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Sammanfattning 

 

Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom som uppkommer i perioder. Sjukdomens 

behandling går ut på att lindra patientens besvär men går inte helt att bota. Dagens samhälle 

kan uppfattas som ytligt och utseendefixerat vilket leder till att personer som lider av 

psoriasis kan känna sig annorlunda på grund av den förändrade huden. Syftet med uppsatsen 

är att belysa patienters erfarenheter av att leva med psoriasis. Metoden som används är en 

litteraturstudie utifrån Axelsson (2008). Åtta kvalitativa artiklar har använts för att skildra 

patienters upplevelse av sjukdomen. Resultatet visar att upplevelsen av den egna kroppen är 

negativ då huden förändras och gör att den ser annorlunda ut. Negativa upplevelser och 

skam om den egna kroppen kan leda till isolering. Personer som lider av sjukdomen ser 

negativt på att ge sig in i nya sociala och intima relationer av rädsla för att bli avvisade på 

grund av sin hud. Att våga och kunna acceptera sjukdomen är svårare för unga personer än 

äldre som levt med sjukdomen i flera år. Att vårdas på en vårdavdelning upplever 

patienterna som en ”fristad”. Kontakten med andra patienter är viktig, ofta uppkommer 

samtal om problem som uppstår under sjukdomens gång samt tröst från patienter som förstår 

varandra. Vårdpersonalens kunskap om patienternas psykosociala ohälsa vid psoriasis är låg. 

Att öka kunskapen hos vårdpersonalen kommer att leda till en ökad förståelse om 

patienternas problem i samhället. Diskussionen mellan vårdpersonal och patienter kan leda 

till att lidandet minskar och patienten kan acceptera sjukdomen. 

 

Nyckelord: Psoriasis, Synlighet, Hantering, Relationer, Utstötning, Vårdavdelning 
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INLEDNING 

 

Valet att skriva om psoriasis väcktes i samband med att en av författarna lider av en 

hudsjukdom sedan barndomen. Möten med patienter som lider av olika hudsjukdomar 

under den verksamhetsförlagda utbildningen har gjort att intresset ökat speciellt för 

dessa patienter.  

I Sverige är det mellan 250-300 000 personer som lider av psoriasis (Psoriasisförbundet, 

2012). Både från egna erfarenheter och från möten med patienter som har psoriasis har 

det visat sig att det finns en okunskap kring sjukdomen. Personer med psoriasis påminns 

ständigt hur sjukdomen påverkar utseendet, och hur samhällets och medias syn på den 

ideala kroppen bör vara. I arbetet som sjuksköterska kommer möten med personer som 

lider av psoriasis. Vid dessa tillfällen är det viktigt att det finns en kunskap om vad 

psoriasis innebär och hur patienter upplever sin egen kropp i samband med sjukdomen 

psoriasis. 

 

BAKGRUND 

Psoriasis 

 

Green (2011) beskriver psoriasis som en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som ofta 

kommer i perioder. Den normala huden nybildas på ungefär 28 dagar, från det understa 

lagret upp till det yttersta hornlagret. Huden hos psoriasis patienter förnyas på ungefär 

fyra dagar vilket leder till stora hudområden med fjällande utseende. Hudutslagen börjar 

med en vidgning av kapillärerna, därefter angrips huden av vita blodkropparna vilket 

resulterar i en inflammation i huden. 

 

Enligt Psoriasisförbundet (2012) finns det olika typer psoriasis. 

 Plackpsoriasis som bildar stora fläckar på huden som fjällar som har ett utseende 

likt stearin. Denna typ av psoriasis upptäcks oftast på armbågar och knän.  

 Guttat psoriasis är en typ av psoriasis som är småprickig, som finns över hela 

kroppen.  

 Invers psoriasis är blanka och röda fläckar som inte fjällar, dessa finns oftast i 

kroppens olika hudveck.  
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 Pustulös psoriasis är små varblåsor som kan bilda större områden på kroppen.  

 Ljuskänslig psoriasis som förvärras då personen befinner sig i solsken. 

 

Orsaker/Behandling 

 

Psoriasis är en genetisk sjukdom och kan hoppa över flera generationer för att sedan 

komma upp flera generationer senare. Psoriasis har även en koppling till stressiga 

miljöer och återkommande infektioner. Forskning har visat att konsumtion av alkohol 

och tobak försämrar sjukdomen. Personer som har psoriasis kan både bli försämrade 

och förbättrade genom att befinna sig i solljus (Green, 2011). Olika typer av folkslag 

har en minskad risk att utveckla psoriasis som till exempel indianer, färgade och japaner 

(Steen-Lindeman, Andersen & Ingebretsen, 2009).  Anledningen till varför olika 

folkslag har svårare att drabbas av psoriasis är inte helt klarlagt. Dock visar det sig att 

vissa folkslag med solfattigdom har större risk att drabbas av psoriasis (Rorsman, H., 

Björnberg, A. & Vahlquist, A., 2007)    

 

Enligt Bjarkøy, Gjengedal & Wahl (2011) är syftet med behandlingen av psoriasis inte 

att bota sjukdomen utan målet med behandlingen är att lindra och kontrollera 

sjukdomen. Den medicinska behandlingen av psoriasis är Ultraviolett B (UVB) ljus 

vilket innebär att patienten får ljusbehandling som minskar utbredningen av psoriasis. 

Ljusstyrkan av UVB ökas tills patienten har fått önskad effekt, vilket är patientens 

måldos. Behandlingen görs tre gånger i veckan tills hudförändringarna har minskat eller 

försvunnit (Lee & Kalb, 2008). Mjukgörande salvor används för att hålla huden 

återfuktad och mjuk. Glukokortikoider används ofta till patienter med psoriasis, det 

används för att minska hudcellernas tillväxt vilket leder till att områdena med psoriasis 

minskar (Green, 2011). 

 

Det vårdvetenskapliga perspektivet 

 

För att få en djupare förståelse för patienters upplevelse med hudsjukdomen psoriasis ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv krävs det en beskrivning av några vårdvetenskapliga 
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begrepp som är relevanta i arbetet. Dessa begrepp är: lidande, subjektiv kropp, skam 

och livsvärld. 

 

Lidande 

 

Wiklund (2003) beskriver att lidande och identitet hänger samman, kan patienten inte 

klara av omgivningens eller sina egna förväntningar på grund av en sjukdom eller en 

kroppsskada så uppstår lidande. Med våra egna kroppar måste lidandet kopplas till 

människan som patient. Lidandet blir därför en konsekvens av att människan som helhet 

riskerar att gå förlorad. Eriksson menar att lidandet är tillskrivit människan, ”att leva 

innebär bland annat att lida” (Eriksson, 1994, s. 11). Lidandet är en kamp mellan det 

onda och det goda, mellan lust och lidande. Men lidandet i sig har ingen mening, det är 

människan själv som skapar lidandet en mening. Det finns tre olika typer av lidanden 

som kan mötas i vården; vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Eriksson, 

1994).  

 

Vårdlidande innebär att lidandet är orsakat av vården, det är med andra ord inte en 

sjukdom som ger upphov till själva lidandet utan det är den ofullständiga vården som 

utebliven vård, kränkning av patientens värdighet, maktutövning etcetera (Eriksson, 

1993). Denna typ av lidande kan enligt Wiklund (2003) elimineras då den 

uppmärksammas hos vårdaren. 

 

Sjukdomslidande är den andra typen av lidande som förorsakas av sjukdom och 

behandling, särskilt då patienten plågas av smärta (Eriksson, 1994).  Det är med andra 

ord vad som i medicinskt uttryck kallas för symtom, till exempel smärta, yrsel och 

illamående (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud& Fagerberg, 2003).  

 

Livslidande innebär enligt Eriksson (1994) ett hot mot en persons totala existens eller 

att möjligheten till det sociala livet går förlorad. Att hotas av förintelse, en känsla av att 

man kommer att dö men vet inte när detta kommer att ske, är ett exempel på livslidande. 

Att inte bli sedd och bekräftad är ett sätt att förintas. Men en av den allra djupaste sorten 

av livslidande är kärlekslösheten, att inte uppleva någon kärlek från någon.  
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Att leva med en kronisk hudsjukdom som psoriasis leder till ett livslidande då vi idag 

lever i ett mycket utseendefixerat samhälle. Känslan av begränsning i sitt sociala liv på 

grund av sjukdomen kan leda till isolering eftersom patienten inte blir sedd eller 

bekräftad som människa.  

 

Den subjektiva kroppen 

 

Filosofen Merleau-Ponty framställer att det är med hjälp av våra kroppar vi får tillgång 

till världen. Vid en förändring i våra kroppar, förändras även tillgången till vår värld. 

Den subjektiva kroppen innebär att det inte finns en dualism som i den medicinska 

synen om kropp och själ. Subjektiv kropp innebär inte att människan har en kropp utan 

är sin kropp (Dahlberg et al. 2003).  

 

Dahlberg et al. (2003) skriver att det är genom förståelsen av den subjektiva och levda 

kroppen som människan får en ny syn på sjukdomen. Med detta menas att 

sjuksköterskan ser hela personen och inte bara sjukdomen, eftersom sjukdomen 

påverkar patientens dagliga och sociala liv då hon trots allt ”är sin kropp”.  

 

Kroppen är central för våra upplevelser, och identiteten utformas även ur den. 

Sjuksköterskan bör ha förståelse för hur den subjektiva kroppen påverkas av en person 

som har psoriasis. Sjukdomen är väldigt synlig och ibland väldigt svår att dölja från 

omgivningen; identiteten utformas därför utifrån sjukdomen. Då kroppen förändras på 

grund av sjukdom eller skada kommer även vår egen upplevelse av vår kropp att 

förändras, och därmed kommer även omgivningen att behandla patienten annorlunda 

(Wiklund, 2003). 

 
Skam 

 

Skam är något som får en människa att hålla sig inom socialt accepterade gränser och på 

det sättet främjas gemenskap med andra. Skamkänslan innebär en kränkning av 

personens värdighet; hon blir skadad och försöker därför gömma sig från det som kan 

framkalla skam (Cullberg Weston, 2008). 
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För att skydda sig mot förväntad skam använder patienten olika strategier, dessa 

strategier gör att de ökar avståndet till andra människor och som till följd kan detta leda 

till isolering (Wiklund, 2003).  

 

Skam är en smärtsam känsla av att inte duga.  Personerna upplever sig nedvärderade 

och att de inte utgör en del av någon social gemenskap. Skammen kommer från vår 

rädsla av att bli utstötta och ensamma. Det finns olika källor till skammen, skammen 

över utseendet, kläderna, kroppen eller ens personlighetsdrag (Cullberg Weston, 2008). 

Psoriasis kan lätt ses som en källa till skam då det påverkar utseendet, kroppen och även 

personligheten på olika sätt.  

 

Cullberg Weston (2008) skriver att det mest grundläggande i vårt liv är sökande efter 

närhet och bekräftande relationer, men när detta misslyckas så dyker skamkänslan upp. 

Vidare beskriver hon att den värsta smärtan är att söka kontakt men bli avvisad, att inte 

känna sig som värd att älska är den djupaste sortens av skam. 

 

Livsvärld 

 

Dahlberg et al. (2003) beskriver livsvärlden som den verklighet personen lever i. 

Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå och beskriva den värld som patienten 

upplever. Vidare kan inte livsvärlden förstås genom ett objektivt eller ett subjektivt 

fokus, utan ses som en koppling mellan dessa. Vid sjukdom upplever patienten sin egen 

kropp med sjukdomen. Då sjuksköterskan ser sina patienter genom ett 

livsvärldsperspektiv, ses patienten som en unik person utifrån sin egen erfarenhet om 

sjukdomen.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Idag lever många personer med hudsjukdomen psoriasis som påverkar både livsvärlden 

och det dagliga livet. Dessutom lever vi i ett samhälle där mycket fokus ligger på 

utseendet och därmed blir yngre personer med sjukdomen extra utsatta, och  ett lidande 
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skapas. Livserfarenheten av  att inte kunna visa upp en intakt hud påverkar personen. 

Genom att belysa problemen med psoriasis kan lidande undvikas och risken för en 

utvecklad isolering kan minskas. En av sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift är att 

lindra lidande. Det är viktigt att genom en litteraturstudie kunna belysa patienternas 

upplevelse av hur det är att leva med psoriasis, för att kunna bemöta denna patientgrupp 

på bästa sätt. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa patientens upplevelse av att leva med psoriasis. 

 

 

METOD 

 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa studier. 

Axelsson (2008) beskriver att litteraturstudier är till för att kunna söka ny kunskap och 

genom den framställa ett problem på ett användbart sätt, detta för att utveckla sin egen 

profession. Induktiv ansats har används i uppsatsen, genom att förutsättningslöst 

granska texterna. Deduktiv ansats är motsatsen till induktiv ansats då istället  texterna 

granskas utifrån en förutbestämd mall (Lundman och Granheim, 2008). 

 

Litteratursökning 

 

Kvalitativa studier söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser har fokus 

på artiklar som handlar om vård och medicin. Artiklarna som vi sökte skulle besvara  

syftet Sökorden som användes var: Psoriasis, Experience, Psychosocial Factors, 

Dermatology Nursing, Skin Diseases, Bullying, Sex och Visibility. 
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Tabell 1: Sökhistorik 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Inkluderade 

Cinahl TI Psoriasis 

AND TX 

experience AND 

MW 

Psychosocial 

Factors 

Abstract 

Available;  Peer 

Reviewed; 

Article 2002-

2009 

5 3 

Cinahl MW Psoriasis 

AND 

Dermatology 

nursing AND 

adult 

Peer Reviewed; 

Article 2005-

2011 

6 1 

Cinahl Skin diseases 

AND Bullying 

Peer Reviewed; 

Article 2006-

2011 

1 1 

Cinahl Visibility AND 

Psoriasis 

Abstract 

Available; Peer 

Reviewed; 

Article 2007-

2012 

2 1 

Cinahl Skin diseases 

AND Sex AND 

Psoriasis 

Peer Reviewed; 

Article 2009-

2011 

3 1 

PubMed Psoriasis AND 

Body Image 

Article 2007-

2012 

15 1 

 

 
 

Inkluderade artiklar skulle vara peer-reviewed och utgivna under 2000-talet. 

Exkluderade artiklar var inriktade på behandling, biverkningar samt barn mellan noll 

och arton år. Vidare exkluderades även artiklar som inte ansågs vara vårdvetenskapliga 

och saknade ett tydligt syfte. 

 

Dataanalys 

 

Med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme (CASP) gjordes en 

kvalitetsgranskning av de åtta inkluderade artiklarna. Artiklar som valdes ut hade en 

medelhög till hög kvalitet. Axelssons (2008) granskningsmodell över 

litteratursammanställningen användes på valda artiklarna för analysen (Bilaga 1). 
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Innan området för uppsatsen gjordes först en pilotsökning för att se om det fanns 

tillräckligt med relevanta artiklar inom området. Sökningen skedde på flera olika 

hudsjukdomar för att se hur många artiklar det fanns om de olika hudsjukdomarna. Med 

psoriasis fick vi flest artiklar och utifrån det resultatet bestämdes att området psoriasis 

och upplevelsen av att leva med sjukdomen skulle användas. 

 

Sökningen av artiklar började med att leta efter artiklar som beskrev området psoriasis 

och som på något sätt kunde besvara syftet på uppsatsen. Efter att ha hittat artiklar som 

kunde passa in på arbetet lästes artiklarnas abstrakt. Artiklar exkluderades på grund av 

det fanns ett riktat resultat mot den medicinska delen av sjukdomen. Alla inkluderade 

artiklar lästes och granskades noga utifrån arbetets syfte för att kunna besvara detta. Gul 

markeringspenna användes för att markera det som skulle innefatta innehållet i 

resultatet, här hittades många likheter i alla artiklar, men också några olikheter. Stödord 

skrevs och placerades sedan i kategorier som kunde bilda likheter och olikheter. 

 

Artiklarna lästes ordentligt flera gånger för att inte missa något relevant för resultatet. 

Redan markerade områden med gult fortgicks genom att markera med olika färger för 

att hitta lika områden i alla artiklar. Efter att alla artiklar lästs igenom skrevs en 

sammanfattning på alla markerade områden. Sammanfattningarna lästes igenom och det 

hittades likheter som sedan skulle användas som innehåll i resultatet. I vissa av 

artiklarna nämndes områden som inte beskrevs noggrant, dessa områden var sex och 

mobbning. Det bestämdes att en ny sökning på artiklar skulle ske specifikt på dessa 

områden. Artiklarna granskades på samma sätt som övriga artiklar för att hitta relevant 

text till resultatet. Varje område som hittades i artiklarna beskrevs med några ord. Orden 

som hittades granskades och placerades in tillsammans med andra liknande ord för att 

hitta gemensamma nämnare. Gemensamma nämnare som hittades bildade subteman. 

Efter att ha hittat subtema placerades de tillsammans och teman kunde hittas. 

Sammanlagt blev det två teman och sju subteman. 
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RESULTAT 

 

Tabell 2: Teman och subteman. 

 

TEMA SUBTEMA 

ch  Rädsla för att skapa intima 

relationer 

 Upplevelsen av att inte duga.  

 Förändrad 

kroppsuppfattning 

Upplevelsen av svårigheter i vardagslivet  Begränsningar i vardagslivet 

 Känslan av utanförskap 

 Ökad samsjuklighet 

 Att fly vardagen 

 

 

Känslan att vara annorlunda 

 

Flera studier visar att patienter ofta upplever en otrygghet vid olika sociala relationer 

och har även en förändrad kroppsuppfattning till följd av sjukdomen. Det ökade kraven 

från samhället på hur den ideala kroppen skall se ut gör att patienten har en känsla att 

inte räcker till.   

 

Rädsla för att skapa intima relationer 

 

Rädsla för att skapa intima relationer tycks vara vanligt bland patienter med psoriasis då 

många känner sig oattraktiva på grund av sitt kroppsliga utseende. Magin, Heading, 

Adams & Pond (2010) menar att personer med psoriasis känner att både sexualiteten 

och hudens utseende går hand i hand. Många av personerna med psoriasis upplever det 

jobbigt att hitta och inleda nya intima och sexuella relationer. Oftast tycker unga och 

ogifta personer att det är jobbigt med sexuella och intima relationer. Detta är oftast 

påfrestande då personerna inte har en fast partner som accepterar sjukdomen och ser 

personen bakom sjukdomen. Watson och de Bruin (2007) beskriver att många patienter 



 10 

med psoriasis upplever att sjukdomen är förödande att leva med och vissa känner att det 

inte finns någon som vill leva med dem. Många patienter med psoriasis upplever en 

känsla att vara oattraktiv till det motsatta könet och känner sig smaklösa och äcklade av 

sin sjukdom. Detta leder oftast till att självkänslan och sexualiteten minskar i samband 

med intima och sexuella kontakter. Magin et al. (2010) understryker att många patienter 

upplever att sexualiteten blir negativt laddad på grund av hudens utseende.  

 

Uttalade hudförändringar kring genitalierna hos både män och kvinnor kan leda till att 

det inte går att genomföra samlag beroende på skador och ökad ömhet på och runt 

genitalierna. Utslag kring och på genitalierna kunde leda till känslor som oattraktiv och 

motbjudande, vissa patienter försökte undvika att ha samlag under dessa perioder då de 

ville dölja sina utslag för sin partner. Hudförändringarna kunde vara kvar länge på 

kroppen. Då ena partnern i ett förhållande har psoriasis kring genitalierna minskade den 

sexuella och intima kontakten mellan partnerna. Hudförändringarna kan vara långvariga 

och kan därmed leda till att partnerna glider isär på grund av att den sexuella och intima 

kontakten minskar kraftigt under en lång period. Oftast känner sig personen med 

psoriasis sig äcklig och annorlunda, genom att inte bli berörd av sin partner förstärks 

denna känsla (Wahl, Gjengedal, & Hanestad, 2002). 

 

Magin et al. (2010) skriver att många som levde med psoriasis upplevde en rädsla att bli 

avvisad på grund av hudens utseende. Patienter med psoriasis hade en rädsla och skam 

över sin kropp då de var tvungna att visa sin nakna eller halvnakna kropp som vid 

sexuella kontakter eller vid bad eller andra aktiviteter där man oftast känner sig tvungen 

att vara halvnaken. Oftast fanns skammen även då patienten visade sig i sin partners 

närvaro.  

 

 

Upplevelsen av att inte duga 

 

I dagens samhälle ska kroppen vara stark, ren och vacker för att kunna anses som en bra 

och fin kropp. Patienter med psoriasis upplever sin kropp som äcklig och motbjudande 

och passar inte in i samhällets bild av en perfekt kropp (Wahl et al. 2002). Magin, 

Heading, Adams, Pond och Wayne (2009) förklarar vidare att även media har en stor 
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roll i samhället när kroppar framställs. Media visar kroppar som är perfekta och som 

alla i samhället längtar efter att ha. Genom att ha en sjukdom som påverkar huden och 

som inte uppfyller dessa krav hamnar patienten utanför samhällets ideala bild av hur 

kroppen skall se ut. Att inte kunna kontrollera sjukdomen gör oftast att patienten skapar 

ett hat mot sin kropp och mot bilderna som media visar upp. Bjarkøy et al. (2011) 

understryker att patienter som har psoriasis inte ser någon likhet med den kroppen som 

media visar upp. Watson och de Bruin (2007) beskriver att det är huden som samhället 

ser först hos en person som de möter.  

 

Patienter med psoriasis upplever sig annorlunda på grund av att sjukdomen förändrar 

hudens utseende. Sjukdomen kommer i skov vilket innebär att periodvis är huden fin 

och nästa period är huden fylld av utslag och hudförändringar. Då patienten har en 

sjukdom som inte går att bota leder det ofta till ett onödigt undvikande, speciellt vid den 

aktiva delen av sjukdomen. Patienterna känner sig ofta ovälkomna och uttittade av 

andra, vilket leder till ett undvikande av platser som leder till att känslan av skam och 

besvärande situationer (Wahl et al. 2002). 

 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

 

I flera studier hittades ett starkt samband mellan patienternas kroppsuppfattning och 

deras självbild eftersom deras självbild var starkt beroende av andras bedömningar 

vilket påverkade deras självkänsla (Rouyouf Khoury, Danielsen & Skiveren, 2012; 

Magin et al. 2009; Magin et al. 2010). Det visade sig att självbild, självkänsla, 

pinsamhet och skam var kopplad med hög självmedvetenhet. Patienterna uppgav att ju 

mer självmedvetna de var desto säkrare var de på att förutsäga vad andra tänkte om 

deras kropp. Det kan egentligen ha varit så att den andre personen kollade på deras skor 

och inte på huden, men patienterna var ändå mer benägna på att tro på det sistnämnda 

(Magin et al. 2009). Självförtroendet var också något som påverkades negativt till följd 

av mobbning i skolan eller på jobbet (Magin, Heading, Adams, Pond & Wayne, 2008). 

Även minskad fysisk aktivitet förekom hos patienter med psoriasis till följd av deras 

negativa kroppsuppfattning och rädsla för folks reaktioner. Patienter uppgav att den låga 
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självkänslan till stor del berodde på begränsningarna och att de hade så negativ självbild 

och kroppsuppfattning att de även undvek kolla sig i spegeln (Rouyouf Khoury et al. 

2012). Watson och de Bruin (2007) diskuterar också att vid symtom från sjukdomen 

känner patienterna sig oftast maktlösa och hjälplösa för att de inte själva kan kontrollera 

sjukdomen och sin egen kropp. 

 

Det framkom även att vid perioder med förvärrade symtom beskrev flera patienter att de 

såg sin sjukdom som sin fiende och detta försämrade deras självbild, men vid 

symtomfria perioder kände de sig fria och självsäkra. En av patienterna fann även sig 

själv sjunga av glädje (Uttjek, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007; Wahl et al. 2002). 

 

Att uppleva svårigheter i vardagslivet 

 

Förändringar på kroppen som sjukdomen medför leder oftast till att patienten undviker 

situationer som kan kännas jobbiga. Patienten blir därför oftast begränsad av denna 

strategi. Flera av patienterna känner sig avvisade från sin omgivning och därför kan 

ökad risk för psykisk ohälsa som depression och ångest förekomma.  

 

 

Begränsningar i vardagslivet 

 

Efter att ha levt med psoriasis i flera år hade många patienter anpassat sig till 

sjukdomen, dess behandlingar och begränsningar i det dagliga livet och därmed 

accepterat sin livssituation. Att acceptera sjukdomen kan ta tid. Oftast har unga personer 

svårare att acceptera, därför att under ungdomsåren är det viktigt att ha en fin och 

oskadad hud. Är man ung och har en förändrad hud är det svårt att acceptera att man 

inte kommer ha en lika fin hud som sina jämnåriga (Rouyou Khoury et al. 2012; Uttjek 

et al. 2007). Att dölja sin sjukdom från andra var en viktig del i livet med sjukdomen, 

som också blivit en rutin för många av patienterna, exempelvis undvika olika 

sportaktiviteter, bada på allmänna platser, fester, avslöjande kläder etc. Hudvården blev 

en precis lika viktig del av de dagliga rutinerna som alla andra dagliga rutiner som 

exempelvis borsta tänderna, tvätta sig etcetera (Rouyou Khoury et al. 2012; Uttjek et al. 
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2007; Wahl et al. 2002). Samtidigt påpekade patienterna också att sjukdomen givit dem 

en ny syn på livet. De kände sig mer mogna, ödmjuka och omsorgsfulla. Andra 

upplevde sig vara mer blyga och introverta än tidigare. Mycket berodde på rädslan av 

att skapa uppmärksamhet. När många anhöriga till patienten förstod sjukdomen 

minskade känslan att vara annorlunda och många av de anhöriga accepterade 

sjukdomen (Magin et al. 2009; Uttjek et al. 2007).  

 

Många patienter hade svårt att skaffa nya vänner eller relationer på grund av rädslan att 

bli avvisad på grund av sitt utseende. Patienterna hade olika grader av förändrad 

kroppsuppfattning beroende på psoriasisutslagen synlighet och lokalisation. Många 

upplevde att utslag i hårbotten, ansikte och på händerna var jobbigare då det finns en 

ökad synlighet där (Wahl et al. 2002). Många undviker att vistas på offentliga platser 

för att de känner sig motbjudande och vill inte att andra personer ska få möjlighet att 

granska dem. När sjukdomen var aktiv isolerade sig många av patienterna för de 

upplevde sig själva som ett monster (Magin et al. 2008). Wahl et al. (2002) beskriver 

vidare att en del personer med psoriasis inte känner att utslagen har någon påverkan på 

relationerna eller sociala kontakter. De hade inga tankar på att skyla sin hud inför andra, 

många använde shorts och t-shirts och brydde sig inte om att andra tittade. 

 

Känslan av utanförskap 

 

 

Mobbning var något som många patienter med psoriasis gått igenom både i barndomen 

och i vuxenlivet. Omgivningens rädsla för att psoriasis är smittsamt ledde till att 

patienterna blev utfrysta och mobbade. Till följd av detta väljer många att isolera sig 

själva (Magin et al. 2008). Rouyouf Khouryet al. (2012) skriver att många patienter i 

deras studie hade en rädsla för att bli stigmatiserade av sin omgivning om huden blir 

synlig för andra.   

 

Gemensamt för många studier var upplevelsen av att den jobbigaste perioden med 

sjukdomen var under skolåren då patienten var tvungna att visa sig i olika situationer. 

Det var då mobbningen var som mest omfattande och kommentarer som ”leprasjuk”, 
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”ohygienisk” och ”missfoster” var inte ovanliga (Magin et al. 2008; Magin et al., 2009; 

Uttjek et al. 2007; ). 

 

Vid vuxen ålder tycks dessa patienter vara extra sårbara, och till stor del kan detta bero 

på vad personerna gått igenom som unga. Att tidigt i livet bli sedd som annorlunda och 

bli utsatt för trakasserier påverkar väldigt många. Oskyldiga kommentarer från små barn 

som exempelvis, ”vad är det för fel på ditt ansikte?” eller ” vad har hänt med din 

hand?”, är känslomässigt sårande och bidrar till ett försämrat självförtroende och dålig 

självkänsla hos många patienter. Patienterna uppger också att de varit med om elaka och 

känslokalla kommentarer från professionella sjukvårdare (Magin et al. 2008).  

 

Ökad samsjuklighet 

 

Magin et al., (2009) beskriver i sin studie att både depression och ångest är en vanlig 

samsjuklighet med psoriasis. Magin et al. (2008) understryker att bli mobbad i 

barnaåren samt under tonåren ökade samsjukligheten till depression, ångest, 

tvångstankar och sociala fobier. 

 

Genom den isolering som sjukdomen leder till i vissa fall upplevdes en ökad känsla av 

nedstämdhet bland patienterna. Den nedstämdhet som uppkommer vid förändrad hud 

och kropp är en del av sjukdomen. Ångest var väldigt framträdande som samsjuklighet 

med psoriasis. Enligt studien uppkom ångesten i samband med sociala situationer och i 

samband med exponering av den egna huden, som många av patienterna med psoriasis 

uppfattar som jobbigt. Genom hudvård kunde ångest också uppkomma, detta genom att 

ständigt ta hand om huden för att slippa se annorlunda ut. Patienter med psoriasis kunde 

även ha samsjuklighet med tvångstankar och tvångshandlingar genom att ständigt oroa 

sig över sitt utseende. Många av patienterna med psoriasis använde alkohol för att 

självmedicinera mot depressionen, ångesten och tvångsbeteendet (Magin et al. 2009). 

Att fly vardagen 

 

Behovet av att vårdas på dermatologiavdelning tycks vara stor eftersom många patienter 

upplevde det som en återhämtning efter alla utmaningar i det dagliga livet. Detta var en 
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lättnad både ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv eftersom många av de 

strategier de använde sig av för att dölja sjukdomen och som begränsade deras liv samt 

sociala kontakter inte behövdes användas på sjukhuset (Bjarkøy et al. 2011). Sjukdomen 

upplevdes som mycket energi- och tidskrävande hemma då det krävdes regelbunden 

behandling för att behålla intakt hud samt byte av kläder och tvätt dagligen. Denna 

börda tog nu istället sjukhuset över (Uttjek et al. 2007; Wahl et al. 2002). 

 

Den frekventa kontakten med vårdpersonalen var en mycket viktigt del i deras stödjande 

nätverk. Men det var inte bara mötet med vårdpersonalen, utan även stöd och support 

från andra inneliggande patienter med samma sjukdom visade sig vara mycket viktigt 

för återhämtningen ur ett psykosocialt perspektiv. Dessa kontakter motverkade isolering 

eftersom patienterna kunde prata med varandra om sina utmaningar och hur de 

hanterade sjukdomen i det dagliga livet. Detta fick patienterna känna att de inte var 

ensamma med sjukdomen (Bjarkøy et al. 2011; Rouyouf Khouryet et al. 2012). 

 

Studien av Bjarkøy et al. (2011) visar att många patienter från dessa vårdavdelningar 

upplevde att sjuksköterskorna var endast inställda på att behandla sjukdomen och dess 

symtom medan den psykosociala delen sköttes av medpatienterna. Genom samtalen 

med medpatienterna kunde en diskussion föras kring problemen patienterna mötte under 

sjukdomens gång, och detta var mycket värdefullt för patienterna. Via samtalen med 

varandra kunde de prata med någon som hade samma problem och befann sig i samma 

situation och därigenom lära sig mycket av varandra. Men det var även en lättnad ur ett 

biomedicinskt perspektiv eftersom vården av huden kunde skötas på ett professionellt 

sätt av sjuksköterskorna och patienterna upplevde att de var mycket duktiga på just det. 

Men många av dessa patienter anser ändå att sjuksköterskorna bör bli bättre på att se 

hela människan och dennes livssituation och inte bara sjukdomen.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Genom att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar till uppsatsen kunde 

patienters upplevelser av att leva med psoriasis beskrivas och redovisas. Genom att göra 
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en bred sökning på artiklar som handlade om psoriasis kunde en smalare sökning göras 

senare för att hitta specifika områden som berörde mycket av patienternas levnadsvanor. 

Sökningen inriktades bara på upplevelsen av psoriasis och inte på psoriasisartrit som 

ofta uppkom bland sökresultaten. Om sökningen hade inkluderat psoriasisartrit hade 

resultatet på uppsatsen behandlat andra områden än vad psoriasis patienter upplever. 

 

Användningen av både Chinal och PubMed som databas i sökningen på artiklar gjorde 

att det blev en bredare sökning och en ökad mängd artiklar som behandlade upplevelsen 

att leva med psoriasis som det letades efter. Chinal var den huvudsakliga databasen 

under första sökperioden, medan PubMed användes i den specifika och sista delen av 

artikelsökningen. Efter den grundliga artikelsökningen hittades områden som var 

specifika för psoriasispatienters upplevelse att umgås med andra. Dessa områden söktes 

mer specifikt för att få artiklar som endast handlade om patienters upplevelse av 

specifika situationer i deras liv. Områdena som söktes specifikt var med sökorden Sex 

och Bullying, en artikel hittades som specifikt beskrev upplevelsen av dessa situationer. 

 

Avgränsningen på sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade under 2000-talet. 

Det fanns många bra artiklar som var publicerade tidigare, men många av dessa artiklar 

passade inte in i uppsatsens syfte, och var publicerade innan 2000-talet och 

exkluderades därför. Resultatet skulle antagligen inte påverkas då upplevelsen av att 

vara annorlunda troligen inte har förändrats från tidigare generationerna.  

 

Sökningen avgränsades till tonåringar och uppåt i åldrarna. Barn exkluderades från 

uppsatsen för att avgränsa området med artiklar som beskriver patienters upplevelser 

med psoriasis. Artiklarna analyserades genom att läsa artiklarna noga och en 

sammanställning gjordes (Bilaga 1). Efter att granskat artiklarna hittades ord som 

uppkom ofta i artiklarna, orden som passade ihop placerades i en grupp. Ord som inte 

uppkom ofta placerades in i grupper som likande varandra. Alla grupper jämfördes och 

teman bildades efter vad grupperna stod för. Subteman bildades av gruppernas innehåll. 

 

Den valda metoden för uppsatsen var att göra en litteraturstudie. Metoden valdes efter 

att ha diskuterat olika metoder som skulle kunde leda fram till en färdig uppsats. Efter 
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halva tiden började ett alternativ växa fram att skriva uppsatsen med en kvalitativ 

innehållsanalys. Många filmer hittades om patienters egna berättelser om hur de 

medverkande påverkades personligt av sjukdomen. Valet blev att fortsätta med den 

litteraturstudie som börjats. Ifall en kvalitativ innehållsanalys istället valts skulle det lett 

till en mer personlig sida på resultatet. Om en uppsats skulle skrivas igen kommer en 

narrativ innehållsanalys användas för att belysa specifika och personliga uppfattningar 

om sjukdomens påverkan. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Uppsatsen avsåg att belysa patienters erfarenheter av att leva med hudsjukdomen 

psoriasis. Sammanfattningsvis framkom det att deras kroppsuppfattning, självförtroende 

och självbild var mycket starkt beroende av vad andra tyckte om dem. Många hade 

problem med att skapa sociala kontakter och det fanns en stor osäkerhet och rädsla vid 

sexuella relationer. Sjukdomen skapade begränsningar i det dagliga livet vilket ledde till 

ett undvikande av en mängd olika situationer som kunde göra deras hud synliga för 

omgivningen.   

 

Young (2005) studie visar att nästan alla av deltagarna i studien ansåg att 

självförtroendet påverkades av sjukdomen och närmare tre fjärdedelar föredrog att 

stanna hemma och undvika sociala kontakter vid svåra symtomatiska perioder. Studien 

visar vidare likheter med vårt resultat när det gäller de olika strategier som användes för 

att dölja sin sjukdom, exempelvis undvika allmänna platser, ha på sig mörka 

långärmade tröjor och byxor och en ökad konsumtion av alkohol. 

 

Känslan av att vara annorlunda var påtaglig hos dessa patienter och många upplevde 

skam över den egna kroppen och  undvek därför situationer där kroppen kunde synas 

för omgivningen. Oskyldiga och även avsiktliga kommentarer från både barn och 

sjukvårdspersonal gav djupa sår hos patienterna. Cullberg Weston (2008) beskriver att 

få saker är så skamfyllda som saker som har med vårt utseende och vår kropp att göra 

och menar att kommentarer kan etsa sig fast i personernas minnen i åratal.  
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Vårdpersonalen tycks ha en bristande kunskap om psoriasis och dess konsekvenser på 

livet. Med den okunskapen bland vårdpersonalen kan det många gånger leda till 

oavsiktlig vårdlidande. Vårdlidande är orsakat av vården och inte av sjukdomen; det kan 

bero på utebliven vård, maktutövning eller som många gånger är fallet hos dessa 

patienter, en kränkning av deras värdighet (Eriksson, 1994). Vårdlidandet kan 

elimineras om problemet uppmärksammas (Wiklund, 2003). Detta problem bör kunna 

elimineras om kunskapen ökas bland vårdpersonal om sjukdomen och dess påverkan på 

patienternas dagliga liv.  

 

Att fly vardagen var ett annat mycket intressant fynd i denna studie. Det visade att 

patienter med psoriasis som vårdas på en dermatologisk vårdavdelning upplevde vården 

där som en återhämtning och en flykt från samhällets krav och utmaningar i det dagliga 

livet. Det blev både en medicinsk och psykosocial lättnad. Detta på grund av att 

vårdandet av huden sköttes på ett professionellt sätt av sjuksköterskorna, medan det 

psykosociala behovet tillfredsställdes av medpatienterna. Många var mycket tacksamma 

för detta, medan andra förväntade sig att sjuksköterskan också skulle ta del av det 

psykosociala vårdandet och inväntade oftast på sjuksköterskan att påbörja det vårdande 

samtalet som aldrig blev av. Många påstod därför att sjuksköterskorna var för 

biomedicinskt fokuserade.  

 

Ett ökat behov av samtal med dessa patienter har därmed identifierats och som 

sjuksköterskorna bör bli bättre på att uppmärksamma. Wiklund (2003) understryker att 

det vårdande samtalet har sin grund i den naturliga vårdens element. Vidare beskriver 

hon att det är först när den andre känner sig sedd, värdig och bekräftad som det skapar 

utrymme för patienten att klä sitt lidande i ord. Det vårdande samtalet är med andra ord 

en basal del av vårdandet som alltid funnits naturligt i vårdandet och som tycks hamna i 

skymundan på grund av det strikt biomedicinska fokuserandet. Detta skapar vidare inget 

utrymme för patienten för ett vårdande samtal och istället lider patienten då hon aldrig 

blir bekräftad och sedd.  
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Dahlberg et al. (2003) skriver att Merleau-Ponty anser att vi är våra kroppar, och kan 

inte gå ifrån den. Om kroppen skulle betraktas som något objektivt så skulle den skilja 

sig från alla andra objekt. Det är via vår kropp som vi upplever oss själva och det är 

med hjälp av den vi har tillgång till världen. Om kroppen skulle drabbas av en sjukdom 

så kommer också tillgången till världen och upplevelsen av sig själv att förändras 

(Wiklund, 2003). Det är därför viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till att psoriasis inte 

bara är en sjukdom utan det är något personen lever med via sin kropp och bör därför 

automatiskt bland vårdpersonal leda till funderingar kring hur patienten upplever 

sjukdomen i sin vardag.  

 

Det viktigt att veta att dagens samhälle lägger stor vikt på utseendet och därmed ställer 

orimligt höga krav på hur den ideala kroppen bör se ut. Det är de orimliga kraven från 

media och övriga samhället som leder till att mobbning också ökar bland dessa 

patienter. 

 

SLUTSATSER 

 

Resultatet i studien visar en del brister i omvårdnaden som vi tror kan avhjälpas om 

sjuksköterskan är mer uppmärksam i vårdandet. Följande punkter anser vi att 

sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal bör ha med sig i vårdandet:  

 

 Vårdaren bör se hela personen och inte bara sjukdomen 

 Kunskapen bland vårdpersonal om hudsjukdomar och dess effekter på patientens 

liv bör ökas.. 

 Uppmärksamma Behovet av samtal hos patienterna med psoriasis andra 

hudsjukdomar bör uppmärksammas.  
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BILAGA 1 

 

Författare, Årtal, Titel 

och Land 

Syfte Metod/ 

Intervention 

Urval 

Watson och de Bruin, 

2007. Sydafrika 

 

Impact of cutaneous 

disease on the self-concept: 

an existential-

phenomenological study of 

men and women with 

psoriasis 

Syftet med studien 

var att hitta 

erfarenheter av 

självuppfattning 

med att leva med 

psoriasis både 

bland män och 

kvinnor. 

 

 

Studiens metod 

innefattade 

fenomenologisk 

ansats där 

personernas egna 

erfarenheter 

studerades. Detta 

var att söka efter 

fenomenet 

psoriasis.  

Deltagarna som skulle 

delta i studien var 

tvungna att 1) Ha 

erfarenhet från 

fenomenet, 2) Tala 

samma språk som 

forskaren, 3) uttrycka 

känslor, tankar och 

olika uppfattningar 

och 4) att fenomenet 

är aktivt och under 

utredning. Alla 

deltagare måste vara 

över 18 år. Totalt 

antogs sju personer, 

tre män och fyra 

kvinnor. 
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Wahl, Gjengedal & 

Hanestad, 2002. Norge 

 

The bodily suffering of 

living with severe 

psoriasis: in-depth 

interviews with 22 

hospitalized patients with 

psoriasis 

Syftet med studien 

var att presentera 

patienters 

erfarenheter att 

leva med psoriasis, 

med både 

psykologiska och 

sociala 

påfrestningar 

. 

Studiens metod 

använde sig av 

groundedtheory 

som ansats, detta 

för att få ett 

sammanhang av 

fenomenet med 

psoriasis 

 

 

 

 

Ungefär 30 procent av 

deltagarna i studien 

som var tillfrågade var 

inlagda på en 

dermatologisk 

avdelning. För att 

kunna delta ska 

patienterna inte ha 

någon annan kronisk 

sjukdom.  Totala 

patienter som deltog i 

studien var 22 

personen, dessa 

mellan 20 och 80 år. 

10 män och 12 

kvinnor deltog. 13 av 

deltagarna hade 

problem med psoriasis 

artrit. 

Magin, Adams, Heading& 

Pond. 2008. Australien 

 

 

Experiencesofappearance-

relatedteasing and bullying 

in skin diseases and 

theirpsychologicalsequelae: 

resultsof a qualitativestudy 

Syftet med studien 

är att hitta 

erfarenheter av 

mobbning från 

personer med 

hudsjukdomar. 

Mobbningen 

påverkades av 

utseendet hos 

personer med 

hudsjukdomarna, 

om det skulle leda 

till en ökad 

psykologisk 

sjuklighet av detta. 

Studien använde 

sig av 62 

semistrukturerade 

intervjuer med 

personen som vid 

tillfället hade akne, 

psoriasis eller 

atopiskt eksem.  

Intervjuerna 

gjordes av samma 

person.  

 

Intervjuerna 

spelades in på 

band, med 

deltagarnas 

samtycke. 

Intervjuerna 

transkriberades till 

word-filer. Efter 

varje intervju 

gjordes en 

sammanfattning av 

hela intervjun. 

Rekryteringen av 

deltagare till studien 

skedde genom att en 

inbjudan skickades till 

deltagarna, som redan 

innan hade varit med i 

en tidigare studie. 

Deltagarna 

rekryterades genom 

allmänläkare eller 

dermatolog, även 

genom att erbjuda 

deltagande till dem 

som väntade i 

väntrum till läkare 

som varit med i den 

tidigare nämnda 

studien. 

Urvalet var stratifierat 

beroende på 

svårighetsgrad i sin 

hudsjukdom samt 

ålder och kön.  
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Magin, Adams, Heading & 

Pond. 2009. Australien 

 

 

The psychological sequelae 

of psoriasis: results of a 

qualitative study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

psykologisk 

samsjuklighet i 

samband med 

psoriasis. 

 

 

Studien använde 

sig av 

semistrukturerade 

intervjuer med 

patienter som hade 

en aktiv psoriasis 

som samtidigt 

behandlades för 

sjukdomen. 

Patienterna 

rekryterades genom 

en skriftlig inbjudan 

att delta i en studie. 

Patienterna 

rekryterades från 

dermatologer och 

allmänläkare. 

Rekryteringen av 

deltagare skulle 

återspegla olika 

svårighetsgrader av 

psoriasis. Alla 

deltagare fick 

information att kunna 

stoppa medverkan och 

kunna slippa svara på 

frågor utan att ge en 

anledning. Deltagarna 

erbjöds att granska 

utskrifterna och ändra 

dessa. 29 deltagare 

ville delta i studien, 

alla var i blandade 

åldrar och med olika 

svårighetsgrader av 

psoriasis. 

Magin, Adams, Heading & 

Pond. 2010. Australien 

 

 

Sex and the skin: a 

qualitative study of patients 

with acne, psoriasis and 

atopic eczema. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

de psykologiska 

effekterna på 

sexuella 

funktioner och 

sexuella relationer 

i samband med 

akne, psoriasis 

samt atopiskt 

eksem. 

Studien har använt 

sig av 65 

semistrukturerade 

djupgående 

intervjuer som 

varade mellan 35 

och 140 minuter. 

Intervjuerna var 

utförda av samma 

forskare. 

Intervjuerna 

spelades in på band 

med deltagarnas 

samtycke, band 

inspelningarna 

transkriberades till 

word-filer. I slutet 

på varje Intervju 

gjordes en 

sammanfattning av 

hela intervjun. 

Deltagarna 

rekryterades från en 

tidigare studie 

(Magin, Adams, 

rubrik, Damm & 

Smith, 2008). 

Deltagarna 

rekryterades från 

dermatologi läkare 

eller allmänläkare. 

Totalt deltog 25 män i 

åldrarna mellan 13 

och 71 år. 
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Bjarkøy, Gjengedal & 

Wahl. 2011. Norge 

 

Care in the context of the 

complexity of psoriasis 

Syftet med studien 

var att beskriva 

hur patienter med 

psoriasis upplevde 

våden på 

dermatologi 

avdelningar. Samt 

sjuksköterskors 

upplevelse att 

vårda psoriasis 

patienter. 

Studien har använt 

sig av kvalitativ 

fenomenologisk 

ansats. Denna 

ansats användes för 

att patienterna själv 

kunde beskriva sina 

egna erfarenheter 

av våden dem fick 

på en 

dermatologisk vård 

avdelning. 

Deltagarna 

rekryterades av 

sjuksköterskor på en 

dermatologiavdelning. 

Deltagarnas 

inkluderings kriterier 

var att patienterna 

pratade norska, dem 

var inneliggande på 

grund av sin psoriasis. 

Variationer av ålder, 

kön, längd av diagnos 

samt hudutslag. 

Sjuksköterskors 

inkluderings kriterier 

var att dem ska minsta 

jobbat på en 

dermatologi avdelning 

i sex månader och ska 

ha varit den primära 

kontakten för 

patienterna som 

deltagit i studien. Sju 

patienter med 

psoriasis samt sju 

sjuksköterskor deltog 

i studien. 
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Uttjek, Nygren, Stenberg & 

Dufåker. 2007. Sverige. 

 

Marked by visibilityof 

psoriasis in everydaylife 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienter med 

psoriasis hanterar 

sin vardag ur ett 

sociologiskt 

perspektiv 

Metoden av studien 

grundades på 

författarnas tidigare 

studie (Uttjek 

et al., 2004). 

Deltagarna i 

studien deltog på 

intervjuer som var 

semistrukturerande. 

Intervjuerna 

spelades in på band 

och transkriberades 

ordagrant. 

Kopiorna skickades 

till deltagarna som 

fick korrigera 

informationen. En 

av intervjuerna 

förlorades genom 

tekniska problem. 

Innehållet 

analyserades 

genom kvalitativ 

innehållsanalys.   

 

Deltagarna 

rekryterades genom 

författarnas tidigare 

studie (Uttjek 

et al., 2004). 

Deltagarna valdes på 

grund av kön, 

bostadsort samt olika 

distrikt vårdcentraler i 

landet. 18 personer 

deltog på intervjuer, 

lika många män som 

kvinnor. Åldern på 

deltagarna var mellan 

37 och 74 år, 

medelåldern var 58 år. 

Deltagarna 

informerades om 

frivilligt deltagande 

och kunde avbryta när 

som under studiens 

gång. Deltagarna fick 

en kortfattad 

information om 

studien. Efter 

intervjuerna fick 

deltagarna meddela 

om dem ville delta i 

studien. 

Rouyouf Khoury, 

Danelsen, &Skiveren, 

2012. Danmark.  

 

Body Image altered by 

psoriasis. A studybased on 

individual interviews and 

model for body image.   

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hudsjukdomen 

psoriasis påverkan 

på patientens 

kroppsuppfattning. 

Deltagarna i 

studien deltog på 

intervjuer som var 

semistrukturerande. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av en modell 

kallad för Body 

Image Model 

(BIM).   

BIM har utvecklats 

för att utvärdera 

subjektiva 

uppfattningarna 

patienten har om 

sin egen kropp, 

positiva och 

negativa aspekter 

Patienterna 

rekryterades via 

dermatologiklinik i 

Köpenhamn, 

Danmark. 

Inklusionskriterier: 

PASI (psoriasis area 

and severity index) 

över eller lika med 10 

poäng. Samt synlig 

hud områden som 

händer, hårbotten, 

armar, ben, ansikte, 

hals. Kunna danska 

språket var ett krav. 

Exklusionskriterier: 

patienter under 18 år 

och patienter med 

psykisk diagnos. 
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av personens 

kroppsuppfattning.   

Deltagarna 

informerades om 

frivilligt deltagande 

och kunde avbryta när 

som under studiens 

gång 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


