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Sammanfattning Psoriasis är en immunologisk systemsjukdom som främst drabbar 

huden och där prevalensen beräknas till mer än 2 % av 

befolkningen i världen. Personer med sjukdomen påverkas såväl 

fysiskt, psykiskt som socialt med nedsatt livskvalitet och en 

påfrestande tillvaro som följd. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva erfarenheterna av att leva med psoriasis ur ett 

patientperspektiv. Att leva med sjukdomen psoriasis innebar för 

många en förändrad självbild, sociala begränsningar och olika 

former av psykisk ohälsa. Behandlingarna uppfattades som 

krävande och upplevelser av frustration och hopplöshet förekom 

över att sjukdomen var obotlig. Kvinnor ordinerades inte lika ofta 

ljusbehandling som män utan behandlades istället med olika 

läkemedel i hemmet som de själva skötte. Det var viktigt för 

personer med psoriasis att hälso- och sjukvårdspersonal bemötte 

dem med empati och blev sedda som en unik person. Information 

och utbildning ansågs vara viktigt för att uppleva kontroll över sin 

sjukdom samt att ha möjlighet att vara delaktiga i omvårdnaden. 

Ytterligare forskning kring sjuksköterskans betydelse i 

omvårdnaden av personer med psoriasis är viktigt för den framtida 

hälso- och sjukvården.  
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Abstract Psoriasis is an autoimmune disease that primarily affects the skin 

and has a prevalence estimated to affect more than 2% of the world 

population. Persons with the disease are affected physically, 

mentally and socially with an impaired quality of life and a 

stressful life as a result. The aim of this study was to describe the 

experiences of living with psoriasis from a patient perspective. 

Living with psoriasis meant for many a changed self-image, social 

restrictions and various forms of mental illness. The treatments 

were perceived as demanding and many experienced frustration 

and hopelessness due to the fact of that the disease was incurable. 

Women were less often prescribed light therapy compared to men 

and were instead treated with different topical treatments in their 

homes. It was important for people with psoriasis that health 

professionals acted with empathy and to be viewed as a unique 

person. Information and education was considered important to 

experience control over their illness and for the opportunity to 

participate in their own care. Further research into nurses' role in 

the care of people with psoriasis is important for the future of 

health care. 
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Inledning 

Psoriasis drabbar människor i hela världen med en prevalens på uppemot fem procent där det 

är vanligast förekommande (Mallbris & Wilson Claréus 2008; Psoriasisförbundet u.å.). 

Uppfattningen om sjukdomen psoriasis centreras ofta kring synen av rodnande, fjällande 

utslag utbrett över huden. Sjukdomen är inte enbart begränsad till huden utan är en 

systemsjukdom som påverkar hela kroppen och har även kopplingar till andra sjukdomar 

såsom exempelvis morbus crohn, multipel skleros och hjärt- kärlsjukdomar. Mycket är ännu 

okänt kring sjukdomen och dess påverkan. Det finns inga botemedel utan endast ett stort antal 

olika symtomlindrande behandlingar, krämer och läkemedel (ibid). 

 

Konsekvenserna av de synliga utslagen inverkar på personens livssituation och psykiska 

besvär som depression och känslor av utanförskap och missmod är vanliga (Kimball, A. B., 

Jacobson, C., Weiss, S., Vreeland, M. G., & Wu, Y., 2005). För den enskilda personen 

påverkas livskvaliteten dels av sjukdomen i sig med de besvär den för med sig och dels av 

krävande behandlingar. 

 

Vid kontakt med hälso- och sjukvården, behöver personer med psoriasis bemötas med ett 

professionellt kunnande om sjukdomen och förståelse om dess fysiska och psykosociala 

konsekvenser för att i största möjliga mån underlätta och lindra de besvär som de upplever.  

 

 

Bakgrund 

Psoriasis i Sverige är en folksjukdom och cirka 250 000-300 000 personer är i varierande grad 

drabbade, vilket motsvarar cirka 2-3 % av befolkningen. I övriga världen förekommer 

psoriasis med en skillnad i prevalens med omkring 1- 5 % drabbade i olika etniska grupper, 

varav Europa och Nordamerika har högre andel än övriga världen (Mallbris & Wilson 

Claréus, 2008).  

 

Debuten av psoriasis kan ske när som helst i livet, vanligast är dock under tonåren men även 

upp i 50-60 års ålder (Mallbris & Wilson Claréus 2008). Både män och kvinnor löper lika stor 

risk att drabbas. Wheeler (2010) menar att psykisk stress, läkemedel, infektioner, alkohol och 

rökning är bidragande faktorer till predisposition för igångsättandet och även till förvärrandet 

av redan befintliga symtom av hudsjukdomen. Vanligtvis krävs en kombination av genetiska 

förutsättningar och omkringliggande faktorer i miljön för att sjukdomen ska bryta ut (Mallbris 

& Wilson Claréus, 2008).  

 

Sjukdomen är ärftlig och risken för att sjukdomen går i arv till barnet är cirka 25 % om en 

utav föräldrarna bär på arvsanlaget (Mallbris & Wilson Claréus, 2008; Rorsman et al., 2007). 

Om båda är bärare av anlaget ökar sannolikheten till mellan 60-70 %. Om även ett syskon har 

sjukdomen ökar risken till 83 %. 

 

Psoriasis definieras som en systemsjukdom av immunologisk karaktär som främst drabbar 

huden (Mallbris & Wilson Claréus, 2008; Ronda & Jones, 2005; Rorsman Björnberg & 

Vahlqvist, 2007) Namnet psoriasis kommer från grekiskan och betyder skorv, utslag eller 

klåda. De patofysiologiska orsakerna bakom psoriasis är inte helt klarlagda. Huvudsakligen 

karaktäriseras sjukdomsförloppet av att ett okänt antigen aktiverar vita blodkroppar i huden 

vilka i sin tur frisätter inflammatoriska substanser som orsakar en komplicerad inflammatorisk 

process i huden. Det uppstår en kraftigt ökad tillväxt av hudceller som mognar och når 



2 
 

hudytan på 3-4 dagar istället för 30 dagar vilket är det normala. Detta visar sig i en dermal 

förändring med ett ökat antal ytliga och dilaterade blodkärl. Ett normalt hornlager bildas inte 

utan epidermis blir förtjockat och de ytliga hudcellerna fjällar av. Detta ger de synliga 

förändringarna i huden med rodnande, fjällande torra fläckar. Utslagen kan uppkomma på alla 

olika delar av hudkostymen, vanligast är i hårbotten, hudveck och armbågar men även i 

underlivet, naglar, i munhåla och hörselgång (ibid).  

 

Prognosen för psoriasis varierar, utslagen kommer i skov och läker sällan spontant. En 

femtedel av alla personer med psoriasis kan ha årslånga perioder fria från utslag. Intensiteten 

varierar periodvis och för de flesta förbättras besvären kring sommaren på grund av solljuset, 

en tiondel försämras (Psoriasisförbundet, u.å.; Rorsman et al., 2007). Psoriasis kan ge lindrig 

till intensiv klåda (Rorsman et al., 2007), klådan beror inte alltid på utslagen i sig utan på 

andra faktorer som till exempel behandling av läkemedel eller pågående infektion (Kimball, 

A. B., & Jacobson, 2005; Rorsman et al., 2007). 

 

Psoriasis uppträder i olika former (Mallbris & Wilson Claréus, 2008; Psoriasisförbundet, u.å.; 

Rorsman et al., 2007). Plackpsoriasis eller nummulär psoriasis är den vanligaste formen av 

psoriasis, vilken vanligtvis visar sig som centimeterstora fjällande utslag men kan även breda 

ut sig över större ytor såsom på bål och extremiteter. Extremiteternas sträcksidor som 

armbågar och knän, är vanligast drabbade. Utslagen fjällar kraftigt och lämnar 

stearinglänsande fjäll som när de lossnar lämnar en rodnad lättblodande hud. Guttat psoriasis 

förekommer som millimeterstora runda, rodnande prickar över hela bålen och extremiteterna 

och uppkommer ofta efter en halsinfektion orsakad av streptokocker. Invers psoriasis drabbar 

hudveck, som exempelvis ljumskar, armhålor samt under brösten och yttrar sig som rodnande, 

icke fjällande utslag som kan spricka, vätska sig och bilda sår. En i många fall allvarlig form 

av psoriasis är Pustulös psoriasis, som ger en öm och rodnad hud med små men många sterila 

och varfyllda blåsor vilka breder ut sig och täcker större ytor på kroppen. Denna form av 

psoriasis kan ge symtom såsom feber samt påverkat allmäntillstånd och kan därför kräva 

sjukhusvård. Hand-fotpsoriasis lokaliserar sig på handryggar, handflator och fotsulor och 

yttrar sig som sprickande, förtjockad och rodnad hud och förekommer ofta hos personer med 

yrken där händerna utsätts för påfrestningar. Den kan orsaka hudömsning periodvis med 

mycket ömmande handflator eller fotsulor (ibid).  

 

Omkring hälften av alla personer med psoriasis drabbas av nagelpsoriasis i olika varianter där 

nagel och nagelbädden deformeras (Mallbris & Wilson Claréus, 2008). En ytterligare 

förvärring av psoriasis är psoriasis artrit, vilket drabbar cirka en tredjedel av alla psoriatiker. 

Artriten är av inflammatorisk karaktär som angriper leder och kan ge stelhet, smärta och 

rörelsehinder. Det finns indikationer på att psoriasis ger en ökad risk för att drabbas av andra 

sjukdomar som morbus crohn, ulcerös colit, multipel skleros och hjärt- kärlsjukdomar 

(Makredes, M., Robinson, D., Bala, M., & Kimball, A. B., 2009). 

Psoriasis är obotlig och kan endast lindras med hjälp av olika behandlingar (Mallbris & 

Wilson Claréus, 2008). Syftet är att uppnå en lång remissionstid, det vill säga en förbättring 

av sjukdomen med symtomkontroll som inte inkräktar för mycket i den dagliga livsföringen. 

Enligt Läkemedelsverket (2006) bestäms utgångspunkten för vilken behandling som är mest 

ändamålsenlig utifrån patientens ålder, kön, graden av svåra besvär och dess utbredning, 

hälsostatus, effekt av tidigare behandlingar och medicineringar. 

Enligt Wheeler (2010) är det viktigt att göra en enskild bedömning av varje patients enskilda 

livssituation och uppfattning om sjukdomens begränsningar i vardagen. Med hjälp av 

skattningsskalan PASI (Psoriasis Area Severity Index) görs en bedömning av hur allvarlig och 
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utbredd psoriasisen är på basis av förekomst av rodnad, fjällning och infiltration. Instrumentet 

används även för att utvärdera effekten av olika behandlingar. För att värdera sjukdomens 

svårighet görs en uppdelning av huden i fyra områden där varje del bedöms var för sig: huvud, 

övre-/ respektive nedre extremiteter samt bål. Resultatet poängbedöms och sätt in i en skala 

från 0- 72 där 72 bedöms som mycket svår form av psoriasis (Mallbris & Wilson Claréus, 

2008). Ett PASI värde på över 10 % anses vara förknippat med svår psoriasis.  

Det är viktigt att huden hålls mjuk och avfjällad så att förutsättningarna för ett gott 

behandlingsresultat kan uppnås (Wheeler, 2010). Basen i behandlingen utgörs av olika lokalt 

verkande medel som tillförs huden utvärtes i form av mjukgörande krämer och salvor samt 

läkemedel med aktiva substanser. Läkemedelsbehandlingen har en antiinflammatorisk verkan 

och en uppbromsande effekt på den ökade celldelningen vilket medför en lindring av klåda 

och fjällningen (Rorsman et al., 2007; Wheeler, 2010). En annan form av behandling är 

ljusterapi som används vid mild till svår form av psoriasis hos patienter som inte fått fullgod 

effekt av de lokalt verkande medlen. Patienten exponeras för UV-ljus två gånger i veckan 

under en period av 6 veckor (Mallbris & Wilson Claréus, 2008; Ronda & Jones, 2005). 

PUVA (psoralen and ultraviolet A radiation) är en behandling som används vid mycket svår 

psoriasis och är en kombination av UV-ljus och psoralener, ett läkemedel som gör huden mer 

ljuskänslig och har en uppbromsande inverkan på celldelningen. Det görs regelbundna 

kontroller av huden före och efter given behandling då det finns en ökad risk för att utveckla 

hudcancer och därför är maxgränsen satt till högst 200 behandlingar under sin livstid. PUVA 

ger i regel långa remissionstider från veckor till månader (Mallbris & Wilson Claréus, 2008; 

Wheeler, 2010). 

Klimatvård är en rehabiliteringsresa där personer med psoriasis under 3 veckor vistas på 

anläggningar utomlands vanligtvis i Spanien med omnejd (Mallbris & Wilson Claréus, 2008). 

Här får de möjlighet till att vistas i solen, de får undervisning kring sjukdomen samt möjlighet 

till att ventilera tankar och känslor med andra psoriatiker. Möjligheten till klimatvård är 

begränsad till vilka ekonomiska medel som finns att tillgå hos varje landsting 

(Psoriasisförbundet, u.å.; Rorsman et al., 2007).   

Vid utebliven effekt av ovanstående behandlingsformer, kan en grupp av systemläkemedel 

ordineras. Tablettbehandlingen sänker den inflammatoriska aktiviteten i huden genom 

minskad frisättning av inflammatoriska substanser samt en uppbromsning av celltillväxten 

(Läkemedelsverket, 2006). En relativt ny behandlingsform för psoriasis är biologiska 

läkemedel (Wheeler, 2010), introducerad i Sverige 2005, vilka består av proteiner som är 

kopior av kroppseget material och som utövar en mer specifik verkan på immunsystemets vita 

blodkroppar vilket dämpar inflammationen (Ronda & Jones, 2005; Wheeler, 2010). 

De olika behandlingarna för psoriasis kan vara både dyra och påfrestande rent tidsmässigt 

(Wheeler, 2010), vilket kan medföra svårigheter med att skapa rutiner i vardagen för att 

pussla ihop familjeliv med behandlingar.  

Forskning kring livskvalitet hos patienter med psoriasis omfattade fysiska, psykologiska, 

sociala, sexuella och arbetslivsmässiga faktorer visar att personer med psoriasis har en nedsatt 

livskvalitet (Kimball et al., 2005). Mätinstrumentet som används vid bedömning av 

livskvalitet vid psoriasis är det så kallade Dermatology Life Quality Index (DLQI) där 

patienten får besvara 10 frågor kring vilken inverkan sjukdomen har på den dagliga 

livsföringen (Mallbris & Wilson Claréus, 2008). 

Enligt Ronda och Jones (2005) att det är viktigt att sjuksköterskor i mötet med patienter med 

psoriasis har ett holistiskt förhållningssätt och att de undersöker vad livskvalitet innebär för 
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den enskilda individen. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) anges 

det att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patienters behov av omvårdnad, både fysiska, 

psykiska som sociala eller kulturella. Det beskrivs att sjuksköterskan behöver uppmärksamma 

patientens upplevelse av sin sjukdom för att kunna ge ett respektfullt och empatiskt 

bemötande samt ha en förmåga att identifiera lidande och hitta åtgärder för att lindra detta 

genom stöd och vägledning. Det är därför viktigt att sjuksköterskan vid mötet med patienten, 

har en fördjupad kunskap och förståelse för personers egna erfarenheter av att leva med 

psoriasis då sjukdomens konsekvenser, både de fysiska och psykosociala, har en omfattande 

inverkan på individens livssituation. Den omvårdnad sjuksköterskan ska bistå med bygger på 

synsättet att varje människa är unik och autonom samt kan ta ansvar och göra val utifrån de 

inneboende förutsättningar som varje individ har. Hälso- och sjukvårdspersonal ska möta 

varje människa utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att ta hänsyn till både fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och själsliga delar som tillsammans skapar de upplevelser och 

erfarenheter som varje människa bär med sig i mötet (Strategi för sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete, 2008). 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheterna av att leva med psoriasis ur ett 

patientperspektiv. 

 

Metod 

Studien genomfördes enligt Fribergs (2006) modell för litteraturstudie med avsikt att 

sammanställa forskning inom det aktuella området.  

 

Datainsamling 

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed, Aacademic Search Elite samt Svemed+, de 

valdes ut för att hitta artiklar inom områdena hälsovetenskap, omvårdnad och medicin. 

Academic Search Elite valdes då den är tvärvetenskaplig och har brett utbud av aktuell 

forskning publicerad inom olika områden. Sökord valdes ut för att hitta artiklar i ämnet 

psoriasis, erfarenheterna kring denna sjukdom och sjuksköterskans roll i vården av dessa 

patienter.  Psoriasis användes som ämnesord i alla använda databaser utom Svemed+ med 

hjälp av antingen ”Cinahl Headings”, ”MeSH -thesaurus” eller ”Subject Terms” vilket gjordes 

i samtliga sökningar för att avgränsa sökresultatet till artiklar i det valda ämnet. Sökorden 

”attitudes”, ”patients attitudes”, ”attitdues to health”, ”skin disease” och ”experience” lades 

till för att hitta artiklar om erfarenheter av att leva med psoriasis. ”Nurse”, ”health 

education”,” interventions”, ”dermatologic nursing” samt “care” användes för att hitta artiklar 

som berör sjuksköterskans involvering i dessa patienters liv.  En artikel som bedömdes 

intressant återfanns i en referenslista och söktes manuellt. 
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Tabell I. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

MeSH-term/Fritext 

Cinahl 

Subject heading 

List/Fritext  

Academic 

Search Elite 

Subject terms/Fritext 

Psoriasis "Psoriasis"[Mesh] Psoriasis PSORIASIS 

Health Education 

(Hälsofrämjande 

utbildning)  

"Health 

Education"[Mesh] 

Health Education 

(fritext) 

 

Attitude  

(Attityd(er) 

Attitud* (fritext)  Attitud* (fritext) Attitud* (fritext) 

Skin Diseases 

(Hudsjukdom) 

"Skin Diseases"[Mesh] Skin Diseases SKIN – Diseases 

Nurse 

(Sjuksköterska) 

"Nurses"[Mesh] Nurse*(fritext) NURSES 

Interventions 

(Åtgärder) 

Interventions (fritext) Interventions (fritext) Interventions (fritext)  

Dermatologic nursing  

(Dermatologisk 

omvårdnad) 

  DERMTOLOGIC 

nursing 

Care 

(omvårdnad) 

Care (fritext) Care (fritext) Care (fritext) 

Patient Attitudes 

(Patienters attityder) 

 

 (MH "Patient 

Attitudes") 

 

 

Experience 

(Erfarenhet) 

Experience (fritext)  Experience (fritext) 

Attitude to health 

(Attityder till hälsa) 

"Attitude to 

Health"[Mesh] 

 DE "HEALTH 

attitudes" 

 

Begränsningar från 2004-2010 lades till i de fall då antalet resultat var för stort med undantag 

för pubmed då endast resultatet kunde begränsas till artiklar publierade de senaste fem (5) 

åren. Valet ”research articles” användes för att begränsa sökningarna i de databaser där det 

var möjligt och i Svemed användes ”peer reviewed”. Då det i databasen Svemed+ inte är 

möjligt att specificera sökningen till årtal, lästes endast abstrakt från 2005 och 2008. Abstrakt 

som inte lästes, valdes bort på grund av att titlarna hade en tydlig medicinsk inriktning och 

inte ansågs vara relevant för valt syfte. I sökhistoriken redovisas de sökningar som gav träffar 

till urval 1 (se Tabell 2 Bilaga I). I kolumnen för lästa abstrakt ingår totalt antal lästa abstrakt 

som sökningen resulterade i. Då dubbletter förekom vid en del sökningar lästes endast 
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abstracten från den första sökningen. I vissa sökningar uppkom artiklar som redan valts till 

urval 1 vid sökning i annan databas, de resultaten redovisas inte i sökhistoriken. 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2004-

2010, med undantag för en artikel från 2002 som ansågs bidra med viktig forskning relevant 

för valt syfte. Totalt antal lästa abstract var 101 stycken. Utifrån lästa abstrakt exkluderades 

artiklar gällande barn och ungdomar, reviewartiklar samt artiklar innehållande 

läkemedelsforskning, vilket resulterade i 18 artiklar till urval 1. Inför urval 2 genomlästes 

artiklarna och diskussion fördes kring relevans för valt syfte. Artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med 

kvantitativ respektive kvalitativ metod och endast artiklar med antingen grad 1 eller grad 2 

inkluderades. Utifrån ovanstående kriterier valdes 12 artiklar.  

Databearbetning 

Samtliga artiklar bearbetades sammanställdes i en artikelöversikt (se Tabell 3 Bilaga II) där 

syfte, metod, slutsats och vetenskaplig kvalitet presenterades kortfattat för att ge en överblick 

över den insamlade datan. Alla artiklar lästes igenom ett flertal gånger och utifrån artiklarnas 

resultat söktes samband, likheter och skillnader som sedan sammanställdes. I resultatet 

framkom fyra teman vilka var insjuknandet, att leva med psoriasis, behandlingarna samt 

mötet med hälso- och sjukvården. 

 

Resultat 

Insjuknandet   

Insjuknandet i psoriasis var en omvälvande upplevelse för den drabbade (Klopstad Wahl, 

Gjengedal, & Rokne Hanestad, 2002; Magin, Adams, Heading, Pond, & Smith, 2009; Uttjek 

Nygren, Stenberg, & Dufåker, 2007; Watson & de Bruin, 2007). Uppkomsten av de synliga 

utslagen som deformerade huden ledde till frustration då psoriasisen upplevdes som ett 

angrepp på den egna kroppen. Särskilt vid unga år ansågs sjukdomen vara förödande. Tankar 

om sin egen kropp som motbjudande, ful, smutsig, oattraktiv och äcklig formade individens 

självbild och självkänsla. Det infann sig en rädsla för hur sjukdomen skulle påverka framtiden 

då de visste att sjukdomen var obotlig och att de skulle tvingas leva med den resten av sitt liv. 

Tankar som dessa resulterade i nedstämdhet och hos vissa även depression. Synligheten var 

för många förödmjukande och genant och därför undveks exponering av den 

psoriasisdrabbade huden (ibid). Många hade erfarenheter av människor som stirrade 

(Klopstad Wahl et al., 2002), öppet reagerade med avsmak och visade rädsla för att bli 

smittade av sjukdomen. Detta ledde till att de undvek sociala aktiviteter, vilket resulterade att 

de mer eller mindre isolerade sig i perioder vid skov av sjukdomen (Klopstad Wahl et al., 

2002; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Watson & de Bruin, 2007). Det uppkom en 

rädsla för andras reaktioner och det var därför svårt för många att möta nya människor.  

 

 

Att leva med psoriasis 

Personerna med psoriasis blev mycket självmedvetna genom att hela tiden vidta åtgärder för 
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att dölja utslagen (Klopstad Wahl et al., 2002; Magin et al., 2009; Watson & de Bruin, 2007). 

De fjällande, blödande utslagen krävde ständiga klädbyten och anpassning av vilka kläder de 

valde för att minimera synligheten av fjällen som lossnade från huden, vilket också medförde 

regelbunden städning i hemmet. Hela tiden fanns där en känsla av att vara ofräsch. 

Sjukdomen påverkade personernas sexualitet (Klopstad Wahl et al., 2002; Magin et al., 2009) 

och många upplevde sig vara hämmade på grund av psoriasisen, dels genom att de kände sig 

oattraktiva och dels för att utslagen gav upphov till fysisk smärta, särskilt då genitalier var 

drabbade. Både män och kvinnor delade dessa upplevelser av hur psoriasisen begränsade 

deras liv. 

 

De fysiska symptomen hade en stor inverkan på välmåendet hos personer drabbade av 

psoriasis (Klopstad Wahl et al., 2002). Enligt en studie (Sampogna et al., 2004) upplevde två 

tredjedelar av 936 deltagare med psoriasis ofta eller hela tiden klåda och irritation av huden. 

Nästan hälften upplevde en återkommande brännande smärta av utslagen och en fjärdedel 

upplevde ständigt en lättblödande ömmande hud och ökade besvär då huden blev blöt. 

Förekomsten av sådana symptom var vanligare hos kvinnor, äldre personer och personer med 

psykisk ohälsa. Endast en liten andel uppgav att de aldrig besvärades av klåda, irriterad eller 

brännande smärta. Klopstad Wahl et al., (2002) beskriver också att dessa fysiska symptom 

upplevdes som kroniska vid svåra skov av sjukdomen. För en del var detta 

handlingsförlamande, vilket påverkade bland annat deras arbete och val av arbete. 

Spridningen av utslagen över huden i kombination med den fysiska smärtan och klådan gav 

negativa känslor av hopplöshet och missmod (Klopstad Wahl et al., 2002; Magin et al., 2009; 

Uttjek et al., 2007). Insikten om att det inte fanns något botemedel gav starka känslor av 

frustration, hjälplöshet och meningslöshet och hos en del förekom tankar på självmord. Den 

psykiska ohälsan uppträdde i olika former i olika perioder av de drabbade personernas liv. 

Ångest, social fobi och nedstämdhet var vanligt men även depression, tvångstankar och ökad 

konsumtion av alkohol förekom. De främsta orsakerna till den psykiska ohälsan uppgavs vara 

de synliga utslagen samt känslan av att inte ha kontroll över sjukdomen (Magin et al., 2009). 

Det framkom även att om de synliga utslagen försvann med hjälp av behandling kvarstod 

oftast oro, ängslan och depressivitet medan symptom relaterade direkt till synligheten av 

psoriasis, såsom sociala begränsningar och stress, minskade signifikant (Fortune et al., 2004). 

De krävande behandlingarna (Klopstad Wahl et al., 2002; Uttjek et. al, 2007;Watson & de 

Buin, 2007), frekventa klädbytena och den upprepade städningen tog mycket energi och 

orsakade stress samt nedstämdhet för personer med psoriasis, vilket i sin tur förvärrade 

symtomen. Det var nödvändigt att försöka hitta en balans i vardagen för att sjukdomen inte 

helt skulle få överhanden. Denna balans var dock svårt att uppnå och det var först efter flera 

års erfarenheter av psoriasis, som de lärde sig att anpassa sig till och acceptera de besvär och 

restriktioner sjukdomen krävde. Ett fåtal upplevde en positiv sida av sjukdomen (Uttjek et. al, 

2007;Watson & de Buin, 2007), då den gav dem en mognad och ödmjukhet, en förståelse för 

andras lidande samt en ökad tacksamhet till delar av livet som de innan insjuknandet tog för 

givet.  

 

 

Behandling 

Behandling vid psoriasis var något som påverkade de drabbade i en stor omfattning (Klopstad 

Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007). Smörjandet av olika krämer upplevdes som 

omständigt och tidskrävande. Krämerna som skulle smörjas flera gånger om dagen var 

illaluktande, kladdiga och missfärgade huden. Ofta upplevdes de inte ge någon lindring, utan 

orsakade istället mer besvär såsom uppgivenhet och irritation. Då smörjandet uppfattandes 
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som tids- och energikrävande, tröttnade de snabbt på behandlingarna. Särskilt män hade lägre 

förtroende för den lokala behandlingen med krämer då de ansåg att det var krävande och lätt 

att glömma att smörja sig (ibid). 

 

“The side effects and inefficacy of treatments resulted in what the group described as feeling 

caught within the paradox of being damned if you treat the psoriasis and damned if you 

don’t.” ( Watson & de Bruin,2007, sid 356) 

Deltagarna i en studie (Waernulf, Moberg, Welin Henriksson, Evengard & Nyberg, 2008) 

upplevde att deras behandling var begränsad till olika salvor. En del ansåg sig som 

försöksobjekt då de hela tiden fick olika recept med ständigt nya salvor utskrivna för att testa, 

emedan andra fick en och samma salva ordinerad under flera års tid och därför befarade att de 

gick miste om bättre läkemedel. Kvinnor använde sig av och spenderade mer pengar på 

lokalbehandling i form av salvor och hudkrämer än män (Osika, Evengård, Waernulf, & 

Nyberg, 2005; Uttjek, Dufåker, Nygren & Stenberg, 2005; Waernulf et. al., 2008). Ljusterapi 

var en behandling som patienterna upplevde var krävande och tog mycket tid (Waernulf et al., 

2008), men den gav en bättre effekt på utslagen än tablett och lokalbehandling. Det rådde 

delade meningar om behandlingen var värd all den tid som de var tvungna att avsätta. Vanliga 

biverkningar efter ljusterapin var bränd hy (Watson & de Buin, 2007), torr och uttunnad hy 

och spruckna läppar. En del upplevde frustration över att behöva genomgå samma procedur 

igen efter bara några veckor. Andra menade att behandlingen gav dem en chans till att våga 

visa sig mer bland folk, då de efter ljusterapin fick en mer positiv självbild och inte såg sin 

kropp med samma avsky som förut. Många ansåg att behandlingarna var kostsamma och de 

önskade även kortare avstånd till anläggningar (Uttjek et al., 2007; Waernulf et al., 2008). 

Kvinnliga patienter upplevde ofta sämre tillgång till ljusterapi än männen (Waernulf et al., 

2008), vilket de uppgav bero på otillräcklig kunskap hos allmänläkaren avseende behandling 

och om de utifrån detta remitterade sin patient eller inte. Kvinnor blev inte ordinerade 

ljusbehandling lika ofta som männen (Osika et al., 2005), då kvinnor ofta ordinerades 

egenbehandling i hemmen. Det visade sig att kvinnor endast fick behandling med ljusterapi i 

36-38% av totala antalet givna behandlingar till skillnad från männen, som fick 62-64% av det 

totala antalet givna behandlingar. Kvinnor besökte i regel en allmänläkare i första hand och 

hudläkare först när de ansåg att deras vårdbehov var mer omfattande. Män däremot vände sig 

oftast direkt till en hudläkare utan att gå via en allmänläkare (Osika et al., 2005; Uttjek et. al., 

2007). 

 

Mötet med hälso- och sjukvården 

Patienter uppgav hur viktigt det var att hälso- och sjukvårdspersonal gav dem information och 

utbildning om psoriasis för att stärka känslan av att ha kontroll över sjukdomen samt att få 

möjlighet till att vara delaktiga i sin vård och behandling (Watson & de Buin, 2007; Waernulf 

et al., 2008). I en studie (Jankowiak et al., 2004) framkom det att de vanligaste 

kunskapsbristerna berörde orsaker till sjukdomen och preventiva åtgärder samt möjligheter till 

egenvård. Efter genomgången utbildning i anslutning till ljusterapi som gavs av en 

sjuksköterska angav patienterna att de fick en god kunskap och medvetenhet om sin sjukdom 

(Skarpathiotakis, Fairlie & Ryan, 2006). Vid undervisningstillfället lärde de sig mer om 

hudvård, preventiva åtgärder, olika behandlingar och läkemedel. Undervisningen medförde 

även att deltagarna upplevde att de blev bättre rustade emotionellt och psykiskt till att hantera 

situationen. Sjuksköterskorna använde sig av både video och informationsblad, vilket ansågs 
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stimulera lärprocessen och uppskattades av patienterna. Även diskussion med hälso- och 

sjukvårdspersonal och utbyte av erfarenheter med personer i samma situation var värdefullt 

(Waernulf et al., 2008). 

Det framkom att i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal var det viktigt att bli sedd som en 

unik person och inte reducerad till sjukdomen (Waernulf et al., 2008; Watson & de Bruin, 

2007). Många upplevde att läkare inte visade empati, hade ont om tid och tog inte deras 

besvär på allvar. Tankar och funderingar kring sjukdomen och behandlingar besvarades då 

istället av sjuksköterskan som ansågs vara en god resurs. Till skillnad från läkare (Courtenay, 

Carey & Stenner, 2009), tenderade sjuksköterskor att förhålla sig till patienterna med en större 

närvaro, ett trevligt bemötande, tid till att lyssna och en inbjudan till dialog med möjlighet till 

frågor. Genom detta gavs möjlighet till större delaktighet i sin omvårdnad (Watson & de 

Buin, 2007), vilket angavs som en förutsättning för att ha kontroll över sin situation. Särskilt 

vid ljusbehandlingarna ansågs sjuksköterskans närvaro vara viktig för patienterna, då de ingav 

trygghet vid genomförandet och ansågs vara ett stöd. Vid ljusbehandling förelåg det en risk att 

bränna huden och både män samt kvinnor framhöll betydelsen av att hälso- och 

sjukvårdspersonal fanns tillgänglig för att reglera exponeringstiden för UV-ljus och att svara 

på frågor. Detta upplevdes som en trygghet och minskade oron över att riskera att bränna sig. 

Kvinnor tenderade dock att ta större initiativ till att själv sköta rutinerna kring 

ljusbehandlingen vilket berodde på att de ville känna sig mer självständiga och inte vara 

beroende av personalen (Waernulf et al., 2008). 

I en studie (Courtenay et al., 2009) undersöktes fördelarna och tillvägagångssättet då 

sjuksköterskor ordinerar och skriver ut läkemedel. I studien ingick både specialistutbildade 

sjuksköterskor och allmänsjuksköterskor som hade rätt att fritt skriva ut läkemedel eller 

möjlighet att skriva ut läkemedel i samråd med läkare. Det var viktigt att etablera en god 

kontakt och relation med patienterna vilket var en förutsättning för väl understödda beslut när 

läkemedel skulle ordineras och förskrivas. I samband med mötet, agerade sjuksköterskorna 

med ett empatiskt förhållningssätt genom att de tog sig tid till att lyssna och visade förståelse 

för den drabbades situation. Genom träffarna etablerade sjuksköterskorna en långtidsrelation 

med sina patienter vilket gav dem en god kunskap om varje persons sjukdomshistoria. Det 

resulterade i en stärkt vårdkvalitet och skapade bra förutsättningar för att understödja besluten 

avseende ordination och förskrivning av läkemedel. Patienterna var mycket nöjda med mötet 

med sjuksköterskan och uppskattade informationen de fick om olika behandlingar. En brist 

som uttrycktes, var att sjuksköterskorna borde förbättra informationen kring biverkningarna 

av det utskriva läkemedlet. Patienterna var annars nöjda med denna service och 

sjuksköterskor med förskrivningsrätt ansågs bidra till att skapa effektivitet i hälso- och 

sjukvården. Dock behövdes mer utbildning inom dermatologi bland sjuksköterskor som 

saknade vidareutbildning inom området (ibid). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Databaserna som användes för att söka relevanta artiklar inom omvårdnad, hälsovetenskap 

och medicin var Cinahl, PubMed och SveMed+ samt den tvärvetenskapliga databasen 

Academic Search Elite. Samtliga ansågs vara relevanta för sökningar efter forskning för valt 

syfte. I de olika databaserna användes deras enskilda ämnesordslista med en specifik 
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definition för varje begrepp och från dessa valdes begreppet psoriasis och den inledande 

sökningen innefattade endast detta begrepp. För att begränsa resultatet till artiklar 

överensstämmande med syftet lades ytterligare sökord till. Dessa skrevs som fritext då det 

saknades specifika ämnesord. För att finna ytterligare artiklar om psoriasis valdes mer 

allmänna sökord så som skindisease och dermatologic nursing. Sökord som ”care” och 

”nurse” lades till för att begränsa antal sökresultat till artiklar innehållande ett 

omvårdnadspespektiv. En artikel som återfanns i en referenslista söktes manuellt och valdes 

då den bedömdes tillföra ytterligare en viktig aspekt till resultatet. Denna artikel var 

kvantitativ men understödde och bekräftade viktiga aspekter som nämndes i ett par av de 

kvalitativa artiklarna.  

Begränsningar i publikationsår var 2004- 2010, då endast få användbara artiklar publicerade 

de senaste fem åren återfanns. En kvalitativ artikel som var publicerad år 2002 valdes därför 

att den ansågs bidra med viktiga aspekter kring erfarenheterna av att leva med psoriasis. 

Sökningar efter vetenskaplig forskning kring valt syfte, resulterade i ett begränsat urval av 

artiklar, framförallt kvalitativa studier. Ett flertal sökningar genomfördes vid olika tillfällen 

med olika sökordskombinationer. Sökord som health education och interventions lades till för 

att finna artiklar som belyste ett patientperspektiv hos personer med psoriasis. Detta breda 

spann av sökord användes också för att i största möjliga mån finna artiklar innehållande 

forskning kring det aktuella syftet.   

De systematiska databassökningarna resulterade i 18 artiklar till urval 1, vilka granskades och 

relevansen bedömdes utifrån valt syfte. Sex (6) artiklar exkluderades då deras innehåll ej 

överensstämde med valt syfte eller då deras vetenskapliga kvalitet var för låg. 12 artiklar 

kvarstod. Det kan ses som en svaghet att endast 12 artiklar användes i studien det är dock 

tillföljd av ett lågt utbud av aktuell forskning kring det valda syftet. De som kvarstod 

genomlästes och jämförelser mellan de olika artiklarnas likheter och skillnader 

sammanställdes genom diskussion och bearbetades sedan till resultatet. En sammanfattande 

beskrivning kring erfarenheterna av att ha psoriasis framkom som därefter delades upp i olika 

teman.  

 

Resultatdiskussion 

Av de 12 artiklar som användes till resultatet var 6 kvalitativa och 6 kvantitativa. Nio (9) av 

artiklarna bedömdes till grad I och tre (3) till grad II i den vetenskapliga bedömningen enligt 

Carlsson & Eimans bedömningsmall (2003). Artiklarna representerade åtta (8) olika länder 

med bred geografisk spridning. Det ses som en stryka då psoriasis förekommer med en hög 

prevalens i dessa världsdelar. Alla artiklar hade både män och kvinnor som deltagare vilket 

ses som en styrka. Flera av artiklarna saknade etiska ställningstaganden. Dock omfattade 

studierna ingen intervention då särskilt etiskt ställningstagande var av relevans. I en del 

artiklar var urvalet lågt vilket kan medföra ett mindre generaliserbart resultat. Alla artiklar 

omfattade deltagare i vuxen ålder vilket gör resultatet relevant för denna åldersgrupp. En 

styrka för litteraturstudien är de kvalitativa artiklarna där intervjuer med öppna frågor använts 

för att få fram personernas erfarenheter och beskrivning av sin situation. De kvantitativa 

studierna bekräftade många gånger innehållet i de kvalitativa studierna dock kan de ses som 

en svaghet då inte lika lätt kan skönja erfarenheter av psoriasis i ett individuellt perspektiv.  

Psoriasis visade sig påverka mycket mer än bara det fysiska välmåendet (Klopstad Wahl et 

al., 2002; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 2007; Watson & de Bruin, 2007). De rodnande, 
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fjällande utslagen som täcker och deformerar huden hade en stor inverkan på personernas 

självbild och självkänsla. Då psoriasis kan utbryta när som helst i livet var det särskilt vid 

insjuknandet i unga år som psoriasis hade en stor påverkan på självkänslan. Detta kan tänkas 

bero på att tonåren är en tid då den egna identiteten formas och självkänslan byggs upp . Att i 

dessa år få en sjukdom som yttrar sig genom att deformera den synliga huden och att möta 

andras reaktioner i form av, öppet visad avsmak och mobbning, får en klar påverkan på en 

ung människas uppfattning om sig själv och sitt utseende då den personliga identiteten 

påverkas av relationsskapandet med andra människor (Wrangsjö & Winberg Salomonsson, 

2006). Personer med psoriasis uppfattade den egna kroppen som äcklig, motbjudande och 

oren (Klopstad Wahl et al., 2002; Watson & de Bruin, 2007; Uttjek et al., 2007). De blev 

mycket självmedvetna och försökte hela tiden dölja utslagen, dels genom klädval och dels 

genom att undvika sociala tillställningar. Den negativa självbilden gav en rädsla för att möta 

nya människor och deras reaktioner. Det är viktigt att betona att alla människor är olika och 

det är det som gör oss unika i mötet med varandra. En mer öppen och vidsynt atmosfär med 

acceptans för olikheter är viktigt att sträva efter med hjälp av mer kunskap. I dagens samhälle 

finns det ett tydligt kroppsideal och med den massmediala kulturen präglas normen för vad en 

attraktiv kropp är. Detta kroppsideal gick inte att sammanföra med den egna kroppen hos en 

person med utslag av psoriasis eftersom de såg sig själva som oattraktiva. Utslagen väckte 

även skam och personen undvek till stor del att visa sig bar och ibland nära på isolerade sig 

från sociala aktiviteter.  

Det är av stor vikt att dessa personer får ett professionellt bemötande som är empatiskt och 

fritt från förakt i mötet med hälso- och sjukvård. I flera studier (Klopstad Wahl et al., 2002; 

Watson & de Bruin, 2007; Waernulf et al., 2008) ansåg personer med psoriasis att det fanns 

en brist i hur de blev bemötta. De ville bli sedda som en unik person och utan att bli 

definierad utifrån sin sjukdom. Sjuksköterskor bör ha en fördjupad kunskap om patientens 

upplevelse vid psoriasis samt ha ett professionellt förhållningssätt präglat av empati och 

respekt för patientens integritet (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005).  

Det framgår i resultatet i föreliggande studie att det var synligheten av utslagen som mest 

påverkade den psykiska hälsan (Klopstad Wahl et al., 2002; Magin et al., 2009; Uttjek et al., 

2007). Psykisk ohälsa i olika former var vanligt bland personer med psoriasis. Stress, 

nedstämdhet och annan psykisk ohälsa tros ge förvärrade symptom och personer med 

psoriasis kan därför lätt hamna i en obalans med stress över dessa, vilket i sin tur leder till 

ännu mer stress och psykisk ohälsa. I en studie (Sampogna et al., 2004) framkom det att 

personer med psykisk ohälsa får förvärrade fysiska besvär av psoriasis. För hälso- sjukvården 

är det en viktig uppgift att identifiera denna ohälsa och att ha en medvetenhet om att den visar 

sig på olika sätt. Läkare och sjuksköterskor bör inte bara se till de fysiska åkommorna utan 

även uppmärksamma den psykiska hälsan och välmående. Ett holistiskt perspektiv är viktigt 

vid utformandet av omvårdnaden för patienter med psoriasis då sjukdomen inverkar på hela 

personens livssituation (Kimball et al., 2005; Wheeler 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal 

bör ha en förmåga att identifiera lidande och vidta omvårdnadsåtgärder för att lindra detta 

genom stöd och vägledning. Då psoriasis inverkar både fysiskt, psykiskt och socialt kan det 

vara viktigt att arbeta tvärprofessionellt och samla de kompetenser som kan bidra till att 

säkerhetsställa patientens behov av vård. Detta bekräftas även av strategi för sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete (2008) där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonal ska möta varje 

människa utifrån ett helhetsperspektiv då varje individ är unik och bär på upplevelser och 

erfarenheter som är viktigt att vara medveten om för att kunna ge en god omvårdnad.  
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Sjuksköterskor var ofta mer uppskattade än läkare då de ansågs ha ett mer trevligt (Courtenay 

et al., 2009), öppet och lyssnande bemötande och framför allt tog sig tid till att ge information 

och att samtala. Sjuksköterskor uppfattades som ett stöd för patienterna då de var bättre på att 

ge information. I resultatet framkom det att information och utbildning var mycket viktigt för 

personer med psoriasis Undervisningen och möjligheten till att kunna diskutera och ställa 

frågor medgav en större autonomi och möjlighet till delaktighet i vården. Det gav också en 

förstärkt upplevelse av att kunna hantera sjukdomen. I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) står det att vård och behandling ska utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om och tar tillvara på personens levda 

erfarenhet och kunskap då personen bäst känner sin egen kropp och vet var som lindrar och 

förvärrar.  

Sjuksköterskor med förskrivningsrätt ansågs vara en god resurs för patienter med psoriasis 

(Courtenay et al., 2009). Patienten och sjuksköterskan etablerade ofta en långtidsrelation då 

sjuksköterskan hade möjlighet att följa patientens tillstånd och hade tid till att lyssna och ge 

information. Möjligheten till utskrivande av vissa läkemedel utgjorde en resurs för patienterna 

då det effektiviserade vårdförloppet. Sjuksköterskorna hade möjlighet att antingen skriva ut 

läkemedel i samråd med läkare eller självständigt skriva ut läkemedel. Förskrivningsrätten 

ansågs dock ge bäst resultat hos sjuksköterskor som hade vidareutbildning inom dermatologi, 

vilket kan bero på att dessa sjuksköterskor förutom en större kunskap hade mer omfattande 

rättighet till att skriva ut läkemedel och därmed kunde fungera mer effektivt. Denna studie 

genomfördes i Storbritannien där sjuksköterskor har en kontrollerad utskrivningsrätt. Det 

framkom att detta är en god resurs (ibid) och det kan övervägas att mer utbredda 

förskrivningsrättigheter för svenska sjuksköterskor inom vissa områden skulle kunna vara av 

stor nytta. 

I resultatet framgår det att många patienter delar erfarenheten av att behandlingarna är en 

börda då de var både tids- och energikrävande (Klopstad Wahl et al., 2002; Watson & de 

Bruin, 2007) och i många fall gav mer besvär än lindring. Det kan tyckas vara av stor vikt att 

läkare som ordinerar läkemedel bör göra detta i samråd med sjuksköterska och ta i beaktande 

konsekvenserna av behandlingen i förhållande till dess effekt. 

Det framkom att kvinnor oftare fick behandling med lokalt verkande läkemedel och att de i 

mycket mindre utsträckning blev ordinerade ljusbehandlingar (Osika et al., 2005). Kvinnor 

och män uppskattade ljusbehandling i lika stor grad då den gav en regression av utslagen. Det 

är uppseendeväckande att kvinnor endast fick tillgång till cirka en tredjedel av den totala 

behandlingskostnaden. Även en annan studie (Waernulf et al., 2008) uppgav att kvinnor att de 

hade en sämre tillgång till ljusbehandlingar. I resultatet framkom det att kvinnor i första hand 

sökte vård hos en allmänläkare och först vid mer omfattande vårbehov en hudläkare emedan 

männen oftast direkt vände sig till en hudläkare. En förklaring till detta kan bero på 

sociokulturella faktorer såsom, ålder, utbildning, ekonomiska medel men även vilka 

förväntningar den enskilde har på vården. Kvinnor har generellt en lägre inkomst än män och 

av den anledningen kanske inte anser sig ha råd att i första hand söka specialistkompetens. 

Det kan även tänkas att kvinnor ofta är den som tar på sig större delen av ansvaret för hemmet 

och att den rollen kan leda till att de egna behoven sätts åt sidan utan eftertanke. Den 

beteendemässiga aspekten där kvinnor ofta är mer kroppsmedvetna och påverkade av rådande 

ideal såsom att huden ska hållas ren, mjuk och slät kan tänkas vara en förklaring till varför 

kvinnor tenderade vara mer intresserade av alternativ behandling och anpassning av livsstil 

för att kunna påverka sjukdomsutvecklingen (Waernulf et al., 2008). Det är viktigt att hälso- 

och sjukvårdspersonal uppmärksammar dessa genusskillnader och är medvetna om dem och 

på skillnader i bemötandet mellan män och kvinnor.   
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Konklusion  

De erfarenheter personer med psoriasis beskriver var att sjukdomens fysiska symtom påverkar 

deras livssituation och att sjukdomens yttrande medför sociala begränsningar och psykisk 

ohälsa. Insjuknandet i psoriasis gav en förändrad självbild och en påverkad självkänsla, varav 

den egna kroppsuppfattningen blev negativ till följd av de synliga utslagen. Detta i 

kombination med förväntade reaktioner från omgivningen, bidrog till att ständigt försöka 

dölja psoriasisen och undvikande av sociala sammanhang. Personer med psoriasis upplevde 

behandlingarna som krävande och ibland verkningslösa. Män ordinerades ljusbehandlingar i 

en större grad medan kvinnor oftare behandlade sig med lokalt verkande läkemedel i 

hemmen. Både män och kvinnor ville bli bemötta med empati och bli sedda som en unik 

person. Information och undervisning var därför ett viktigt redskap för att främja delaktighet 

och en känsla av kontroll. Sjuksköterskan såg som en viktig resurs för vägledning och stöd 

och sjuksköterskor med förskrivningsätt kunde effektivisera omvårdnaden för dessa patienter.  

 

Implikation 

Det är av betydelse att personal inom hälso- och sjukvård har en fördjupad kunskap om 

psoriasis och fokuserar på personens upplevelse av att leva med en kronisk hudsjukdom. 

Genom en ökad medvetenhet om personernas upplevelser och lidande upprättas 

förutsättningar för en kvalitativ god och holistisk omvårdnad. Varje person med psoriasis bör 

ses som unik och ett individuellt utformat stöd bör erbjudas genom undervisning och 

information. En implikation för klinisk verksamhet är att utveckla sjuksköterskeledda 

undervisningstillfällen i form av en slags psoriasisskola där personer med psoriasis kan mötas, 

utbyta erfarenheter samt vara ett stöd för varandra. Dessa undervisningstillfällen skulle kunna 

innehålla information kring sjukdom, symtom och livsstilsfrågor samt dialog kring hur 

sjukdomen påverkar personernas livssituation. Det är viktigt att vara medveten om 

genusperspektiv för att identifiera skillnader i behandling och bemötande av kvinnor och män 

med syfte att utveckla en mer jämlik vård. En annan implikation för vidare forskning är 

frågan om förskrivningsrätt för sjuksköterskor. Det framkom att detta kan vara en god resurs 

för patienter som har en kontinuerlig kontakt med en specialistsjuksköterska. Det kan anses 

att förskrivningsrätten bör utökas till att inte endast omfatta distriktssköterskor utan även 

sjuksköterskor inom fler specialiteter. Mer forskning kring sjuksköterskans roll i vården av 

patienter med kroniska hudsjukdomar skulle vara av stor betydelse för utvecklandet av den 

framtida omvårdnaden för dessa patienter.   
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symtomkontroll av sjukdomen. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 



 

         Bilaga II.4 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2002 

Norge 

Cinahl 

Klopstad 

Wahl, A., 

Gjengedal, E., 

& Rokne 

Hanestad, B. 

The Bodily 

Suffering of 

Living with 

Severe 

Psoriasis: In-

Depth 

Interviews 

with 22 

Hospitalized 

Patients with 

Psoriasis 

Syftet med studien 

var att belysa hur 

det är att leva med 

psoriasis och vilken 

påverkan 

sjukdomen hade 

både psykiskt och 

socialt på de 

drabbade. 

Metod: Intervjuer med öppna frågor 

kring erfarenheterna av psoriasis 

genomfördes. Resultatet analyserades 

sedan med hjälp av Grounded Theory. 

Urval: Personer med en svår form av 

psoriasis, där mer än 30 % av 

kroppsytan är drabbad. Personerna ska 

ha haft diagnosen psoriasis i mer än 3 

år, varit inneliggande på en 

hudavdelning på ett norskt sjukhus 

samt inte ha någon annan kronisk 

sjukdom. 

Antal deltagare var 22, varav 10 män 

och 12 kvinnor, mellan 20-80 år. 

Studien visade att psoriasis orsakar lidande 

som påverkar både individen fysiskt, 

psykiskt och socialt. Deltagarna upplevde att 

synligheten var särskilt påfrestande och 

medförde försämrad självuppfattning, 

utanförskap och social isolation av rädsla för 
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läkare inverkade på deltagarnas psykiska 

hälsa. Med hjälp av stöd, empati, 

information och delaktighet upplevde 

personerna att de fick förståelse för 

sjukdomen och kunde utifrån detta även hitta 

sätt att hantera sin vardag.  

Grad I 

2005 

Sverige 

SveMed+ 

Osika, I., 

Evengård, B., 

Waernulf, L., 

& Nyberg, F. 

Tvättsäcksproj

ektet – 

genusskillnade

r in på bara 

skinnet 

Syftet med studien 

var att undersöka 

huruvida det fanns 

skillnader i 

kostnadsstöd för 

mäns och kvinnors 

behandlingskostnad

er i offentlig vård 

vid behandling av 

psoriasis.  

Metod: Ett jämförande av statistik från 

Danderyds sjukhus hudklinik och 

Psoriasisförbundets behandlings 

anläggningar i Stockholm. Även 

apotekets statistik av utlämnade 

preparat av lokalbehandling av 

psoriasis granskades ur ett 

könsperspektiv. En statistisk analys 

med t-test genomfördes. 

Urval: Statistik analyserades från 

antalet öppenvårdsbesök (15 000) hos 

Danderyds sjukhus hudklinik och 

antalet män och kvinnor som besökte 

Psoriasisförbundets 

behandlingsanläggningar under ett år. 

Studien visade att kvinnor år 2003 delgavs 

25 procent av den totala 

behandlingsbudgeten för Danderyd Sjukhud 

hudklinik med hänsyn till diagnos. Även vid 

psoriasisförbundets behandlingsanläggning 

upprepades mönstret då kvinnor fick färre 

ljusbehandlingar än män. Statistik över 

apotekets utlämnande av olika 

lokalbehandlingar visade att kvinnor totalt 

sett tog ut mjukgörare, lokala steroider och 

lokalbehandling för psoriasis för högre 

summor än män. Resultatet av studien gav 

antydningar på att män ges offentligt 

finansierade behandlingar av psoriasis i 

betydligt större grad än kvinnor som i större 

grad behandlar sig själva i hemmet. 

Grad II 



 

         Bilaga II.6 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2004 

Italien 

 (Manuell 

sökning i 

PubMed) 

Sampogna, F., 

Gisondi, P., 

Melchi, C. F., 

Amerio, P., 

Girolomoni, 

G,. & Abeni, 

D. 

Prevalence of 

symptoms 

experienced 

by patients 

with different 

clinical types 

of psoriasis. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

förekomsten av 

olika fysiska 

symptom vid 

psoriasis och hitta 

skillnader i olika 

kliniska och 

sociodemografiska 

grupper.  

Metod: Svårighetsgraden av 

informanternas psoriasis bedömdes av 

dermatologer enligt PASI. 

Informanterna fick även själva bedöma 

sin psoriasis enligt SAPASI (Self-

administered Psoriasis Area and 

Severity Index) och fylla i 

frågeformulär med frågor relevanta för 

undersökningen så som hemort, 

sjukdomstillstånd och förekomst av 

sjukdomen i familjen. Förekomst av 

symptom bedömdes med Skindex-29, 

där informanten får kryssa i påståenden 

om symptom som ömmande hud, 

brännande smärta, besvär vid 

vattenkontakt, klåda, irriterad hud, 

känslig hud, lättblödande hud. För att 

undersöka förekomst av mindre 

allvarlig psykisk ohälsa användes 

GHQ-12 (General Health 

Questionnarie). Statistisk analys med 

Chi-square metod genomfördes. Man 

mätte endast symptomen som förekom 

ofta eller hela tiden.  

Urval: Av de personer med psoriasis 

som var patienter vid en klinik i Rom, 

Italien valdes 1452 ut, 395 

exkluderades och 121 vägrade delta. 

59. 3 % procent var kvinnor och 40.7 

procent män och de flesta deltagare var 

i åldern 30-59 år.  

Förekomst av symptom var vanligare hos 

kvinnor än män och sågs generellt 

förekomma oftare hos äldre patienter. 

Andelen personer som upplevde symptom 

ofta eller hela tiden var generellt högre vid 

svårare form av psoriasis vid jämförelse med 

både PASI och SAPASI, även personer med 

viss psykisk ohälsa visades besväras mer av 

symptom än de utan psykisk påverkan. Två 

tredjedelar av informanterna besvärades av 

klåda ofta eller hela tiden. Nästan hälften 

(46.1%) upplevde brännande smärta ofta 

eller hela tiden och mer än hälften (59.7%) 

upplevde lika ofta irritation av huden. En 

fjärdedel av informanterna uppgav att de 

besvärades av ömmade hud (26%), 

lättblödande hud (25.4%), besvär vid 

vattenkontakt (23.9%) ofta eller hela tiden.  

Endast 5,2 procent hade aldrig upplevt klåda 

4 veckor innan vårdtiden, 8.3 hade aldrig 

upplevt klåda och 12.3 hade aldrig upplevt 

brännande smärta.  

Grad I 

 



 

         Bilaga II.7 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2006 

Canada 

Cinahl 

Skarpathhiota

kis, M., 

Fairlie, C.& 

Ryan, S. 

Specialized 

Education for 

Patients with 

Psoriasis: A 

Patient Survey 

on its Value 

And 

Effectiveness 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om den 

undervisning som 

gavs till patienter 

innan 

ljusbehandling vid 

ett ljusterapicenter 

ledde till ökad 

kunskap och 

förståelse om 

sjukdomen psoriasis 

och olika 

behandlingsalternati

v. 

Metod: Frågeformulär med kvantitativa 

och kvalitativa frågor om 

utbildningstillfället på det aktuella 

ljusterapicentret. Frågor om kön, ålder, 

sociodemografiska data. 

Urval: Urvalet bestod av alla patienter 

som deltagit i ett enskilt 

utbildningstillfälle med sjuksköterska 

och därefter fått behandling med 

ljusterapi. Datainsamlingen pågick 

under ett antal veckor och totalt 

delades 100 frågeformulär ut. Bortfall 

på 17 st. 

Både män 65 % och kvinnor 35 % var 

representerade i urvalet. 

Studien visade på att informanterna var 

mycket nöjda med utbildningstillfället på 

ljusterapicentret då det gav ökad kunskap 

och förståelse för sjukdomen. Deltagarna 

upplevde att de fått en bättre kunskap om 

hudvård, läkemedel och olika 

behandlingsalternativ. Utbildningstillfället 

gav deltagarna större möjligheter till kontroll 

över sjukdomen och de upplevde sig bättre 

rustade både psykiskt och emotionellt för att 

hantera situationen. Med hjälp av utbildning 

gavs patienterna möjlighet till delaktighet 

och fick en bättre förståelse för sjukdomen. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Bilaga II.8 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2005 

Sverige 

PubMed 

Uttjek, M., 

Dufåker, M., 

Nygren, L., & 

Stenberg, B. 

Psoriasis Care 

Consumption 

and 

Expectations 

from a Gender 

Perspective in 

a Psoriasis 

Population in 

Northern 

Sweden 

Syftet med studien 

var att med ett 

könsperspektiv 

analysera 

användandet av 

vård av psoriasis 

och skillnader i 

förväntningar på 

sjukdomen .  

Metod: Ett frågeformulär skickades ut 

med 62 frågor rörande hemort, 

ekonomisk ställning, symptom, 

behandling och behandlingskostnader, 

uteblivna behandlingar, förväntningar 

på behandlingar och hur 

förväntningarna uppfyllts, samt frågor 

om upplevd livskvalitet och om 

sjukdomens svårighetsgrad och 

utbredning.  

Urval: Formulären skickades ut till 

1737 män och kvinnor, i ålders grupper 

från 10-89 år diagnostiserade med 

psoriasis eller medlemmar i 

Psoriasisförbundet i Västerbotten i 

Sverige, efter 2 påminnelser och med 

exkludering av 195 personer som 

förnekade att de hade psoriasis 

kvarstod 1060 deltagare. 

Studien belyste skillnader i konsumtionen av 

vård mellan män och kvinnor där kvinnor 

även generellt hade än lägre inkomst än män. 

Det var vanligare att män besökte en 

dermatolog medan kvinnor ofta besökte 

allmänläkare och kvinnor behandlade oftare 

sig själva i hemmet. Även ålder, livskvalitet, 

inkomst och ledbesvär inverkade starkt på 

konsumtionen av vård. Både män och 

kvinnor hade förväntningar på en 

professionell vård och förbättring av 

symptom. Kvinnor var med angelägna om 

ett vänligt bemötande hos sjukvårdspersonal. 

Dessa förväntningar uppfylldes förutom 

förväntningarna om förbättring av symptom.  

Grad I 

2007 

Sverige 

Academic 

Search Elite 

Uttjek, M., 

Nygren, L., 

Stenberg, B., 

& Dufåker, M. 

Marked by 

Visibility of 

Psoriasis in 

Everyday Life 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur personer med 

psoriasis upplever 

det dagliga livet 

med sjukdomen, ur 

ett brett 

sociologiskt 

perspektiv. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, vid 18 intervjuer 

uppnåddes en mättnad och resultatet 

analyserades med Grounded Theory. 

Urval: Personer med psoriasis boende i 

Västerbottens lands- och stadsbygd i 

åldrarna 37 till 74. 

Det framkom av studien att den svåraste 

aspekten med att leva med psoriasis både 

hos män och kvinnor var sjukdomens 

synlighet och känslan av att vara märkt och 

misstrodd på grund av sjukdomen. Detta 

framstod som svårast under informanternas 

yngre år. De som hade levt länge med 

sjukdomen hade anpassat sig till restriktioner 

i det dagliga livet vilket påverkade deras 

livskvalitet. Deltagare upplevde en högre 

livskvalitet då de deltog i sociala 

sammanhang.  

Grad I 

 



 

         Bilaga II.9 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Waernulf, L., 

Moberg, C., 

Welin 

Henriksson, 

E., Evengard, 

B.& Nyberg, 

F. 

Patient´s view 

on care and 

treatment after 

phototherapy 

for psoriasis 

and atopic 

eczema 

including a 

gender 

perspective 

Syftet med studien 

var att undersöka 

och belysa 

skillnader av 

patienters 

uppfattning om den 

vård och 

behandling som de 

fått på en 

hudmottagning sett 

ur ett 

genusperspektiv. 

Metod: Enkätundersökning bestående 

av frågor om demografisk data, 

upplevelser kring sjukdomen, vård och 

behandling delades ut till patienter 

mellan dec 04 och april 05. Totalt 

delades 75 enkäter ut, 47 besvarades. 

26 av de som besvarat enkäterna 

anmälde intresse av att delta i intervju. 

Intervjuerna gjordes både i gupp och 

enskilt under totalt 6 tillfällen. 

Intervjuaren använde öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. Varje 

intervju lästes av båda intervjuarna för 

att nå konsensus i innehållet och plocka 

ut teman. Statistisk analys med Mann-

Whitney U och Spearmans 

rangkorrelation användes för att 

analysera enkätsvaren.  

Urval: Patienter med diagnostiserad 

psoriasis eller eksem som behandlats 

med ljusterapi och lokalverkande 

läkemedel på en öppen hudvårdsenhet i 

Stockholms kommun. Deltagarna var 

medelålders, talade flytande svenska 

och hade ingen kognitiv nedsättning. 

26 av de som besvarat enkäterna 

anmälde intresse av att delta i intervju. 

19 av informanterna fullföljde 

intervjuerna, 11 kvinnor och 9 män.  

Studien visade att att både män och kvinnor 

upplever otillfredsställande information 

kring sjukdomen och behandlingen av hälso- 

och sjukvårdspersonal. Kvinnor tenderade 

att vara mer aktiva och tog ett stort ansvar i 

sin sjukdom vad gäller att ställa frågor om 

orsak, påverkansfaktorer samt visade större 

följsamhet till behandling med 

lokalverkande läkemedel. Männen däremot 

antog en mer passiv roll gentemot följsamhet 

till läkemedelsbehandling, visade ovillighet 

till att ställa frågor och ifrågasätta, förlitade 

sig istället till vårdpersonalens kunskap. 

Detta ger underlag för att patientutbildning 

måste utformas individuellt och med hänsyn 

till genus. Det framkom i studien att kvinnor 

i regel upplever större obehag än männen när 

skoven är som svårast. Trots detta har ofta 

kvinnor sämre tillgång till ljusterapi än vad 

männen har och uppger också att de erfarit 

en god effekt av behandlingen när de väl får 

tillgång till den. Enligt författarna till studien 

påverkar genus hur patienterna ser på vård 

och behandlingar och därför måste 

utbildning anpassas individuellt och med 

hänsyn till ett genusperspektiv. 

Grad I 

          



 

Bilaga II.10 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

2007 

Sydafrika 

Academic 

Search Elite 

Watson, T., & 

de Bruin, G. P. 

Impact of 

Cutaneous 

Disease on the 

Self- Concept: 

An 

Existential-

Phenomenolog

ical 

Study of Men 

and Women 

with Psoriasis 

Syftet med studien 

var att beskriva 

upplevelser och 

erfarenheter från 

män och kvinnor 

som lider av 

psoriasis och 

betydelsen för 

självuppfattning 

och självkänsla.  

Metod: En kvalitativ studie där 

informanterna gav detaljerade 

beskrivningar kring upplevelsen av att 

leva med psoriasis. Datan analyserades 

med existentiell fenomenologisk 

metod. 

Urval: Deltagare valdes ut med 

kriterierna att de skulle ha erfarenhet 

av att leva med psoriasis tala samma 

språk som författaren och ha förmåga 

att uttrycka känslor och tankar. Först 

hittades fem deltagare som fyllde upp 

kriterierna, ytterligare två valdes ut 

med hjälp av så kallat ”snowball-

sampling”. Av de sju deltagarna var tre 

män och fyra kvinnor i åldrarna 29-65 

år.  

Deltagarna i studien beskrev upplevelsen av 

psoriasis som ett angrepp på deras fysiska 

kropp, utslagen upplevdes som äckliga, 

motbjudande, smärtsamma, generande, 

obehagliga och förnedrande. 

Manifestationerna av psoriasis blev början 

på en process som ledde till en negativ 

självuppfattning. Deltagarna upplevde ett 

känslomässigt tumult där det upplevda 

traumat av att ha psoriasis ledde till en 

fragmenterad självbild. Utförlig information 

och kunskap om sjukdomen hjälpte 

deltagarna till att känna förmåga till kontroll 

över sitt tillstånd. Relationen till 

sjukvårdspersonal var viktig och deltagarna 

eftersökte läkare som visade empati, tog sig 

tid till att samtala om patienternas fysiska 

och psykiska tillstånd och behandlade varje 

patient som unik. Informanterna sökte aktivt 

efter personer eller aktiviteter som kunde 

hjälpa dem hantera psykisk och emotionell 

ohälsa vilket ansågs vara främsta orsaken till 

skov av sjukdomen.  

Grad I 

 

 

 

 

 


