (Parkhouse, 

2015).  

 

Känslan av att veta att andra befann sig i samma situation visade på en stor lättnad 

bland personer med psoriasis, där hjälptes de åt och pratade om hur de själva hade lärt 

sig att accepterat sin livssituation när de hade fått diagnosen. De kände på det sättet 

att de inte var de enda med samma lidande (Parkhouse, 2015; Randa et al., 2018). Att 

samtala och diskutera med dessa människor var av högt värde eftersom familj och 

vänner inte riktigt kunde förstå deras sjukdom från samma perspektiv. De kände en 

annan typ av förståelse och lättnad (Randa et al., 2018). Gemenskapen i 

fokusgrupperna under undersökningen bidrog till att de enklare kunde uttrycka sig om 

sin sjukdom under studien. De uttryckte sina känslor och bidrog till en diskussion som 

kändes säker eftersom att de andra deltagarna förstod och genomgick liknande 

processer (Rasmussen et al., 2017). 

 

Genom anpassningar i livet 

Efter att ha levt med sin sjukdom i ett par år hade de flesta deltagarna på ett eller 

annat sätt anpassat sig till sin nya livssituation. Omställningarna som de hade fått göra 

under denna period och dess begränsningar resulterade i en acceptans (Rasmussen et 

al., 2017; Uttjek et al., 2007). De accepterade sina behandlingar och de svårigheter 

som följde med i deras vardagliga liv. Deltagarna hade lärt sig att leva med sin 

psoriasis. De hade lärt sig att koppla bort kommentarer från människor som på något 

negativt sätt svarade på deras sjukdom. Deltagarna tog inte hänsyn till dessa 

människor utan fokuserade istället på sitt inre sociala nätverk bestående av vänner och 

familj (Ersser, Cowdell, Latter & Healy, 2010; Uttjek et al., 2007). Det tog många år 

för deltagarna att komma till en viss nivå som gjorde att de kunde acceptera sin nya 

livssituation. Detta med hjälp av olika anpassningar i vardagen som de hade fått göra, 

med korta stunder av frustrationer och känslor av hopplöshet, speciellt när sjukdomen 

var som mest synlig. Det blev en rutin där de anpassade sig för att försöka dölja 

utslagen och undvika sociala interaktioner så gott som möjligt. Desto äldre de blev 

desto mindre tog de även hänsyn till dessa rutiner (Ersser et al., 2010; Uttjek et al., 

2007). Tillslut brydde de sig inte om de visade sig med kortärmade tröjor eller 

kortbyxor som visade upp hudflagorna på kroppen. De flesta lärde sig att leva med sin 

psoriasis och lärde sig även att leva med dess negativa konsekvenser (Uttjek et al., 

2007). När skoven inte var lika synbara var då deltagarna jämförde sin psoriasis med 
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andra sjukdomar. Tankar om att deras liv kanske inte är lika besvärligt framkom och 

att faktiskt kunna leva ett bra liv trots sin psoriasis, det gav en känsla av 

tillfredsställelse (Miniszewska et al., 2013; Uttjek et al., 2007). Dessutom kändes det 

bättre för de drabbade när behandlingen gav resultat och de kunde se att hudflagorna 

blev mindre synliga. Behandlingen blev en rutin i deras vardag och när den hjälpte så 

accepterades deras livssituation betydligt bättre (Miniszewska et al., 2013).  

 

Genom en förändrad självbild 

Den positiva självvärderingen visar på en positiv hälsa och livskvalité som bidrog till 

en bättre hantering av psykisk stress. Den psykiska påfrestningen som hanterades 

bättre bidrog till minskad negativ stress och även mer givande sociala interaktioner 

(Miniszewska et al., 2013). För att acceptera sin psoriasis var det viktigt att de 

drabbade använde sig av hanteringsstrategier enligt deltagarna då känslan av att känna 

sig bekväm i sin egen hud är svår att hantera eftersom att det är så synligt för alla 

(Parkhouse, 2015; Ersser et al., 2010). Dessa hanteringsstrategier var främst för 

erkännande av sjukdomen och att värdera personliga erfarenheter och förståelse 

(Ersser et al., 2010). Dessutom var det viktigt att förstå att detta var en livslång 

process och att vissa av deras restriktioner som de gick igenom var skapade av de 

själva. (Parkhouse, 2015). Praktisk erfarenhet av sociala tillställningar och kunskap 

om psoriasisbehandlingar var till stor hjälp för att komma ett steg närmare att 

acceptera sin livssituation (Rasmussen et al., 2017). För deltagarna var hopp en viktig 

del i sin acceptans av sin psoriasis. De försökte att hålla hoppet uppe med hjälp av en 

ny behandlingsform som möjligtvis kan bota deras sjukdom, samtidigt som de 

accepterade att de får leva med sin psoriasis livet ut (Fox, & Rumsey & Morris, 

2007). Personligheten blev också påverkad på grund av hudflagornas inverkan på 

utseendet, men genom utvecklandet av en stark självkänsla och värdighet hanterades 

situationen bättre. Det var viktigt att bygga upp sin identitet till den nivån att ens 

psoriasis inte gav en negativ inverkan genom att bli ense med sjukdomen, som i sin 

tur resulterade i en acceptans till sin nuvarande livssituation (Rasmussen et al., 2017). 

I artiklarna förklarades att deltagarna tyckte att psoriasis hade medfört positiva delar i 

deras liv trots allt det svåra, till exempel att de hade blivit mognare, omtänksammare 

samt även ödmjukare (Uttjek et al., 2007). Trots sin psoriasis så kan du vara attraktiv, 

det är din egen självbild som avgör vem du är (Magin, Adams, Heading, Pond, & 

Smith, 2008). Oavsett hur mycket psykisk påfrestning som hudsjukdomen hade 

medfört så hade de ändå inte gjort sig av med sjukdomen. De hade varit tacksamma 

för allt kämpande och de hade lärt sig mycket om sig själva under denna period samt 

hur det är att acceptera sig själv (Rasmussen et al., 2017; Parkhouse, 2015).  
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Diskussion      

Metoddiskussion   

 

En allmän litteraturstudie gjordes där vetenskapliga artiklar från tre olika databaser 

analyserades och därefter bearbetades (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa tre 

databaser var Cinahl, PsycINFO och PubMed som valdes för att de är inriktade på 

omvårdnad (Henricson, 2012). Detta i sin tur ökar trovärdigheten/reliabiliteten då det 

ökar chansen att finna relevanta artiklar (Henricson, 2013). Samma resultatartiklar 

fanns med i flera av databaserna vilket ökar trovärdigheten (Henricson, 2013). 

Sökningen blev mer specifik när de booleska sökoperatorerna AND och OR användes 

(Forsberg & Wengström, 2016). Eftersom att det inte finns tillräckligt med forskning 

kring hur personer försonar sig med sin psoriasis blev syftet istället hur personer med 

psoriasis accepterar sin sjukdom. Skribenterna utökade perioden i resultatartiklarna 

till elva år för att fånga in så mycket som möjligt. Först granskades varje artikel för 

sig och därefter jämfördes och bearbetades alla artiklar vilket i sin tur ger en ökad 

trovärdighet/validitet (Henricson, 2013). Kedjesökning användes förutom databaserna 

vilket är positivt enligt Forsberg och Wengström (2016). Skribenterna har låtit 

utomstående gå igenom uppsatsen då det ökar bekräftelsebarheten (Henricson, 2013). 

Kontakt med skrivpunkten togs för att förbättra det språkliga innehållet i studien.  

 

Artiklarna som användes kommer från Danmark, USA, Australien, Storbritannien och 

Polen. En övervägande mängd resultatartiklar är av kvalitativ ansats och detta för att 

få en djupare inblick i personens individuella upplevelser och perspektiv kring det 

valda ämnet. Resterande resultatartiklar erhåller en kvantitativ ansats som diskuterar 

trovärdighet och tillförlitlighet (Henricson, 2012). Slutligen granskades 

resultatartiklarna i överensstämmelse med Carlsson et al. (2003) granskningsmall och 

enligt denna var den vetenskapliga kvalitén hög då både grad I och II erhölls 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Resultatdiskussion      

Resultatet visar på att många accepterade sin hudsjukdom, främst genom socialt stöd 

och efter att ha levt med sin psoriasis under många år. Personer med någon form av 

kontakt till personer med psoriasis kunde förstå dessa på ett bättre plan gällande hur 

det var att genomgå de olika behandlingsformerna som finns, samt hur det är att leva 

med sjukdomen (Uttjek et al., 2007). En viktig del i acceptansen av sin psoriasis var 

känslan av att inte känna sig ensam. Psoriasis lyfter fram många olika känslor hos de 

drabbade där de berättar om sin resa och sina erfarenheter kring sjukdomen. De 

beskriver det som en kamp där de har fått lära sig att hantera sin psoriasis till en viss 

utsträckning (Rasmussen et al., 2017; Parkhouse, 2015). Vår analys delas in i fyra 

kategorier och dessa är: Genom stöd från familj och vänner, genom social 

samhörighet, genom omställningar i livet och genom en förändrad självbild. 
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Acceptans kring sin livssituation ses i resultatet som socialt stöd från den inre kretsen 

hos en person med psoriasis. Dessutom var det till större hjälp ju närmare relation 

personerna hade med varandra (Rasmussen et al., 2017). Enligt Gustafsson (2017) 

kan en person få hjälp att försonas men i slutändan är det personen själv som måste 

genomgå processen (Gustafsson, 2017). De drabbade kände sig väldigt stressade av 

att leva med en så synlig sjukdom men med stödet från just familjen och närstående 

hanterades den bättre. Deltagarna från resultatartiklarna tydliggjorde att stress var en 

del som ingick i deras sjukdomsförlopp. Det var en del som tog mycket energi från 

deras vardag men som de tillslut lärt sig att leva med (Rasmussen et al., 2017; 

Parkhouse, 2015). Gustafsson (2017) hävdar att försoning är ett vårdvetenskapligt 

begrepp som för människan är en process och inte något man gör eller kan göra för 

andra. Därför är det svårt för någon att försona en person, istället kan man hjälpa till i 

processen. 

 

Allmänna platser och intima situationer var även påfrestande att befinna sig i för de 

drabbade eftersom de var rädda för att bli förödmjukade. Livskvalitén blir påverkad 

negativt eftersom vardagen blir påverkad (Pereira et al. 2012). Därför var den positivt 

förändrade självbilden till hjälp för att våga vistas med andra personer både intimt och 

allmänt. Med hjälp av närstående fick deltagarna en bättre bild om sig själva på grund 

av deras stöd (Rasmussen et al., 2017; Parkhouse, 2015). Psykisk stress omfattade en 

stor del av vardagen för personer med psoriasis. Förutom hjälp från familj och 

närstående hjälpte dessutom onlinegrupper så som facebook där deltagarna kunde 

prata och känna en typ av samhörighet (Randa et al., 2018; Parkhouse, 2015). Genom 

stöd och hjälp från personer kan försoningsprocessen bearbetas enklare (Gustafsson, 

2017). Bära på psoriasis och känna utanförskap innebar istället att den drabbade 

kände sig övergiven och bidrog till en lägre självkänsla (Bhosle et al., 2006). Innan 

hjälp från närstående kände de att omgivningen hade otillräcklig kunskap, vilket 

innebar att de istället isolerade sig. Isoleringen i sin tur resulterade i en försämrad 

självbild (Magin et al. 2008). Den negativa stressen och känslorna kunde då alltså 

förstås av andra som befann sig i samma situation (Randa et al., 2018; Parkhouse, 

2015). Känslor som berör utseendet och kroppsbilden relaterat till ens psoriasis kunde 

delas med andra förutom familj och vänner (Parkhouse, 2015; Randa et al., 2018). Det 

bidrog till en lättnad eftersom att dessa personer befann sig i samma situation. Det 

fanns en större samhörighet och de kunde hjälpas åt att acceptera sin livssituation 

eftersom de kände en annan typ av förståelse (Parkhouse, 2015; Randa et al., 2018). 

Samhörigheten bidrog till en gemenskap som gjorde det enklare att uttrycka sig 

gällande sin psoriasis (Rasmussen et al., 2017). Försoning speglas i resultatet av 

acceptans kring sin sjukdom (Gustafsson, 2017). Gustafsson (2017) förklarar att 

försoning innebär en ändrad syn på en viss situation. För att acceptera sin psoriasis 

var det av stor vikt att anpassa sina vanor till sin sjukdom (Rasmussen et al., 2017; 

Uttjek et al., 2007). Det innebar att de fick börja erkänna sina behandlingar och inte ta 

åt sig av kommentarer från människor som påpekade något om deras sjukdom (Ersser 

et al., 2010; Uttjek et al., 2007).  
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Gustafsson (2017) förklarar försoning som ett mål i livet och för att lindra lidande. 

Därav lades mer energi på personer i deras närhet som inte var lika dömande utan som 

istället hade mer kunskap om sjukdomen och samt hjälpte dem att acceptera sin 

sjukdom (Ersser et al., 2010; Uttjek et al., 2007). Att dölja sina utslag blev en rutin i 

vardagen. När behandlingarna som var en anpassning i deras liv hjälpte förbättrades 

deras livssituation och därmed även vägen till acceptansen. Då utslagen inte var lika 

synliga tänkte de drabbade på att det finns värre sjukdomar samt annat i livet att 

bekymra sig om. När deltagarna tänkte i de tankebanorna uppstod en känsla av 

välbefinnande (Miniszewska et al., 2013; Uttjek et al., 2007).  

 

Vidare visar Miniszewska et al. (2013) på att ett positivt tankesätt om sin kropp, 

förbättrade deltagarnas hälsa och livkvalité. Den mentala hälsan ändrades och kände 

sinte lika påfrestande för deltagarna i resultatartiklarna (Miniszewska et al., 2013; 

Umberson et al. 2010). Stress som är en väldigt vanlig del för personer med psoriasis 

var inte lika återkommande och långvarig när deltagarna i resultatartiklarna försökte 

förändra sin negativa självbild (Miniszewska et al., 2013). Genom sociala 

interaktioner förklarar Umberson et al. (2010) att den psykiska hälsan då kan 

förbättras. I försoning ingår att lyssna och återkoppla i form av frågor som är 

relevanta och som inte är förödmjukande (Gustafsson, 2017). Känslan av att erkänna 

sin sjukdom är en viktig dela för att kunna acceptera sin psoriasis och minska 

sttressen, med hjälp av personer i omgivningen som lyssnar och visar ömsesidighet 

samt kärlek förbättras stressen och därav hälsan (Umberson et al., 2010; Gustafsson, 

2017). De mer bekväma i att befinna sig bland människor just eftersom att de höga 

stressnivåerna som de brukade känna av inte utlöste några negativa känslor längre 

(Miniszewska et al., 2013). För att kunna hantera sin sjukdom behövde de drabbade 

lära sig att acceptera sin psoriasis. Därav behövdes olika strategier för att komma dit 

(Parkhouse, 2015; Ersser et al., 2010). Gustafsson (2017) beskriver att en känsla av 

frid och själsro uppstår för att blicka framåt och inte bakåt under försoningsprocessen. 

Att erkänna sjukdomen och att inse att den kommer att finnas där livet ut var viktiga 

steg i denna process (Gustafsson, 2017). Dessutom var det av stor vikt att förstå att de 

hinder som de drabbade kände i samband med sin sjukdom egentligen var barriärer 

som de själva skapat (Parkhouse, 2015; Ersser et al., 2010). För att acceptera sin 

livssituation var det viktigt för deltagarna att erhålla förhoppning om något botemedel 

för sin sjukdom. Tankesättet gjorde att deltagarna fick ställa om mycket i sina liv. Det 

kunde bli en stor ändring för de och därför var det viktigt att tänka på både 

självkänslan och självvärderingen för att klara av vardagen (Rasmussen et al., 2017; 

Fox et al., 2007). Detta genom att känna sig vårdad, älskad och lyssnad på (Umberson 

et al., 2010). Fokus på det positiva med psoriasis var viktigt och inte fokus på det 

negativa (Rasmussen et al., 2017).  
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Konklusion 

 

Personer med psoriasis använde sig av olika tillvägagångssätt för att klara av 

vardagen med sin hudsjukdom och för att främja sin psykiska hälsa. Det psykiska 

välbefinnandet är av stor vikt för att hålla uppe sin inre styrka och för att leva i ett 

samhälle där man tolkas som annorlunda på grund av sin sjukdom. Det framkommer i 

resultatet att personer med psoriasis genomgår både fysisk och psykisk stress där 

känslor är en central del. Det fanns en kamp där personer med psoriasis hade fått lära 

sig att handskas med sin psoriasis till en viss grad. Kampen beskrevs som emotionellt 

påfrestande och väldigt ensamt. Känslan av att inte passa in gjorde dessa människor 

osäkra och bidrog till isolering eftersom att de skämdes för sin psoriasis. Skammen 

gjorde att de inte ville befinnas på offentliga platser, men även bland personer i deras 

inre krets. Sammanfattningsvis har personer med psoriasis fått gå igenom många upp 

och nedgångar, men genom stöd från familj och vänner, social samhörighet, 

omställningar i livet samt en förändrad självbild har de lärt sig att acceptera sin 

livssituation.   

 

Implikation 

Det är av stor vikt att främst sjuksköterskestudenter blir medvetna om psoriasis och 

dess innebörd i sin utbildning. Undervisning kring vad sjukdomen innebär och hur 

den upplevs av de drabbade kan göra att kunskapen sprids och en bättre förståelse då 

skapas. Det resultatet som har framkommit i studien visar på att psoriasis påverkar 

människan både psykiskt och fysiskt. I den forskning som framkommer idag visar det 

på att dessa personer behöver hjälp gällande sitt psykiska välbefinnande och för att 

kunna acceptera sin livssituation. Genom att ta reda på hur personer med psoriasis 

accepterar sin livssituation kan hälso-och sjukvårdspersonal hjälpa dom att påskynda 

processen. Undervisning om ämnet i sjuksköterskeutbildningen är befogat för att öka 

förståelsen av psoriasis som skulle underlätta för dessa individer att erbjudas en 

gynnsam framtida omvårdnad. Genom att ta reda på hur personer med psoriasis 

accepterar sin livssituation kan främst blivande sjuksköterskor samt annan hälso- och 

sjukvårdspersonal hjälpa dessa att påskynda processen när de är klara med sin 

utbildning.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PyscInfo 

Psoriasis Psoriasis  [MH] Psoriasis  [MeSH] Psoriasis [SU] 

Erfarenhet Experience [fritext] Experience [fritext] Experience [fritext] 

Kvalitet Qual* [fritext] Qual* [fritext]  

Intervju  Interview [fritext]  

Liv   Life [fritext]  

Hälsa   Health [fritext]  

Erfarenhet  
Experience OR views 

[fritext] 
 

Vård  Care [fritext]  

Konsultation  Consultation [fritext]  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

181010 Cinahl 

(Psoriasis [MH]) AND experience 

AND qual* 23 8 6 3 

181010 PubMed 

(Psoriasis [MeSH]) AND 

experience OR views AND qual* 29 9 8 2 

181010 PubMed 

(Psoriasis [MeSH]) AND interview 

AND qual* AND life AND health 16 4 4 2 

181017 PubMed 

(Psoriasis [MeSH]) AND health 

AND care AND qual* AND 

consultation 9 1 1 1 

181019 PsycInfo (Psoriasis [SU]) AND experience 20 6 5 2 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Ersser, S, J., Cowdell, F, C., Latter, S, M., & Healy, E. (2010). Self-management experiences in 

adults with mild-moderate psoriasis: an exploratory study and implications for improved support. 

British Journal of Dermatology, 163, 1044-1049. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.09916.x 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Pubmed  

Syfte Syftet var att ta reda på hur personer med psoriasis handhar sin sjukdom genom att finna olika 

tillvägagångssätt.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie med fokusgrupper.  

 

Urval Patienter från primärvården var med i studien. De skulle vara 18 år och äldre med medelmåttliga 

utslag på kroppen.  

Datainsamling Data samlades in från fokusgrupper för att ge deltagarna ett forum att dela sina erfarenheter.  

Dataanalys Datainsamlingen kodades och sedan så bildades större grupperingar som tillslut blev kategorier.  

Bortfall 16 av totalt 170 personer kunde inte dyka upp till intervjuerna. 

Slutsats Personer som lider av psoriasis fortsätter att hitta olika sätt att lära sig självacceptans. Dock är det 

svårt. Men med hjälp av olika tillvägagångssätt så kan vägen till acceptans bli enklare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 70% grad II på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Fox, F, E., Rumsey, N., & Morris, M. (2007). ‘‘Ur skin is the thing that everyone sees and you 

cant change it!’’: Exploring the appearance-related concerns of young people with psoriasis. 

Developmental Neurorehabilitation, 10(20), 133-141. doi: 10.1080/13638490701217594 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Pubmed 

Syfte Syftet är förstå det mentala hos ungdomar med psoriasis. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie. 

 

Urval 8 personer var med i studien, åldrarna 11-18.  

Datainsamling Man använde sig av fokusgrupper online 

Dataanalys Grounded theory. 

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Deltagarna kände att sitta med andra personer som också har psoriasis var till stor hjälp. Det som 

påverkade deltagarna mest var oro och ängslan gällande deras utseende då det spelar en viktig roll 

för ungdomar.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 80% grad I på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Magin, P, Adams, J, Heading, G, Pond, D., & Smith, W . (2009). The psychological sequelae of 

psoriasis: Results of a qualitative study. Psychology, Health & Medicine, 14(2), 150-161. doi: 

10.1080/13548500802512294 

Land  

Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att utforska vilka psykologiska aspekter det finns relaterat till 

psoriasis 

Metod:  

Design 

Semistrukturerade intervjuer användes med kvalitativ ansats. 

Urval 29 deltagare varav 18 är kvinnor och 11 är män.  

Datainsamling Intervjuerna spelades in, sedan transkriberades och analyserades dem. 

Dataanalys Tematisk dataanalys användes.  

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Slutsatsen blev att personer som har diagnosen psoriasis handskas med olika psykologiska 

svårigheter av att bära på sjukdomen som dessutom är långvariga. Det kan exempelvis vara ångest 

och depression.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 70% grad II på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Miniszewska, J,. Juczyński, Z., Ograczyk A, & Zalewska A. (2013). Health-related Quality of Life 

in Psoriasis: Important Role of Personal Resources. Acta Derm Venereol, 93(5), 551-556. doi: 

10.2340/00015555-1530 

Land  

Databas 

Poland  

Pubmed  

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan ett visst antal utvalda personer och  

HRQoL hos psoriasispatienter, samt deras sjukdomsförlopp. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats. 

 

Urval 168 patienter rekryterades med psoriasis vulgaris. 56 kvinnor och 112 män deltog i studien. 

Datainsamling Frågeformulär, kvalitativ ansats. 

Dataanalys Statistisk analys. 

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Syftet var hur personer med psoriasis har accepterat sin situation i det vardagliga livet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 80% grad I på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Nelson, P, A., Chew-Graham, C, A., Griffiths, C, E., & Cordingley, L. (2012). Recognition of 

need in health care consultations: a qualitative study of people with psoriasis. British Journal of 

Dermatology, 168(2), 354-361. doi: 10.1111/j.1365-2133.2012.11217.x. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pubmed  

Syfte Syftet med denna studie var att kunna få en djupare förståelse gällande med psoriasis. Vad för 

copingstrategier som används och hur de bär sig åt, samt hur relationen till både sjukhuspersonal 

och vårdcentral uppfattas. 

Metod:  

Design 

Kvalitativa intervjuer.  

 

Urval 29 personer (14 kvinnor och 15 män). 

Datainsamling Studien utfördes genom intervjuer där de deltagande i artiklarna fick prata om deras egna 

erfarenheter gällande att ha psoriasis. Det som tog upp i intervjuerna var att det var väldigt 

känsligt ämne, har stora sociala effekter och även fysiska besvär. Man pratade även om hur 

relationen är till hälso- och sjukvårdspersonalen.   

Dataanalys Forskarna transkriberade intervjuerna som sedan kodades för att kunna delas in i huvudkategorier. 

Det var inte bara forskarnas åsikter som framgick i analysen, även annan hälso- och 

sjukvårdspersonal gav sina synpunkter. Med hjälp av analys och olika tolkningar från andra ökar 

detta i sin tur trovärdigheten då en process diskuteras.  

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Deltagarna som var med i studien pratade om olika hanteringsstrategier som hade hjälpt de under 

sin vardag. Strategier som gjorde att deras vardag blev enklare och bättre. Detta resulterade i att 

deltagarna fick en känsla av självsäkerhet då man kunde hantera sin vardag.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 70% grad II på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Parkhouse, R. ( 2015). Nobody Wants To Feel Different. But It's Just The Way It Is": Experiences 

Of Stigma And Other Stressors Among People Living With Psoriasis. American Psychological 

association, 77. doi: 

https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3212&context=dissertation 

Land  

Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka de dagliga erfarenheterna av stigma och andra faktorer som skapade stress 

med att leva med psoriasis.  

Metod:  

Design 

Man använde sig av en kvalitativ ansats. Grounded theory metod användes i intervjuerna. 

 

Urval Män och kvinnor över 18 år som lever med psoriasis. 

Datainsamling 23 personer intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys De kvalitativa intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Forskarna förde anteckningar gällande hur deltagarna talade samt deras allmänna uppfattningar för 

att själva sedan kunna gå tillbaka och se hur de hade tänkt. 

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Slutsatsen man kom fram till var att deltagarna hade funnit en sorts acceptans i livet, istället för att 

kämpa emot sin sjukdom har man lärt sig att försona sig med sin sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 80% grad I på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Randa, H, J., Lomholt, J., Skov, L., & Zachariae, R. (2018). Health-related quality of life in 

adolscents with psoriasis: an interview-based study. British Journal of Dermatology,178 (6), 

1404-1411. doi: 10.1111/bjd.16326 

Land  

Databas 

Danmark 

Pubmed  

Syfte Syftet var att beskriva ungdomar med psoriasis hälsotillstånd samt deras livskvalité.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats och Grounded theory- metoden. 

 

Urval Ungdomar med psoriasis. Samt föräldrar till ungdomarna och hälso- och sjukvårdspersonal för att 

få ytterligare en djupare förståelse.  

Datainsamling Forskarna använde sig av böcker där de förde anteckningar från intervjuerna. Ungdomarna fick 

berätta sina tankar och erfarenheter gällande hur det är att leva med psoriasis.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och tematisk analys användes. 

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats En djupgående kvalitativ studie där man får en tydlig förståelse gällande ungdomar och deras 

sjukdom. Hur sjukdomen påverkar de både fysiskt och psykiskt och hur de hanterar detta i sin 

vardag. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 80% grad I på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Rasmussen, G, S., Kragballe, K., Maindal, H, T. & Lomborg, K. (2017). Experience of being 

young with psoriasis: self-managment support needs. Qualitative health research, 28(1), 73-86. 

doi: 10.1177/1049732317737311 

Land  

Databas 

Danmark 
CINAHL 

Syfte Studiens syfte var att beskriva en individs vardag med psoriasis ur ett sociologiskt förhållningssätt 

Metod:  

Design 

Man använde sig av en kvalitativ ansats. Grounded theory-metod användes i intervjuerna. 

 

Urval Deltagarna valdes avseende kön, bostadsort, och de tre distriktens hälsovårdscentral i landet. 18 

personer intervjuades.  

Datainsamling Fokusgrupper samt enskilda intervjuer användes. 

Dataanalys Analysen utfördes med hjälp av grounded theory genom koderna och kategorier. 

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Denna studie visade att det var svårt att leva med en synlig sjukdom när man var ung eftersom 

man som individ enbart blev dömd för utsidan och inte insidan. Detta kunde i sin tur ge svåra 

konsekvenser för de unga personerna i framtiden, exempelvis så blev den psykiska delen i deras 

liv negativt påverkad.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 70% grad II på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Sakson-Obada, O., Pawlaczyk, M., Gerke, K., & Adamski, Z. (2017). Acceptance of psoriasis in 

the context of body image, body experience, and social support. Health Psychology Report, 5(3), 

251-257. doi: 10.5114/hpr.2017.63824 

Land  

Databas 

Poland 
psycinfo 

Syfte Syftet med denna studien är att urskilja medicinska egenskaper med personliga egenskaper och 

hur personer med psoriasis försonar sig med sin sjukdom.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats, frågeformulär. 

 

Urval 109 personer med psoriasis rekryterades. 54män och 55 kvinnor i åldrarna 18–89 deltog.  

Datainsamling Forskarna i studien använde sig av frågeformulär som deltagarna svarade på. Beroende på vilket 

svar deltagarna kryssade i fick de x antal poäng.  

Dataanalys Svaret från frågeformulären delade sin i fyra olika skalor. Desto högre poäng en deltagare hade 

desto mer negativ var deras självbild. Siffrorna som forskarna fick ut matade sin in med hjälp av 

statistisk analys som sedan blev underlag för kommande tabell.  

Bortfall Ej angivet i artikeln. 

Slutsats Slutsatsen som kunde dras var att socialt stöd och en positiv bild av sig själv gjorde att stress 

minskade. Detta gjorde att deras bild av sig själv förbättrades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 80% grad I på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Uttjek, m., Nygren, L., Stenberg, B., & Dufåker, M. (2007). Marked by Visibility of Psoriasis in 

Everyday Life. Qualitative Health Research, 17(3), 364-372. doi: 10.1177/1049732306297674 

Land  

Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Hur personer med psoriasis förhåller sig till sin vardag. 

Metod:  

Design 

Grounded theory användes i intervjuerna. 

 

Urval 25män samt 37 kvinnor deltog i åldrarna 37–74 år. 

Datainsamling Intervjuerna som forskarna utförde spelades in, sedan transkriberades och slutligen analyserades 

materialet.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det resultat som forskarna fick fram delades in i både 

koder och teman som man kartlade.  

Bortfall Fyra deltagarna som inte sa något under intervjuerna valdes bort samt två andra deltagare som inte 

kunde nås. 

Slutsats Oavsett om man var man eller kvinna hade man svårt att hantera sin psoriasis som ung. Men efter 

att man levt med sin sjukdom i flera år lärde man sig slutligen att acceptera sin sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Arikeln uppnår 70% grad II på vetenskaplig kvalitet Carlsson, S. Eiman, M. (2003). 

Evidensbaserad omvårdnad-studiematerial för undervisning inom projektet ”evidensbaserad 

omvårdnad-ett mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Rapport nr 2. Malmö: 

fakultetet för hälsa och samhälle, Malmö. 
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