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Sammanfattning    
 
Psoriasis kan ha en stark påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. Sjukdomen kan 
medföra hinder i psykiska och fysiska funktioner, hinder som är jämförbara med dem 
som ses vid cancer, ledinflammation, hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och depression. 
Det finns idag ingen behandling som helt botar psoriasis eller följdsjukdomen 
psoriasisartrit, i stället verkar den behandling som erbjuds främst symtomlindrande. 
Syftet med studien är att undersöka hur det är att leva med psoriasis och på vilket sätt 
sjukdomen kan medföra lidande. Metoden som används är litteraturstudier för att skapa 
en litteraturöversikt där likheter och skillnader mellan de ingående studiernas resultatdel 
undersöks. Resultatet visar att psoriasis har en kraftig påverkan på livskvaliteten och 
därmed medför olika former av lidande för de drabbade. Missnöjet kring 
behandlingarna är stort. Ett problem är att det finns lite tidigare forskning gjord kring 
psoriasis och livskvalitet med den kvalitativa ansatsen. Människor med psoriasis blir på 
grund av andra människors okunskap drabbade av missförstånd och inte minst 
nedvärderas allvaret i lidandet vid sjukdomen. Diskussionen visar att visst lidande, inte 
minst vårdlidandet, går att minska genom en ökad förståelse för hur det är att leva med 
psoriasis. Även attityden hos vårdpersonal behöver förändras. En ökad medvetenhet hos 
vårdare kan minska lidandet och öka den hälsorelaterade livskvaliteten. 
 
 
 
 
Nyckelord: psoriasis, lidande, livskvalitet. 
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INLEDNING 
 
Att få diagnosen psoriasis kan kännas svårt eftersom psoriasis är en livslång sjukdom. 
Tankar kring hur psoriasis kommer att påverka livet uppstår och inte sällan har personen 
med psoriasis redan fått uppleva hur det är att vara drabbad av en sjukdom där 
okunskapen från omgivningen gett sig tillkänna. Människor med psoriasis har uppgett 
att omgivningens attityder kan medföra ett större lidande än sjukdomen i sig. Kraven 
från omgivningen på att alltid se hel och ren ut blir svåra att leva upp till och 
behandlingarna kan vara många och tidskrävande och behöver inte nödvändigtvis ens ha 
effekt. De många problem som sjukdomen genererar kan leda till lidande och allmän 
ohälsa hos personerna med psoriasis. Vetskapen om att psoriasis kan ha en kraftig 
påverkan på en människas självuppfattning och grad av livskvalitet gjorde att jag ville 
fördjupa mig i sjukdomens tillhörande problem, för att få en ökad förståelse för hur man 
som sjuksköterska kan vara observant på dess påverkan på livskvaliteten. Som 
allmänsjuksköterska kan kontakten med psoriasispatienter uppstå inom alla olika 
vårdområden. Intresset för området väcktes då jag har ett flertal anhöriga i min 
omgivning med problem med utslag och eksem, dock ej när det gäller just 
hudsjukdomen psoriasis.  
 
I uppsatsen kommer ordet psoriatiker att användas som benämning på personer som 
lever med psoriasis sjukdom. 
 

BAKGRUND 

Psoriasis 
Psoriasis är en kronisk, ärftlig sjukdom som kan drabba såväl hud som leder. Med cirka 
250 000 - 300 000 drabbade i Sverige är den en av våra vanligaste folksjukdomar 
(Svenska Psoriasisförbundet, 2007). Sjukdomen yttrar sig i avgränsade ytor med tjock 
fjällning. Under hudfjällen finner man rodnad hud (Swanbeck & Ettarp, 1984). Utslagen 
sitter oftast på armbågarna, knäna, underbenen, i hårbotten och på nedre delen av 
ryggen men kan också yttra sig genom rodnad i hudveck som ljumskar och armhålor 
eller som små gropar i naglarna. Sjukdomen kommer ofta i skov där bättre och sämre 
perioder avlöser varandra (Svenska Psoriasisförbundet, 2007). 
 
Den vanligaste formen av psoriasis är den som visar sig genom utslag på armbågar och 
knän men de olika formerna av psoriasis är många och har olika lokalisation som till 
exempel hårbotten, händer och naglar. Sjukdomen kan i vissa fall också lokaliseras till 
underlivet och hörselgångarna. Ansiktspsoriasis är ovanligt men förekommer (Rorsman, 
Björnberg & Vahlquist, 2000).  
 
Psoriasis har kommit att jämföras med bland annat kronisk astma och diabetes 
(Socialstyrelsen, 2006). Det har också visats att de problem och hinder som sjukdomen 
medför är jämförbara med dem som ses vid sjukdomar som cancer, ledinflammation, 
hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och depression (Wahl, Loge, Wiklund & Hanestad, 
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2000). 125 miljoner människor världen över lider av psoriasis och psoriasisartrit 
(Svenska Psoriasisförbundet, 2007). 
 
Ordet psoriasis kommer från det grekiska ordet psora och användes för första gången år 
100 f. Kr. Psora beskrev då troligen ett eksem, därav namnet som betyder klåda. 
Sjukdomen beskrevs ordentligt för första gången år 1809. Trots detta blev det en egen 
sjukdom först år 1841 då den österrikiske dermatologen Ferdinand von Hebra tydligt 
lyckades skilja psoriasis från spetälska, en sjukdom som hittills förväxlats med psoriasis 
(Psoriasis Help Organisation, 2007). 
 

Komplikationer 

Klåda 
Psoriasis kliar i allmänhet inte men kan däremot orsaka lätt klåda, särskilt den form som 
drabbar hårbotten, hudveck som ljumskar, armhålor, under brösten, i arm- och knäveck 
och underlivet (Rorsman et al., 2000).  

Artrit 
I vissa fall kan psoriasis fall leda till psoriasisartrit, en följdsjukdom som drabbar cirka 
5-10 % av alla med psoriasis. Psoriasisartrit innebär en inflammatorisk led- och 
ryggsjukdom som vid svårare besvär kan kräva hjälp av en reumatolog. Denna form av 
psoriasis liknar reumatoid artrit men är mindre symmetrisk och kan inte påvisas genom 
ett blodprov som reumatoid artrit kan (Rorsman et al., 2000). 
 

Epidemiologi 
Psoriasis bryter ofta ut före 30 års ålder och är mycket ovanligt hos småbarn. 
Sjukdomen kan emellertid bryta ut när som helst under livet (Swanbeck & Ettarp, 
1984). Orsaken till psoriasis är okänd men ärftliga faktorer spelar in (Socialstyrelsen, 
2006). Enligt Rorsman, Björnberg & Vahlquist (2000) drabbar psoriasis lika många 
män som kvinnor. Risken att få psoriasis är enligt Mallbris, Akre, Granath, Yin, 
Lindelof, Ekbom, & Ståhle-Backdahl (2004) 25 % om en förälder har sjukdomen och 
om båda föräldrarna har sjukdomen är risken att drabbas 60-70 %. Prevalensen ligger på 
2-3 % bland den kaukasiska befolkningen. 
 
Faktorer som kan bidra till att sjukdomen bryter ut är bland annat: trauma, infektioner, 
solljus, psykogena faktorer, rökning, stress samt vissa läkemedel (Internetmedicin, 
2007). 
 

Behandling 
Det finns idag ingen behandling som helt och hållet botar psoriasis eller psoriasisartit. 
Däremot bör huden hållas så mjuk och smidig som möjligt. Oftast räcker inte detta som 
behandling och då krävs i stället kvalificerad vård och hjälp av hudläkare och speciellt 
utbildad personal på området. Den utvärtes behandlingen sker med hjälp av 
receptbelagda salvor, krämer, lösningar, liniment och ljusbehandlingar. Den invärtes 
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behandlingen sker i form av tablettbehandling, injektioner (sprutor) och infusioner 
(dropp) (Psoriasisförbundet, 2007). 
 
Behandlingen beror på sjukdomens svårighetsgrad och kortison har i vissa fall visat sig 
ha mycket god effekt. För en del personer är solljus en faktor som bidrar till mer 
omfattande utslag medan andras utslag förbättras av solljuset. Även långvarig behand-
ling med ultraviolett bestrålning kan hålla sjukdomen under kontroll (Midgren, 1995).  
 

Tidigare forskning 
I en studie gjord av Rapp, Feldman, Exum, Fleischer och Reboussin (1999) jämfördes 
den hälsorelaterade livskvaliteten (HRQL) hos människor med psoriasis med den 
hälsorelaterade livskvaliteten vid tio andra kroniska sjukdomar. Deltagarna i studien 
slutförde en icke sjukdomsrelaterad mätning av den hälsorelaterade livskvaliteten. 
Poängtalet som erhölls från formuläret gav ett svar på grad av påverkan på 
livskvaliteten i relation till respektive sjukdom. Ju högre poängtal desto högre 
hälsorelaterad livskvalitet. Resultatet från psoriatikernas hälsorelaterade livskvalitet 
jämfördes med resultatet från personerna med de andra kroniska sjukdomarna. Det 
visade att psoriatiker rapporterade en minskning i fysiska och mentala funktioner som 
var jämförbar med den minskning i fysiska och mentala funktioner som sågs vid cancer, 
artrit, hypertoni, hjärtsjukdom, diabetes och depression. Den negativa påverkan som 
psoriasis hade på den hälsorelaterade livskvaliteten kunde dessutom vara större än den 
som ses vid livshotande sjukdomar. 
 
Wolkenstein (2006) kommer fram till ett liknande resultat i sin litteraturöversikt. Den 
visar att psoriasis en markant inverkan på livskvaliteten och kan vara psykologiskt 
försvagande. Resultatet antyder att det är viktigt att se psoriasis som en allvarlig 
sjukdom. Ett vanligt missförstånd är att hudsjukdomar är mindre allvarliga än andra 
medicinska sjukdomar. Den påverkan som sjukdomen har på patienter tycks minimeras 
av hälsoexperter, styrande politiker och allmänheten på grund av att psoriasis inte ses 
som en livshotande sjukdom. Dessa människor har över lag visat sig underskatta den 
påverkan som sjukdomen har på patienternas liv. 
 
Forskning har visat att det finns personer som lever med omfattande sjukliga 
förändringar och som inte tycks besväras av sin hudsjukdom och som socialt är mycket 
aktiva likväl som det finns patienter med små hudförändringar som tycks vara 
nedslagna av de sjukliga förändringarna och socialt tillbakadragna. Anpassning till en 
kronisk sjukdom har visats vara en komplex process som avgörs av både yttre och inre 
faktorer. De yttre faktorerna kan vara socialt stöd och omständigheter i livet medan de 
inre faktorerna kan vara personliga resurser och olika strategier för att hantera stress. 
Acceptans av sjukdomen innebär att patienten är beredd att följa restriktioner och 
förändringar i det vardagliga livet, till följd av sjukdomen. Ju mer allvarligt 
sjukdomstillståndet var, desto större var också acceptansen. Detta kan möjligtvis 
förklaras med att patienter med allvarligare sjukdomstillstånd får mer uppmärksamhet 
och därför behandlas bättre än patienter med lindrigare symtom (Zalewska et al, 2007). 
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I ett försök att beskriva hur det är att leva med psoriasis så har det kroppsliga lidandet 
visat sig vara ett av huvudfynden. Lidandet har berört kategorier som social sårbarhet, 
den synliga kroppen, att leva med en tidskonsumerande sjukdom och att hålla sig på rätt 
köl (Wolkenstein, 2006). 
 

Lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Den vårdvetenskapliga förankringen görs till vårdteorin av Katie Eriksson kring 
lidande. Eriksson (1993) menar att alla människor i någon grad upplever lidande. I 
Eriksson (1994) beskrivs lidande och hälsa som två olika sidor av människans 
livsprocesser som är integrerade i varandra och som ständigt är närvarande i människans 
liv. Beroende på omständigheterna upplever människan olika grad av lidande eller 
hälsa. I lidandet finns sorgen över det vi har förlorat över det vi håller på att förlora, i 
abstrakt eller i konkret mening (Eriksson, 1994). 
 
Eriksson (1994) delar in lidandet i tre olika grupper: 
 

1. sjukdomslidande (lidande i relation till sjukdom och behandling) 
2. vårdlidande (lidande i relation till vårdsituationer) 
3. livslidande (lidande i relation till livet och vår existens) 

 
En vanlig orsak till sjukdomslidande är smärtan, den rent kroppsliga smärtan, som ofta 
är förenlig med en sjukdom. Den kroppsliga smärtan ska med alla medel försöka lindras 
eftersom den annars kan bli outhärdlig och leda till en människas själsliga och andliga 
död. Men sjukdomslidandet behöver inte bara innebära den kroppsliga smärtan utan kan 
också avse den smärta som uppstår i form av förnedring, skam och/eller skuld som 
människan upplever i relation till sin sjukdom eller behandling. Dels kan den skapas av 
patienten själv, dels kan den skapas genom en fördömande attityd från vårdpersonal 
eller andra sociala grupper. Denna form av lidande ligger nära det lidande som kallas 
för vårdlidande. Detta lidande uppstår i och med att en patients värdighet blir kränkt, 
vid fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Att bekräfta en människas 
värdighet är att ge denne unik vård. Slutligen nämner Eriksson (1994) livslidandet som 
en del av människans olika former av lidanden. Detta lidande innebär det lidande som 
uppstår i samband med att en människas livssituation förändras. Det självklara och 
invanda rubbas och tas ibland till och med ifrån en. Från att ha upplevt sig själv som en 
hel människa blir människan upplöst, splittrad, med flera delar, ett delat inre.  
 
Lidandet kan skänka en känsla av inre storhet som ger mening åt det liv människan 
tidigare levt. Det gör människan psykologiskt levande, berikar och stärker henne och 
kan bli en förutsättning för självförverkligande. Men lidandet leder inte alltid till en 
positiv utveckling. Enligt Lanara i Eriksson (1993) kan det ofta i stället leda till ett totalt 
sammanbrott för människan. Lidandet är inte alltid ett direkt resultat av en sjukdoms 
smärta utan kan mer vara relaterat till de förändringar och förluster som följer 
sjukdomen menar Dildy (Eriksson, 1993). 
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Begreppen lidande, hälsa och livskvalitet 
Begreppet lidande som ofta nämns av vårdteoretikern Katie Eriksson kan kopplas till 
begreppet kring hälsa och vad hälsa är. Eriksson (1994) förklarar sambandet mellan 
lidande och hälsa med orden: ”om man ser lidandet som en naturlig del av människan, 
är också lidandet en del av hälsan” (Eriksson, 1994, s 64). Hälsobegreppet kan i sin tur 
kopplas till begreppet livskvalitet som beskrivs av Siri Næss i Kristoffersen (2005) som 
något som knyts till enskilda människors inre upplevelser och som betecknas som 
psykiskt välbefinnande. Livskvalitet omfattar också människans subjektiva upplevelse 
av olika sidor av livssituationen. Användningen av begreppet livskvalitet speglar den 
större vikt som läggs vid hälsans subjektiva dimensioner. Således ser vi hur begreppen 
lidande, hälsa och livskvalitet hänger samman. 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Hudsjukdomen psoriasis med utslag på kroppen och ibland också led- och ryggbesvär 
påverkar den drabbades upplevelser av livskvalitet. Beroende på hur utbredd sjukdomen 
är men också på den enskilda människas förmåga att hantera sjukdomens medföljande 
hinder följer olika grad av lidande. Psoriasis har, enligt tidigare forskning visat sig ha en 
kraftig påverkan på psoriatikernas liv. Den visar att de drabbade löper större risk att få 
en sämre livskvalitet, särskilt i de fall då huvud, ansikte, nacke, armar, händer och 
genitala regioner är drabbade. Att leva med psoriasis är att leva med dess symtom och 
problem. Att som sjuksköterska inte förstå hur stor inverkan detta kan ha på en 
människas hälsa kan påverka sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet. Ett 
problem är att det finns lite forskning kring hur psoriasis påverkar personers livskvalitet 
och lidande, särskilt med den kvalitativa forskningsansatsen.  
 

Frågeställningar 
Hur är det att leva med psoriasis? På vilket sätt kan psoriasis medföra lidande? Kan 
lidandet minskas genom att allmänsjuksköterskan blir mer förberedd på problem som 
kan uppstå i samband med sjukdomen? Detta är frågor som avses besvaras med 
litteraturöversikten. 
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur det är att leva med psoriasis och på vilket sätt sjukdomen kan 
medföra lidande. 
 

METOD 
Uppsatsen är en litteraturöversikt med tolkning och analys av ett antal vetenskapliga 
artiklar i området. Analysmetoden nämns under den allmänna metodbeskrivningen, 
därefter följer den praktiska metodbeskrivningen där en mer ingående förklaring till hur 
analysarbetet har gått till, beskrivs.  
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Allmän metodbeskrivning 
Både kvalitativa och kvantitativa artiklar låg till grund för analysen som gjordes enligt 
Friberg i Friberg (2006). Denna metod lämpade sig väl då den passar litteraturöversikter 
som blandar dessa båda former av artiklar. Likheter och skillnader mellan de kvalitativa 
och kvantitativa artiklarnas resultatinnehåll lyftes fram.  
 

Praktisk metodbeskrivning 
Materialinsamling och avgränsningar 
Materialet till litteraturöversikten hittades efter sökningar i databaserna Elin, Cinahl, 
Cochrane, Blackwell och PubMed/Medline. Sökningarna resulterade i att åtta artiklar 
valdes ut till studien. Det första sökordet som användes var psoriasis, därefter 
avgränsades området med ett eller flera sökord. Sökorden som användes var då suffer*, 
quality of life, bodily suffering, visibility, life, trials, burden och qualitative. Bilaga 2 
visar en översikt över sökord, databaser, antal träffar och antal valda artiklar per 
söksträng.  
 
En annan avgränsning som gjordes var till de artiklar som var maximalt tio år gamla. 
Artiklarna berörde psoriasis och upplevelser kring psoriasis. De som deltog i studierna 
var både män och kvinnor i alla åldrar och med olika nationaliteter. Artiklarna som 
användes var alla skrivna på engelska. Bilaga 3 visar en översikt över de i studien 
ingående artiklarna. 
 
Fokus i arbetet med litteraturöversikten låg inte huvudsakligen på de eventuella 
överlevnadsstrategier som psoriasis kunde generera utan snarare på den påverkan 
sjukdomen kunde ha på livskvaliteten i relation till lidandebegreppet. Jämförelser 
mellan olika typer av psoriasis gjordes inte, ej heller jämförelser psoriatiker emellan på 
olika platser i världen. I stället låg fokus på att försöka skapa en bild av hur det är att 
leva med psoriasis som är applicerbar på människor med olika härkomst.  
 

Val av artiklar 
Urvalet gjordes genom att först skapa en helhetsbild över tillgängligt material på 
området. Sökningen gjordes bland vetenskapliga artiklar och rapporter. Beroende på hur 
mycket tidigare forskning som fanns som svarade mot syftet med studien gjordes ett 
urval med avgränsningar i förhållande till fynden. Utgångspunkten vid urvalet var 
problemformuleringen. Artiklarna granskades enligt Polit, Beck och Hungler (2001) för 
att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Den mall som användes visas i bilaga 1. 
 

Analys 
Analysen gjordes genom att först läsa de valda studierna flera gånger för att få en 
helhetsbild av innehållet. Fokus låg på att finna likheter och skillnader i studiernas 
resultatinnehåll. Detta gjordes genom att under läsningens gång hitta nyckelfynd som 
skrevs ner separat under lämpliga rubriker eller teman som tycktes framträda i 
resultaten. Detta tillvägagångssätt upprepades med samtliga ingående artiklar. Således 
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blev underrubrikerna allt fler och temana fylldes på med allt fler nyckelfynd. Temana 
sågs därefter över för att se om några av temana kunde slås samman eller få mer 
passande namn. Därefter redovisades analysen avseende funna likheter och skillnader. 
Analysförfarandet följde då den metod som beskrivs av Friberg i Friberg (2006) där 
studierna först läses igenom ett flertal gånger för att skapa en översikt och därefter söks 
likheter respektive skillnader, för att slutligen göra en sammanställning av resultaten. 
 

Etiska aspekter 
I sex av de åtta artiklarna nämns de etiska överväganden som gjorts. Det är möjligt att 
det har gjorts etiska överväganden även i de två resterande artiklarna, och att 
godkännanden erhållits från etiska kommittéer före studiernas genomföranden, men 
detta är inget som nämns i dessa två artiklars metodbeskrivning. 
 

RESULTAT 
I analysen framkom tolv stycken subteman. Att leva med en synlig sjukdom, att 
begränsas av sin sjukdom, svårighetsgradens betydelse för livskvalitet och lidande, att 
uppleva en påverkan på själslivet, en förändrad självuppfattning, att känna oro, skam 
och ensamhet, att erfara andras okunskap, påverkan på relationer, missnöje med 
behandling, tid och pengar i anspråk, anpassning och acceptans och att leva med en 
kronisk och livsförändrande sjukdom. Utifrån subtemana bildades huvudtemana fysisk 
påverkan, psykisk påverkan, social påverkan, hantering av sjukdomen och framtidstro. 
 
Temana och subtemana bildar en helhet som utgör resultatet av litteraturöversikten. En 
översikt över teman och subteman illustreras i figur 1. 
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Fysisk påverkan 
Att begränsas av sin sjukdom 
Sjukdomen uppgavs medföra vissa fysiska begräsningar, inte minst i och med den 
smärta och det obehag som följde utslagen (Al-Mazeedi, El-Shazly & Al-Ajmi, 2006; 
Fortune, Richards, Main & Griffiths, 1998; McKenna, Cook, Whalley, Richards, 
Griffiths & Assche, 2003; Wahl, Gjengedal & Hanestad, 2002; Wahl, Loge, Wiklund & 
Hanestad, 2000). De vanligast rapporterade symtomen var flagande, en kliande och 
brännande känsla (Fortune et al, 1998; Krueger, Koo, Lebwohl, Menter, Stern & 
Rolstad, 2001; Wahl et al, 2002). Andra symtom var spänd hud, blödande från de 
psoriatiska utslagen samt trötthet (Krueger et al, 2001). Patienter som rapporterade 
många symtom rapporterade också en lägre nivå av hälsorelaterad livskvalitet och 
psoriatikerna rapporterade en generellt försämrad livskvalitet jämfört med den friska 
befolkningen (Wahl et al, 2000). 
 
Flera studier visade på ett samband mellan psoriasis och en nedsatt fysisk aktivitet (Al-
Mazeedi et al, 2006; Krueger et al, 2001; Uttjeck, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007; 
Wahl et al, 2002). Psoriatikerna vittnade om sorgen över att inte längre kunna utföra 
sysslor eller delta i aktiviteter som tidigare varit en del av deras vardag. 
Trädgårdsarbete, sport och handarbete var exempel på aktiviteter som blivit svårare att 
delta i på grund av sjukdomen (Uttjeck et al, 2007) men även svårigheter i att utföra sitt 
jobb rapporterades (Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). 
 
I de fall där psoriasis medfört komplikationen psoriasisartrit rapporterades en än större 
påverkan på de fysiska dagliga aktiviteterna (Krueger et al, 2001; Uttjeck et al, 2007; 
Wahl et al, 2002). Att först drabbas av psoriasis och därefter också av psoriasisartrit 
tvingade psoriatikerna att genomgå ytterligare en svår tid med anpassning efter den nya 
situationen. Om psoriasis var svårt så var symtomen av ledbesvär ännu svårare (Uttjeck 
et al, 2007). En informant uppgav att det var svårt att avgöra vad som var värst, 
ledsmärtor eller hudutslag, medan en annan uppgav att ledbesvären var svårare att leva 
med än utslagen (Uttjeck et al, 2007). Symtomen innebar stela och svullna leder med en 
reducerad rörlighet som följd (Wahl et al, 2002). I studien av Fortune et al (1998) 
uppgavs stela leder vara det tredje vanligaste symtomet bland psoriatikerna. Att drabbas 
av psoriasis ledde till en än större påverkan på förmågan att använda händer, att stå en 
längre period och att gå (Krueger et al, 2001). 
 

Svårighetsgradens betydelse för livskvalitet och lidande 
Svårighetsgraden av psoriasis visade sig ha ett direkt samband med den totala 
hälsorelaterade livskvaliteten (Al-Mazeedi et al, 2006), med känslan av att aldrig se 
fräsch ut (Uttjeck et al, 2007) och med förmågan att kunna uthärda eller att inte kunna 
uthärda (Wahl et al, 2002). Wahl et al (2002) visade också att lokaliseringen och 
svårighetsgraden av utslagen hade en stor påverkan på patienternas erfarenheter när det 
gällde kroppsuppfattning och hur de interagerade med andra. Proportionen av påverkade 
aktivitetsområden ökade signifikant med ökad svårighetsgrad av psoriasis (Al-Mazeedi 
et al, 2006).  
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Psykisk påverkan 
Att uppleva en påverkan på själslivet 
Kopplingen mellan fysisk påverkan från sjukdomen och det mentala tillståndet hade 
enligt Wahl et al (2002) och Wahl et al (2000) ett samband. Flera studier (Krueger et al, 
2001; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al 2002) visade att psoriasis lett till nedstämdhet. 
Bland flera psoriatiker har nedstämdheten hängt samman med beslut om att leva ett liv i 
ensamhet (Uttjeck et al, 2007). Andra känslor som uppstod i samband med sjukdomen 
var irritation, känslor av sorg, sårbarhet, missmod, melankoli, oro och förtvivlan (Wahl 
et al, 2002). Kennedy (2006) fick i sin intervjustudie fram liknande känslor där genans, 
skam, socialt utanförskap, social isolering, hopplöshet, psykologisk smärta, ilska och 
rädsla var återkommande teman. Enligt Krueger et al (2001) upplevde hela 54 % av 
psoriatikerna i USA känslor av nedstämdhet i relation till sjukdomstillståndet. 
Symtomen från psoriasis påverkade också områdena avslappning, sömn samt mental 
och emotionell stabilitet (Wahl et al, 2000). 
 
I studien av Krueger et al (2001) redovisas ett resultat där suicidala begrundanden 
rapporterats som ett av problemen angivna av informanterna. 6,7 % uppgav i studien 
suicidala begrundanden som psykosociala aktiviteter som påverkats av psoriasis. I 
studien av Al-Mazeedi et al (2006) visades att självmordskänslor upplevts av 2,4 % av 
informanterna, och därmed ansågs självmordskänslor vara ej vanligt förekommande.  
 

En förändrad självuppfattning 
I studien av Wahl et al (2002) visade sig obehaget relaterat till kroppsuppfattning vara 
större när områden som var svåra att dölja, till exempel ansikte, hårbotten och händer, 
var drabbade. I flera andra studier rapporterades upplevelser av att känna sig ful, 
oattraktiv eller av att ha allmänna problem med utseendet (Kennedy, 2006; Wahl et al, 
2000; Wahl et al, 2002). I Krueger et al:s (2001) studie rapporterade 75 % av 
informanterna mellan 18 och 34 år att de kände sig oattraktiva. 
Flera studier visade på sambandet mellan psoriasis och känslan av att ha en oren kropp 
(Al- Mazeedi et al, 2006; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al 2002). Känslan av att aldrig 
vara fräsch (Uttjeck et al, 2007) eller oro över att ens kropp skulle uppfattas som 
motbjudande, smittosam, ful, oattraktiv, konstig, äcklig eller annorlunda var ord som 
kunde relateras till psoriatikernas kroppsupplevelser (Wahl et al, 2002). Flagorna från 
utslagen fick psoriatikernas kläder och platsen runt omkring dem att se misskött ut 
(Uttjeck et al, 2007). En del psoriatiker upplevde också känslor av avsky gentemot sin 
egen kropp och sin hud:  
 

You compare yourself with healthy people. That makes you feel like you’re 
ugly and everyone is staring at you… You feel different from others. You are 
different. You have a disgusting body covered by marks and lesions. You feel 
like a leper. I feel unclean and sticky. Touching the rash disgusts me (Wahl et 
al, 2002, s. 254). 

 
En annan berättar: 
 

I think my skin looks ugly . . . but I do not care that much . . . But sometimes 
I think, what will the others think of my skin? It is the same thing as when I 
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look at my hands. Then I can think, how ugly they are (Uttjeck et al, 2007, s. 
368). 

 
Hela 53,4 % av psoriatikerna i Fortune et al:s (1998) studie uppgav att sjukdomen starkt 
hade påverkat sättet att se på sig själv som person. Ett återkommande tema bland de 
intervjuade i studien av McKenna et al (2003) och Wahl et al (2002) var just synen på 
självkänsla och självförtroende.  
 

Att känna oro och skam  
Ett återkommande tema i flera av de granskade studierna var oron över andra 
människors åsikter om utslagen (Al-Mazeedi et al, 2006; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 
2000). I studien av Fortune et al (1998) uppgav 27,7 % av psoriatikerna en tro på att 
sjukdomen starkt hade påverkat hur andra såg på dem. Dock framkom det i studien av 
Wahl et al (2002) att psoriatikerna ofta tillskrev andra uppfattningar om sig själva och 
drog egna slutsatser om andras reaktioner över sjukdomen. Några testade de andras 
åsikter och fann att utslagen inte hade någon betydelse i fråga om att spendera tid 
tillsammans och att de omkring dem inte var så fokuserade på sjukdomen som den 
drabbade var (a.a.). Eftersom psoriatiker själva ansåg att utslagen var motbjudande att 
se på så drogs slutsatsen att andra måste känna på samma sätt (Wahl et al, 2002). 
 
Känslor av skam eller genans var ofta tillkännagivna i ett flertal av artiklarna (Fortune et 
al, 1998; Krueger et al, 2001; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). Skammen hade ett 
samband med att var annorlunda och med att aldrig vara tillräcklig (Wahl et al, 2002). 
Den var också direkt kopplad till olika situationer där det var svårt att täcka kroppen 
med kläder, exempelvis vid gymbesök (Kennedy, 2006), simning, skolgymnastik eller 
vid skolavslutningen när det var vackert väder och man måste ha klänning (Uttjeck et al, 
2007). De olika situationerna hanterades genom att försöka dölja så mycket som 
möjligt, genom att ta bort flagor från kroppen, golvet, stolarna eller sängen så gott det 
gick, eller genom att helt enkelt undvika situationer där man fruktade att sjukdomen 
kunde komma att bli synlig eller känd. Ofta doldes utslagen med långärmade tröjor och 
byxor (a.a.). I studien av Krueger et al (2001) uppgav 81 % av psoriatikerna mellan 18 
och 34 år att de kände skam när andra människor såg psoriasisutslagen.  
 

Social påverkan 
Att leva med en synlig sjukdom 
Uttjeck et al (2007) intervjuade i sin studie 18 stycken psoriatiker i norra Sverige. 
Studien visade att den svåraste aspekten av att leva med psoriasis var dess synlighet 
inför andra människor. Åsikten delades av 17 av de 18 intervjuade. Även deltagarna i 
studien av Wahl et al (2002) delade uppfattningen kring psoriasis synlighet inför andra 
och hur det påverkat dem negativt. Närvaron av synliga utslag ses som en faktor som 
påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten och som i vissa fall leder till begränsningar i 
sociala relationer (McKenna et al, 2003; Wahl et al, 2002). Psoriatikerna upplevde att 
människor stirrade mer när utslagen var synliga (Wahl et al, 2002). 
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Att erfara andras okunskap 
I umgänget med andra människor visade sig, enligt psoriatiker, omgivningens okunskap 
om sjukdomen och dess eventuella smittbarhet ha gett sig till känna. Detta framgick av 
flera studier (Fortune et al, 1998; Kennedy, 2006; Krueger et al, 2001; Uttjeck et al, 
2007; Wahl et al, 2002). 57 % av de tillfrågade i studien av Krueger et al (2001) uppgav 
att andra hade misstagit sjukdomen för att vara smittosam. Rädsla över smittsamhet 
bekräftades även i studien av Fortune et al (1998) och av Kennedy (2006). Inte sällan 
blev psoriatiker retade och kallades spetälska (Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). 
Brist på förståelse från andra rapporterades av psoriatikerna i studien av Al-Mazeedi et 
al (2006). Till följd av okunskap och oförstånd från omgivningen rapporterades 
diskriminering på arbetet samt problem med att motta service vid olika behandlingar, 
till exempel vid frisersalonger, offentliga bassänger och friskvård (Krueger et al, 2001). 
Psoriatiker mindes skoltiden som en svår period där gymnastik och kravet på att bära 
gymnastikdräkt var ett tillfälle för de andra barnen att retas (Uttjeck et al, 2007). Den 
sociala funktionaliteten visade sig vara mer nedsatt bland psoriatiker jämfört med den 
friska befolkningen (Wahl et al, 2000). 
 

Påverkan på relationer 
Flera studiers resultat visade en påverkan på relationer till andra människor relaterat till 
sjukdomen (Al-Mazeedi et al, 2006; Kennedy, 2006; Krueger et al, 2001; McKenna et 
al, 2003; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). Flera psoriatiker vittnade om 
svårigheterna med relationer till andra människor, med att skapa intima kontakter och 
nära vänner (Al-Mazeedi et al, 2006; Kerueger et al, 2001; Wahl et al, 2002). Andra 
rapporterade rädsla över att inte få ett jobb (Kruger et al, 2001; Uttjeck et al, 2007). I 
studien av Uttjeck et al (2007) visades emellertid att i de fall där psoriatiker levde med 
en partner eller bland de med erfarenhet av förhållanden så hade partnern accepterat 
dem i motsats till deras förväntningar. Trots detta upplevde psoriatikerna i studien av 
Wahl et al (2002) att de var en för stor börda för sina sammanboende. Detta gav dem 
samtidigt skuldkänslor. Det var inte bara de själva som drabbades av sjukdomen, även 
familjen påverkades (a.a.). I studien av Wahl et al (2002) visade det sig att perioder med 
svåra symtom kunde leda till nästan total isolering.  
 
Två av studierna visade ett resultat där psoriatikerna kände sig begränsade i inledningen 
av en kärleksrelation (Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). Detta beskrevs vid att ha en 
dämpare placerad över kontakten med andra människor i och med att uttryck för kärlek 
kretskar kring huden:  
 

Expressions of love etc., revolve around skin. Through skin. It is frustrating 
to have a damper placed on one’s contact with other people (Wahl et al 2002, 
s. 255).  

 
Den sexuella aktiviteten rapporterades vara påverkad hos ett flertal psoriatiker i 
studierna av Al-Mazeedi et al (2006), Kennedy (2006), Krueger et al (2001) och Wahl 
et al (2002). Sexuellt umgänge kunde vara fysiskt omöjligt relaterat till ömhet och 
sjukliga förändringar i de genitala regionerna. I många fall skapade förändringarna en 
fysisk barriär mot samlag (Wahl et al, 2002). Allt detta förstärkte rädslan för intimitet 
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och sexuella relationer samt rädsla för att bli avvisad, något som ofta nämndes under 
intervjuerna i studien av Kennedy (2006). 
 

Hantering av sjukdomen 
Missnöje med behandling 
Studierna av Kennedy (2006), Uttjeck et al (2007) och Krueger et al (2001) visade alla 
på ett missnöje bland psoriatikerna gällande den behandling som genomförts. En del av 
salvorna som användes luktade illa och gjorde huden missfärgad eller kladdig. Trots 
behandlingen fann många att deras utslag inte förbättrades och att de till och med hade 
blivit värre. Bland de intervjuade i studien av Krueger et al (2001) var 90 % av de 
tillfrågade mellan 18 och 34 år frustrerade över den ineffektiva behandlingen. Där fanns 
ett stort missnöje med förmågan att behandla och kontrollera flera av symtomen vid 
psoriasis med tanke på effektiviteten hos de flesta systematiska behandlingarna och 
möjligheten att kombinera dessa behandlingar. Många ansåg att behandlingen som 
mottogs inte var aggressiv nog (a.a.). Detta resulterade i känslor av uppgivenhet, 
missmod, förtvivlan och irritation (Wahl et al, 2002) och frustrationen över att 
behandlingen inte fungerade, var stor (Kruger et al, 2001). 
 
Psoriatikerna upplevde ofta att de inte fick tillräckligt med tid att uttrycka sina 
bekymmer och att deras åsikter inte övervägdes tillräckligt när beslut kring 
behandlingen fattades. Läkare rapporterades ägna lite tid åt psoriatikerna och den lilla 
tid som gavs ägnades åt att skriva ut nya recept. Psoriatikerna förmedlades i samband 
med detta en känsla av att läkarna gett upp hoppet om en, att sjukdomen var kronisk och 
att patienten var lämnad ensam med problemen. Ingen frågade någonsin hur det var att 
leva med psoriasis, uppgav en av psoriatikerna i Kennedy (2006).  
 

Tid och pengar i anspråk 
Behandlingen som krävdes för att hålla psoriasis i skick uppgavs vara en tidskrävande 
aktivitet (Krueger et al, 2001; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al 2002). Inte bara 
behandlingen av huden var tidskrävande, utan även behandlingen av miljön runt 
omkring då extra städning hemma krävdes för att få bort blodfläckar, kladdiga krämer 
och avskavda hudrester (Wahl et al, 2002). Att smörja och vårda sig själv blev till en 
rutin, som att tvätta sig själv varje dag och göra sig i ordning på morgonen. Att lyckas 
acceptera psoriasis och att se behandlingen som en rutin var något som påverkade 
livskvaliteten (Uttjeck et al, 2007). I studien av Krueger et al (2001) uppskattades den 
sammanlagda tiden lagd på att sköta utslagen uppgå till 26 minuter per dag. 
Behandlingen var dessutom ofta dyr och generellt ineffektiv i syfte att skänka lindring. 
En av psoriatikerna beskriver sjukdomens krav på tid med följande ord:  
 

The only thing you think of is scratching, bathing, and putting on oinment, 
then putting on more oinment, bathing, scratching, and slathering on oinment 
yet again. It’s in your head 24 hours a day (Wahl et al, 2002, s. 257). 

 
Enligt Wahl et al (2002) framkom det att det krävdes att man gav upp kontrollen för att 
förhindra sjukdomen från att bli alltför tidskonsumerande. 
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Cirka 31 % av psoriatikerna i studien av Krueger et al (2002) uppgav någon form av 
finansiell börda som resultat av sjukdomen. Även deltagare i Fortune et al:s (1998) 
studie vittnade om allvarliga ekonomiska och finansiella konsekvenser av sjukdomen.  
 

Anpassning och acceptans 
Psoriasis medförde krav på att försöka hantera situationer genom anpassning och 
acceptans. De flesta psoriatikerna rapporterades av Uttjeck et al (2007) ha accepterat 
sjukdomen och dess restriktioner och de rapporterades ha lärt sig att leva med den. 
Dock visade studien samtidigt på en önskan om att hålla sjukdomen hemlig och 
kamouflerad, något som visade sig vara en framträdande aspekt av att leva med 
psoriasis. Detta styrktes även av resultatet i studien av Wahl et al (2002). 
 

Framtidstro 
Att leva med en kronisk och livsförändrande sjukdom 
Många deltagare i studien av Uttjeck et al (2007) jämförde sin situation med andras och 
ansåg sitt liv som ganska bra trots allt. Tre av de 18 intervjuade i studien konstaterade 
att psoriasis hade tillfört deras liv någonting positivt. De hade blivit mognare, mer 
ödmjuka och mer omtänksamma. De flesta i studien kunde dock inte komma på 
någonting positivt med sjukdomen. 
 
Att ha en familj, ett jobb och/eller nära vänner samt att ha någonting värdefullt att 
sysselsätta sig med var saker som visade sig påverka livskvaliteten positivt. Det var 
viktigt för psoriatikerna att känna att de var till nytta och att få motta uppskattning för 
att kunna uppleva en bättre livskvalitet. En psoriatiker kunde se att hon kommit ganska 
lindrigt undan och att det fanns de som hade mer allvarliga hudproblem (Uttjeck et al, 
2007).  
 
I Wahl et al (2002) berättar en av psoriatikerna följande om en symtomfri period: 
 

I suddenly found myself singing for joy. It was like getting out of prison. You 
were free. There was nothing holding you back anymore (Wahl et al, 2002, s. 
257). 

 
44,8 % i studien av Fortune et al (1998) uppgav att deras psoriasis hade blivit lättare att 
leva med och 20,9 % uppgav att deras psoriasis inte hade haft mycket påverkan på deras 
liv. I motsats till detta uppgav 19,7 % psoriatikerna i studien av Al-Mazeedi et al (2006) 
brist på hopp. Hopplöshet var något som också delades av psoriatiker i studien av 
Kennedy (2006).  
 
Att leva med en kronisk hudsjukdom som psoriasis gav olika känslor inför framtiden. I 
Uttjeck et al (2007) framträdde känslor av rädsla över att leva med sjukdomen och dess 
konsekvenser. Frustrationen över tanken att sjukdomen skulle stanna kvar resten av 
livet och faktumet att psoriatikerna inte kunde få sjukdomen att försvinna gjorde dem 
nedstämda. Av de intervjuade psoriatikerna i studien av Fortune et al (1998) trodde 83,7 
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% att om sjukdomen skulle försvinna så skulle den ändå alltid komma tillbaka. 82,0 % 
ansåg sjukdomen som något permanent snarare än tillfälligt. 80,7 % var övertygade om 
att sjukdomen skulle vara en lång tid och endast 4,9 % trodde att den skulle vara en kort 
tid. 
 
En psoriatiker uppgav att det fanns en stor skillnad jämfört med tidigare, innan 
sjukdomen bröt ut; att hon blivit som en annan människa. En annan psoriatiker uppgav 
att sjukdomen gjort henne likgiltig:  
 

It has taken the spark out of me. I wear myself out on it, and I don’t have the 
energy anymore. I’m all tapped out. I just stand there and take it. I just hope I 
don’t get worse (Wahl et al, 2002, s. 257). 

 
Psoriasis skulle enkelt kunna ta över kontrollen över patienters liv såtillvida som tankar, 
känslor och handlingar är inblandade (Wahl et al, 2002). 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Uppsatsen är en litteraturöversikt där källorna som har använts har varit vetenskapliga 
artiklar. Källorna har således varit sekundärkällor vilket också innebär att en viss 
tolkning har skett för att få fram resultatet. För att öka trovärdigheten och för att styrka 
att det är psoriatikernas upplevelser av livskvalitet och lidande som har varit det centrala 
så har psoriatikerna i de olika studierna citerats vid ett flertal tillfällen.  
 
Det är artiklarnas resultatdel som legat till grund för analysen. Det ansågs räcka att 
analysera denna del då den svarade på forskningsfrågorna. Resultatet är dessutom fritt 
från personliga tolkningar, något som förstärkte resultatsammanställningens 
trovärdighet.  
 

Inklusionskriterier 
Ett av inklusionskriterierna för studien var att artiklarna som ingick skulle återspegla ett 
generellt resultat för hur det är att leva med psoriasis och på vilket sätt det kan medföra 
lidande. Därför sågs det som viktigt att artiklarna inte bara kom ifrån ett och samma 
land utan ifrån olika länder men också olika världsdelar. Artiklarna som ingick i studien 
kommer ifrån Kuwait, USA, Sverige och Norge vilket ger en ökad trovärdighet för 
studiens resultat.  
 
Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara alltför gamla. Som gräns 
sattes att de skulle vara maximalt tio år gamla, något som preciserades vid 
artikelsökningen i de olika artikeldatabaserna. Anledningen till detta inklusionskriterie 
var att få fram ett resultat som är giltigt idag och som hänger samman med den 
behandling som nu finns tillgänglig eller som erbjudits på senare tid. Samhället 
förändras också när det gäller krav på utseende, krav på individen, arbetsmiljö, tempo 
etcetera och en önskan var då att få fram ett resultat som hängde samman med dessa 
krav. 
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Ett tredje inklusionskriterie var att i litteraturöversikten försöka få med så många 
kvalitativa artiklar som möjligt. Detta var för att försöka få ett så riktligt beskrivande 
underlag som möjligt. Detta visade sig vara svårare än tidigare trott. Av de åtta artiklar 
som slutligen ingick i studien var tre stycken kvalitativa, fyra stycken kvantitativa och 
en artikel hade både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. För att försäkras om att inte 
någon kvalitativ artikel som svarade mot syftet som skulle ville besvaras hade missats, 
gjordes sökningar med många olika sökord i de databaser som gick att komma åt. Trots 
detta hittades alltså bara fyra kvalitativa artiklar som svarade mot syftet. Psoriasis tycks 
vara en sjukdom kring vilken mycket forskning har gjorts, med tanke på det rikliga 
utbud av vetenskapliga artiklar som följde sökningarna. Trots detta visade det sig alltså 
att få kvalitativa studier har gjorts på området kring livskvalitet och lidande. Var det 
beror på är svårt att svara på. Det borde dock inte vara svårt att genomföra sådana 
studier med tanke på att psoriatiker inte har något generellt hinder i att uttrycka sig ju 
längre tiden går, något som kan vara svårt vid andra studier, till exempel kring 
sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) där kroppslig rörlighet och förmågan att 
uttrycka sig försämras med tiden. Eftersom syftet var att beskriva hur det är att leva med 
psoriasis och få fram lidandeaspekterna kan det ses som en svaghet att hälften av 
artiklarna är kvantitativa. Det bästa hade varit om samtliga artiklar varit kvalitativa.  
 

Litteratursökning 
Frågeställningarna har täckts in väl tack vare sökningar i flera olika databaser. De 
artiklar som till slut användes har svarat väl mot syftet. De hittades via sökningar i fem 
större databaser där olika sorters artiklar finns samlade, nämligen Blackwell, Cinahl, 
Cochrane, Elin, och PubMed/Medline. Sökningen gjordes med sökord som antogs 
kunna få fram relevanta artiklar med tanke på syftet. Många abstrakt lästes och nästan 
lika många artiklar valdes bort då artiklarna visat sig vara för medicinsk inriktade. 
Många artiklar handlade också om olika mätinstrument som konstruerats dels för att 
gradera svårighetsgraden av psoriasis, dels för att gradera den hälsorelaterade 
livskvaliteten. Ett par av dessa artiklar användes i studien då de innehöll relevant 
information. Att artiklarna hittats via flera olika databaser kan ses som en styrka med 
studien. Eftersom sökningarna var många så redovisas endast de sökningar med sökord 
där en eller flera artiklar valdes ut för litteraturöversikten, se bilaga 2. De i analysen 
ingående artiklarna hittades i databaserna Cinahl, Elin och PubMed/Medline. 
Avgränsningarna i Cinahl gjordes till artiklar med tillgängliga referenser, abstrakt och 
artiklar publicerade efter år 1997. Avgränsningarna i Elin gjordes till de publicerade 
efter år 1997. Vid de söksträngar som genererade över 150 träffar ändrades 
avgränsningen till sökord i titel i stället för abstrakt. Avgränsningarna i 
PubMed/Medline gjordes till artiklar publicerade de tio senaste åren, med tillgängliga 
abstrakt och med sökorden i titeln eftersom det även här kom många träffar. 
 
Eftersom författaren till uppsatsen har erfarenhet av att ha sett personer i den nära 
omgivningen med hudproblem så fanns en viss förförståelse som kan ha påverkat 
datainsamlingen. Denna förförståelse var svår att bortse ifrån. Sökorden ”quality of life” 
(hälsorelaterad livskvalitet), ”visibility” (synlighet), ”life” (liv) och ”condition” 
(tillstånd, skick) är relativt oladdade begrepp som sannolikt borde kunna generera 
artiklar med alla sorters vinklingar medan begreppen ”suffering” (lidande), ”burden” 
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(börda) och är betydligt mer laddade. Detta har med största sannolikhet med författarens 
förförståelse att göra, något som kan ses som en svaghet med studien. 
 

Kvalitetsgranskning 
För att kvalitetsgranska det ingående materialet i litteraturöversikten användes Polit, 
Beck och Hunglers (2001) bedömningskriterier för vetenskapliga artiklar. Varje artikel 
lästes, bedömdes och kommenterades utifrån kriterierna. Kommentarerna gav en god 
översikt över artikelns generella kvalitet. En del artiklar visade sig ha brister relaterat till 
vad som bör ingå i en vetenskaplig studie, andra enligt bedömningskriterierna för till 
exempel hur lång en rubrik bör vara men över lag höll de ingående artiklarna så pass 
god kvalitet att de trots sina brister fick ingå i studien. De ansågs kunna bidra med 
relevant information till resultatet och svarade väl mot syftet.  
 

Resultatsammanställning 
Resultatet sammanställdes genom att de framkomna temana sorterades och grupperades 
med hjälp av sammanslagna, gemensamma nyckelfynd. De slutliga temana som 
bildades var: fysisk påverkan, psykisk påverkan, social påverkan, hantering av 
sjukdomen och framtidstro. Nyckelfynd och teman sorterades på olika sätt och flyttades 
om innan de slutliga huvudtemana bestämdes.  
 
En svaghet med studien kan vara att en ensam författare har granskat artiklarna och 
sammanställt resultatet. Det hade varit bättre att diskutera resultatet mer med någon 
annan för att få ett vidare perspektiv och en djupare förståelse för innehållet. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva hur det är att leva med psoriasis och på vilket sätt 
sjukdomen kan medföra lidande. Både tidigare studier och denna litteraturöversikt visar 
att psoriasis har en stark påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten. Med den sänkta 
livskvaliteten följer ett visst mått av lidande som varierar i omfattning från fall till fall. 
 
Resultatet från litteraturöversikten kommer nu att diskuteras utifrån de fem olika 
huvudtemana som framkom under analysen. De kommer att diskuteras och relateras till 
forskning som gjorts under senare år och till Erikssons teori om de olika formerna av 
lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
 

Fysisk påverkan 
Eriksson (1994) ser sjukdomslidandet vid en bestämd sjukdom som en orsak till 
lidande. Resultatet visade att sjukdomen med sina utslag också medför direkt fysisk 
smärta (Al-Mazeedi et al, 2006; Fortune et al, 1998; McKenna et al, 2003; Wahl et al, 
2002; Wahl et al, 2000). Flera av studierna visar på följder av sjukdomen som 
upplevdes som direkt smärtfyllda, till exempel den brännande, stramande känslan 
(Fortune et al, 1998; Krueger et al, 2001; Wahl et al, 2002). Smärtupplevelserna kunde i 
vissa fall också leda till fysiska begränsningar och minskad aktivitet (Al-Mazeedi et al, 
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2006; Krueger et al, 2001; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2002). Men det är inte bara 
smärtan till följd av en sjukdom som bidrar till sjukdomslidandet utan även de 
konsekvenser som smärtan för med sig i form av upplevelser av att vara begränsad 
(Wiklund, 2003).  
 
Flera psoriatiker nämnde aktiviteter som fått läggas åt sidan till förmån för sjukdomen 
(Uttjeck et al, 2007). Att uppleva en förändring i livsföring och att inte längre kunna 
fullfölja olika uppdrag relateras till det som Eriksson (1994) kallar för livslidande. ”En 
människas totala livssituation kan förändras på många sätt. Ett fysiskt lidande och en 
svår smärta inverkar förlamande på hela människan” (Eriksson, 1994, s. 94). En av 
psoriatikerna uttryckte sin sorg över att inte längre kunna arbeta i trädgården som han 
gjort tidigare. Han tvingades nu ta betydligt mindre jord på spaden och gräva lite i taget, 
bit för bit. Helst av allt skulle han vilja gräva med en matsked (Uttjeck et al, 2007).  
 
Att inte längre kunna göra det man är van vid kan bidra till att människans upplevelse 
av att vara hel rubbas, och därmed kan identiteten som en hel människa bli upplöst med 
ett upplöst inre. Denna upplevelse relateras alltså till det som Eriksson (1994) kallar 
livslidande. Detta är ett exempel på hur sjukdomslidandet kan leda till ett livslidande. 
 
Den kroppsliga smärtan bör enligt Eriksson (1994) med varje medel lindras. Huruvida 
detta uppfylls enligt psoriatikerna är något som kommenteras senare i 
resultatdiskussionsdelen, under diskussionen kring hantering av sjukdomen.  
 

Psykisk påverkan 
I analysen framkom att psoriasis också medförde en stark påverkan på det själsliga och 
mentala området (Wahl et al, 2000; Wahl et al, 2002). Den emotionella stabiliteten 
uppgavs bli rubbad i och med sjukdomen. Den psykiska nedstämdheten och dess 
definitiva yttring i form av självmordstankar diskuterades på olika sätt i två av de 
ingående artiklarna. Enligt Al-Mazeedi et al (2006) konstaterades att dessa tankar inte 
var vanligt förekommande med sina 2,4 % bland de intervjuade. I studien av Krueger et 
al (2001) visades något högre siffror – 6,7 % - bland dem som tillfrågats om 
psykosocial påverkan i form av suicidala tankar. Det är svårt att avgöra om de olika 
siffrorna beror på att undersökningen gjorts vid olika tidpunkter och med olika folkslag. 
Frågan kring suicidala tankar kan också ha ställts på olika sätt och därmed graderats 
olika av forskarna. Det är också en tolkningsfråga att sätta gränsen för vad som är 
”vanligt förekommande” och vad som inte är det i de båda fallen. I studiernas resultat 
uppfattas självmordstankar vara relativt vanligt förekommande respektive inte så vanligt 
förekommande. Därmed är det svårt att avgöra vad som är generellt applicerbart bland 
psoriatiker, särskilt då området bara undersöks i två av de i litteraturöversikten ingående 
artiklarna. 
 
En annan central aspekt när det gäller psoriasis och lidande är den självuppfattning och 
självbild som i många fall blivit påverkad i och med sjukdomen (Fortune et al, 1998; 
Kennedy, 2006; Uttjeck et al, 2007; Wahl et al, 2000; Wahl et al, 2002). Psoriatikerna 
talade om känslor av orenhet och i vissa fall också fulhet. Att inte passa in eller 
accepteras av omgivningen resulterade i känslor av utanförskap och hopplöshet (a.a.). 
Eriksson (1994) nämner några punkter som vårdare upplevt har hjälpt att lindra 
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patienters lidande. En av punkterna belyser vikten av att hjälpa patienter att vara rena. 
”Kroppens renhet är A och O, en människa som känner sig oren lider och upplever sig 
ovärdig som människa och vill inte vara i kontakt med andra” (Eriksson, 1994, s. 96). 
Punkten tas upp som en allmän åtgärd för att lindra lidande och är inte relaterad till 
någon särskild sjukdom. Att just detta ses som en så viktig åtgärd styrker det lidande 
som psoriatiker ger uttryck för då de inte känner sig rena. Att dessutom inte kunna göra 
något åt det, att inte kunna tvätta bort utslagen som när man tvättar bort smuts, bör 
sannolikt göra lidandet än större för patienter med psoriasis. 
 
Några av psoriatikerna upptäckte att andra inte såg så allvarligt på utslagen som de 
själva trodde (Wahl et al, 2002). Detta kan tänkas bero på det faktum att sjukdomen 
leder till fokus på den egna kroppen. I och med detta tror psoriatikerna att andra tänker 
lika mycket på utslagen som de själva gör. Detta kan ses som den absoluta motsatsen till 
Erikssons (1994, s. 94) ord: ”att inte bli sedd är också ett sätt att förintas”. Således finns 
två motsatta lägen när det gäller den fokus som en psoriatiker kan hamna i, som kan 
kännas minst lika smärtsamma. Å ena sidan hamnar hon i situationer mer andras 
granskande blickar och utsätts på så sätt för en form av lidande, å andra sidan hamnar 
hon i situationer, inte minst i vårdkontextuella situationer, där hon tvärtom bli helt och 
hållet åsidosatt.  
 
Det finns en motstridighet i argumentet kring att psoriatikerna ser allvarligare på sina 
utslag än vad omgivningen gör. I studien av Krueger et al (2001) ombads psoriatikerna 
att göra en uppskattning av hur pass svår psoriasis de hade. De instruerades att låta 
storleken av en handflata motsvara en procents kroppsyta. 39 % av informanterna bland 
dem som svarat via e-post uppgav att deras utslag täckte 10 % eller mer av deras 
kroppar. En följdfråga till klassificeringen av svårighetsgrad demonstrerade att trots att 
39 % av e-postinformanterna svarade att deras psoriasis täckte 10 % eller mer av deras 
kropp, vilket därmed skulle klassificeras som svårt, graderade bara 17 % av 
informanterna själva sin psoriasis som svår. Kanske är nedklassificeringen ett sätt att 
minimera sjukdomen för sig själv och är på så sätt en metod att hantera sjukdomen för 
att minska lidandet. 
 
Analysen visar också på olika känslor inför sjukdomen. En del psoriatiker jämförde sin 
situation med andras och kom fram till slutsatsen att deras situation inte var så farlig 
trots allt (Uttjeck et al, 2007) medan andra psoriatiker gav uttryck för hat gentemot sina 
egna kroppar och sin hud (Wahl et al, 2002). Detta visar på att det är svårt att ge ett 
generellt resultat för hur psoriasis påverkar en människa.  
 

Social påverkan 
Resultatet visar att den svåraste eller en av de svåraste aspekterna med att leva med 
psoriasis var dess synlighet inför andra (Uttjeck et al, 2007; Wahl et al 2002). Eftersom 
huden är det som visas utåt förutom de områden som kan täckas med kläder, ses ett 
direkt samband mellan utslagens synlighet inför andra och ett lidande hos psoriatikerna. 
Eriksson (1994) talar om känslor av skuld och skam som följer med att lidandet hos 
människor med hudsjukdomar är till allmän beskådning.  
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I relationen till andra människor visades i resultatet ett visst utrymme för förutfattade 
meningar, både bland de runt omkring psoriatikern men även från psoriatikern själv 
(Wahl et al, 2002). Med avseende på det själsliga och andliga lidandet så relateras detta 
till den skam eller skuld som människan erfar i relation till sin sjukdom eller 
behandling. Eriksson (1994) menar att detta kan uppstå dels på grund av en fördömande 
attityd från vårdpersonalen, dels på det sociala sammanhanget. 
 
Eriksson (1994) menar att det förekommer en stämpling av personer. Stämplingen beror 
dels på status, dels på avvikande beteende av något slag. Denna stämpling sker inte 
minst när psoriatiker inte erbjuds samma service som friska vid besök vid 
frisersalonger, offentliga bassänger och friskvård (Krueger et al, 2001). 
 

Hantering av sjukdomen 
Ett framträdande fynd i analysen var det kring svårigheterna med att behandla 
sjukdomen på ett tillfredsställande sätt. Psoriatikerna visade på uppgivenhet, förtvivlan 
och irritation dels över att ingen behandling som helt tog bort sjukdomen fanns, dels 
över hur de blev mottagna och lyssnade på inom vården (Kennedy, 2006; Krueger et al, 
2001; Uttjeck et al, 2007). Eriksson (1994) talar om lidandet som uppstår inom vården 
vid olika former av behandling. Hon talar också om tillfällen där patienter nonchaleras 
eller där en negativ maktutövning sker. Vårdlidandet innebär ofta upplevelser av brist 
på kontroll och kränkning (Wiklund, 2003). Denna kränkning visade sig i analysen 
genom upprepade upplevelser av att inte bli tagen på allvar eller av att ingen tog sig tid 
att lyssna (Kennedy, 2006). 
 
Forskning som gjorts på senare år bekräftar missnöjet med den behandling som ges. I en 
studie gjord av Stern, Nijsten, Feldman och Margolis (2004) framgår det att av cirka 4,5 
miljoner vuxna psoriasisdiagnostiserade i USA uppgav ungefär en miljon eller 78 % av 
psoriatikerna ett avsevärt missnöje med sin behandling. Det framgår dock inte vad 
missnöjet beror på - om det har att göra med bemötande från vårdpersonal, 
behandlingens ineffektivitet eller någonting annat. Beroende på om missnöjet är kopplat 
till att symtomen inte går att lindra på ett önskvärt sätt eller om det beror på ett felaktigt 
bemötande, kan missnöjet kopplas samman med antingen sjukdomslidande eller 
vårdlidande. 
 
Ordet fördömelse används i Erikssons (1994) beskrivning av vad som kan uppstå då 
patienten inte blir tagen på allvar i ovan nämnda situationer. Fördömelsen sker i och 
med att vårdaren avgör vad som är rätt och fel utan att patienten får vara delaktig. Det 
framkom i analysen att då beslut fattades kring den fortsatta behandlingen så blev 
patientens åsikter inte tillräckligt övervägda (Kennedy, 2006). Vårdlidandet, där 
människan utsätts för skam, skuld och förnedring inom vården, är något som vårdare 
åstadkommer omedvetet i och med brist på reflektion och brist på kunskapen om 
mänskligt lidande. Eriksson (1994) menar att vi är alltför inriktade på högteknologin 
och att vi glömmer människan. 
 
Ett intressant fynd är det som visade sig i studien av Krueger et al (2001). 
Undersökningen som gjordes visade att bland de med svår psoriasis, hade endast 27 % 
testat den behandling som kallas metotrexatbehandlingen och endast 23 % hade testat 
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PUVA-behandlingen. Av dem som hade testat dessa behandlingar rapporterade 70 % av 
dem som testat metotrexatbehandlingen och 64 % av dem som testat den ultravioletta 
ljusbehandlingen kombinerat med psoralent-tabletter (medicin som aktiveras i kroppen 
vid ultraviolett belysning), att behandlingarna gett bra eller utmärkt resultat. Missnöjet 
med behandlingarna är alltså stort men denna studie visar att långt ifrån alla psoriatiker 
har testat alla tillgängliga behandlingar. Behandlingar som visat sig ha bra resultat. I de 
fall där behandling erbjudits är det heller inte alla psoriatiker som väljer att följa 
behandlingsprogrammet. En studie av Fouéré, Adjadj och Pawin (2005) gjordes med 
avsikten att undersöka hur psoriasis upplevs av patienter och hur väl den föreskrivna 
behandlingen av utslagen följs. Studien visade att hela 73 % av psoriatikerna inte följde 
de givna direktiven för behandling. Detta uppgavs bero främst på brist på effektivitet 
och att behandlingen var besvärlig.  
 

Framtidstro 
Analysen visade på få positiva aspekter med att leva med psoriasis, även om några få 
människor kunde nämna en och annan positiv egenskap som sjukdomen fört med sig 
(Uttjeck et al, 2007). Det mest nedtyngande med sjukdomen tycktes vara att den var av 
kronisk karaktär och att inga helt botande behandlingar fanns att tillgå. De tidigare 
nämna känslorna av hopplöshet och frustration stämmer väl överens med den 
beskrivning som Eriksson (1994) ger av de människor som inte orkar kämpa. 
Anledningen till det kan vara att han eller hon upplever sig sakna ett värde eller en 
uppgift i livet (a.a.). Att ha en uppgift, att vara till nytta, att ha en familj och känna 
uppskattning var exempel på saker som minskade lidandet (Uttjeck et al, 2007). 
Livslidandet som Eriksson (1994) beskriver uppstår när en människa saknar just värde 
eller en uppgift i livet - något som till slut kan leda till att hon ger upp. 
 

Praktiska implikationer  
Studien som har gjorts kan vara till praktisk nytta för allmänsjuksköterskan. Den bidrar 
till fördjupad kunskap i området kring psoriasis och hur det påverkar den drabbade. Det 
borde finnas ett intresse i vården för ökad förståelse för hudsjukdomar i allmänhet och 
för det faktum att de kan påverka hälsan i minst lika hög grad som andra somatiska 
sjukdomar gör. Studien visar på en allmänt nedsatt hälsorelaterad livskvalitet bland 
psoriatiker och den har bidragit till att belysa de olika situationer som kan upplevas som 
besvärliga för psoriatiker. Den har också klarlagt problemet kring allmänhetens 
okunskap kring denna icke smittosamma sjukdom. Vikten av att utöka kunskapen om 
och öka reflektionen kring mänskligt lidande i allmänhet har lyfts fram. Inte minst 
behövs detta för att allmänsjuksköterskan ska kunna uppfylla sin främsta uppgift, vilken 
är att lindra lidandet (Eriksson, 1994). 
 
En del situationer, och kanske särskilt de där ett vårdlidande uppstår, kan avhjälpas 
genom att allmänsjuksköterskan och annan vårdpersonal blir mer medveten om 
upplevelserna kring att vara drabbad av psoriasis. Studien visar bland annat fyndet att 
många psoriatiker upplever att de inte blir tagna på allvar och att känslan av hopplöshet 
förstärks när behandlingar visar sig vara ineffektiva och läkare och annan vårdpersonal 
inte tycks kunna erbjuda någon lindring. Psoriatiker vittnar om ointresse och ignorans 
hos vårdpersonal. En stor andel av psoriatikerna uppger ett avsevärt missnöje med 
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behandlingarna även om inte alla följts enligt direktiven eller ens har blivit provade. 
Men kanske gäller vårdlidandet som följer fenomenet att inte bli sedd eller tagen på 
allvar, även andra sjukdomar. Problemet tycks delvis ligga i attityden hos 
vårdpersonalen. 
 
För att dra nytta av studiens resultat och för att uppnå någon form av förändring i bland 
annat bemötandet av psoriatikerna krävs att de problem och behov som psoriatiker 
uppger påverkar sin livskvalitet negativt, uppmärksammas och tas på allvar. 
Förhoppningsvis ger studien en tankeställare till dem som tidigare trott att hudproblem 
endast är en utseendeförändrande sjukdom. Ett steg i rätt riktning mot att uppnå 
förändring är att inse hudsjukdomars faktiska påverkan på en människas hälsa och 
lidande. Det innebär att hudsjukdomar tas på minst lika stort allvar som andra somatiska 
sjukdomar, till exempel cancer, hypertoni och reumatism. Eftersom psoriasis är en 
livslång sjukdom och ingen helt botande behandling finns att tillgå är det desto viktigare 
att kunskapen fördjupas kring hur man bäst hanterar de hälsorelaterade problemen som 
följer med sjukdomen. Detta kan hjälpa till att lindra lidandet och sker förslagsvis 
genom att fler studier görs, gärna med den kvalitativa ansatsen där psoriatikers 
upplevelser och känslor beskrivs mer detaljerat, och att dessa och tidigare studier 
studeras och diskuteras av vårdpersonal.  
 
För att bättre kunna förstå psoriatikers tankar och upplevelser krävs det en djupare 
förståelse för psoriatikernas livsvärld. I beskrivningen av livsvärlden är alltså den 
kvalitativa metoden bäst lämpad. Ingen undersökningsmetod skulle bättre kunna 
beskriva lidandet än genom intervjuer med psoriatiker, för att beskriva psoriatikerns 
verklighet, något som är svårt att göra med standardiserade frågeformulär.  
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Bilaga 1 
 
Mall för kritisk granskning  av vetenskapliga artiklar, inspirerad av Polit, Beck & 
Hungler (2001).  
 
 
Titel. Den skall vara relevant, tydlig och spegla innehållet i artikeln. Max 15 ord ska ha 
använts. Det centrala fenomenet och undersökningsgruppen ska ingå. 
 
Abstrakt. Med mellan 100 och 200 ord ska en kort beskrivning av studien ges. Läsaren 
ska lätt få en uppfattning om vad studien går ut på. Syfte, metod och resultat ska 
redogöras. 
 
Introduktion. Läsaren ska bekantas med syftet, det centrala fenomenet och 
forskningsfrågan. Anknytning till tidigare forskning ska anges. 
 
Metod. Redogörelse av vilka metoder som har använts. Läsaren ska kunna utläsa 
urvalet, antalet deltagare, tillvägagångssätt, dataanalys samt få information om etiska 
aspekter. 
 
Resultat. Resultatet från studien ska presenteras, ofta med hjälp av tabeller som 
förtydligar resultatet. Här anges om resultatet är signifikant eller ej. 
 
Diskussion. Forskarna ska resonera och dra slutsatser utifrån resultatet och avgöra om 
det kan användas i praktiken eller för fortsatt forskning. Svagheter och begränsningar 
ska belysas. 
 
Referenser. All litteratur, artiklar och rapporter som forskarna har refererat till i studien 
skall finnas med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 
Sökmatris för vetenskapliga artiklar 
 
 
Databas 

 
Sökord 

 
Antal träffar 

 
Antal använda artiklar 

 
 
 
 
Elin 

 
 
 
psoriasis AND quality 
of life 

 
 
 
 
190 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Cinahl 

 
 
 
Psoriasis AND 
suffering 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Elin 

 
 
 
 
Psoriasis AND visibility 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
PubMed/Medline 

 
 
 
 
Psoriasis AND life  

 
 
 
 
86 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Elin 

 
 
 
(title:) 
psoriasis AND trials 

 
 
 
 
22 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Elin 

 
 
 
 
psoriasis AND burden 

 
 
 
 
19 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Elin 

 
 
 
psoriasis AND 
qualitative 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Elin 

 
 
(title:) 
Psoriasis AND 
condition 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 - Artikelmatris i bokstavsordning, sorterade efter författarnamn 
Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
Al-Mazeedi, K., El-Shazly, M. 
& Al-Ajmi, H. S. 
 
(2006)  
 
Impact of psoriasis on quality of 
life in Kuwait 
 

 
Att beskriva den påverkan som 
olika svårighetsgrader som 
psoriasis har på livskvalitet 
bland psoriatiker i Kuwait. 
 

 
Kvantiativ 

 
330 patienter med mild, måttlig 
eller svår psoriasis intervjuades 
med 24 frågor med ja eller nej-
svar. Frågorna var grupperade 
efter fyra huvudrubriker. Svaren 
graderades där ja eller nej gav 
olika poäng och där det högsta 
resultatet innebar lägst 
hälsorelaterad livskvalitet. 
Datan analyserades med hjälp 
av SPSS för Windows, ett 
statistiskt datorprogram.  

 
Såväl fysiska aktiviteter som 
sociala relationer påverkas av 
psoriasis. I över 50 % av fallen 
var de fysiska aktiviteterna 
påverkade och även de sociala 
relationerna stördes i mer än 
hälften av fallen, oavsett de 
olika svårighetsgraderna av 
psoriasis. Psykologiska känslor 
(skam, påverkat temperament, 
nedstämdhet och hopplöshet) 
påverkades men här hade 
svårighetsgraden större 
betydelse för resultatet. Stora 
skillnader visades beroende på 
hur pass stor utbredning 
sjukdomen hade. I en tredjedel 
av fallen uttalades en påverkan 
på sexuella aktiviteter relaterat 
till sjukdomen. 
 

Kritisk granskning 
Titeln är relevant och återspeglar syftet med studien. 
Abstraktet redovisas som ett traditionellt abstrakt med rubriker. Välstrukturerat med bakgrund, syfte, metod, resultat och sammanfattning. 
Introduktionen är något kort men ändå innehållsrik. Den visar på befintliga problem som behöver lösas och väcker intresse för fortsatt läsning. 
Metoden är väl beskriven och lättförståelig. Inga etiska överväganden nämns. 
Resultatet redovisas i löpande text och ett flertal informativa tabeller. 
Diskussionen innehåller lättöverskådliga tabeller och förklarande text med lämpliga rubriker. Resultatet diskuteras i relation till tidigare 
undersökningar. Styrkor och svagheter med studien diskuteras inte.  
Referenserna är tydliga och relevanta.  



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
Fortune, D.G., Richards, H.L., 
Main, C.J., & Griffiths, C.E.M. 
 
(1998) 
 
What patients with psoriasis 
believe about their condition. 
 

 
Att undersöka patienters 
uppfattning om sin psoriasis och 
att undersöka förhållandet 
mellan dessa uppfattningar och 
klinisk svårighetsgrad, 
rapporterade symptom och 
andra kliniska och demografiska 
variabler. 

 
Kvantitativ. 

 
162 patienter med psoriasis (84 
män och 78 kvinnor) svarade på 
formuläret för uppfattning om 
sjukdom (the Illness Perception 
Questionnaire, IPQ) som gav en 
standardiserad uppskattning om 
tron på orsaker, konsekvenser, 
kroniskhet eller upprepning, 
kontrollerbarhet och symtom 
relaterat till tillståndet. 
 

 
Totalt 60,1 % av patienterna 
trodde att stress var en stor 
anledning till att psoriasis brutit 
ut och 55 % trodde att det 
berodde på genetiska faktorer. 
46 % av patienterna trodde att 
deras beteende, tro och 
uppfattning kunde förbättra eller 
försämra deras psoriasis, medan 
32 % hade tro på att behandling 
skulle vara botande. Generellt 
sett kunde klinisk 
svårighetsgrad inte associeras 
till några av övertygelserna 
bland patienterna eller till de 
rapporterade symtomen. 
  

Kritisk granskning 
Titeln är något otydlig. Först vid närmare läsning av bakgrunden och syftet så förstås innehållet i undersökningen. 
Abstraktet är välstrukturerat och innehåller alla punkter som bör ingå, redovisade med rubriker. 
Introduktionen är väl lämpad för studien som ska genomföras men innehåller lite, nästintill ingen information om psoriasis som sjukdom. 
Metoden beskrivs väl med beskrivning av ingående mätinstrument, undersökningsgrupp och statistisk analys. Studien har godkänts av the Salford 
and Trafford local research committee. 
Resultatet är lätt att förstå trots många beskrivande siffror i texten. Tabellerna som illustrerar resultatet är också enkla att förstå. Resultatet 
stämmer väl överens med syftet med studien. 
Diskussionen väcker tankar hos läsaren och ger nya vinklingar på ett område som inte är så utforskat tidigare. Författarna tar upp anledningar till 
varför ett samband mellan olika övertygelser om sjukdomen hos patienterna och den faktiska utvecklingen av psoriasis, inte kunde visas. Detta 
framställs emellertid inte som en svaghet med studien utan snarare som en allmän svårighet att göra undersökningar på det området som tas upp.  
Referenserna är relevanta och tydliga. 
 
 
 



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
Kennedy, C. 
 
(2006) 
 
Psoriasis narratives: how 
qualitative research is of value 
in dermatology research. 
 

 
Att öka förståelsen för hur det är 
att leva med psoriasis. Det fanns 
ett särskilt intresse av att ta reda 
på vilken mening psoriatikerna 
ger sin sjukdom. 

 
Kvalitativ. 

 
Semi-strukturerade grundliga 
intervjuer under 1-2 timmar 
med psoriasispatienter. 
Intervjuerna startade med en 
öppen fråga om den intervjuade 
var villig att dela med sig av 
sina erfarenheter. Därefter 
ombads de att berätta sin 
historia. Intervjuaren försökte 
undvika så många följdfrågor 
som möjligt för att inte påverka 
de intervjuade i någon riktning. 
Två kvinnor och en man deltog i 
undersökningen. De 
textomvandlade intervjuerna 
analyserades och ofta 
återkommande teman 
identifierades. 
 

 
Resultatet visar att intervjuer 
där psoriatiker för möjlighet att 
berätta hur de upplever sin 
sjukdom, är viktiga för dem, 
inte minst som en del i en 
läkningsprocess. Eftersom 
deltagarna i studien är så få så 
är det svårt att generalisera de 
analyserade temana från 
intervjuerna på den generella 
befolkningen, men studien visar 
ändå på vikten av fler 
kvalitativa studier inom 
området. 

Kritisk granskning 
Titeln visar på det exakta innehållet i undersökningen. Är kort och koncentrerad.  
Abstraktet saknas helt. 
Introduktionen är något kort men tillräcklig för studien. Belyser problemet i ämnet och väcker intresse för vidare läsning. 
Metoden är väl beskriven. Antalet intervjuade är något få, något som kan komma att påverka tillförlitligheten i resultatet av studien. Studien har 
godkänts av the Medical Ethics Committee of UBC. 
Resultatet redovisas i löpande text med korta, kärnfulla citat ifrån intervjuerna.    
Diskussionen tar upp styrkor och svagheter med undersökningen. Visar på vikten av - och motiverar till fortsatta studier i ämnet. 
Referenserna är relativt många för en så liten studie. 
 
 
 
 
 



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
Krueger, G., Koo, J., Lebwohl, 
M., Menter, A., Stern, R.S. & 
Rolstad, T.  
 
(2001)  
 
The impact of psoriasis on 
quality of life - Results of a 
1998 National Psoriasis 
Foundation Patient-Membership 
Survey.

 
Att analysera patienters syn på 
psoriasis inverkan på sin livsstil 
och emotionella välmående och 
de sociala effekterna av att leva 
med sjukdomen; att visa på 
tillgängliga terapier och att visa 
på patienters tillfredsställelse 
med hur sjukdomen hanteras. 

 
Kvantitativ. 

 
Ett frågeformulär e-postades ut 
till 40 350 medlemmar av 
National Psoriasis Foundation. 
De som svarade och som led av 
svår psoriasis (psoriasis på mer 
än 10 % av kroppsytan) 
kontaktades och deltog även i 
en telefonundersökning. 

 
Studien visade att de som lider 
av psoriasis påverkas till en hög 
grad när det gäller emotionellt, 
social och fysisk livskvalitet. 
Många av de drabbade, särskilt 
de med svår psoriasis, känner 
frustration över hur sjukdomen 
behandlas och över de ofta 
ineffektiva 
behandlingsmetoderna. Studien 
visar också på vikten av att 
förbättra kommunikationen 
mellan patient och läkare då det 
framkommit att patienter ofta är 
missnöjda med kontakten. 
 

Kritisk granskning 
Titeln stämmer bra överens med innehållet i studien. Speglar syftet och visar på undersökningsgruppen. 
Abstraktet redovisas som ett traditionellt abstrakt med rubriker.  
Introduktionen har grundläggande fakta om psoriasis utbredning och påverkan hos människor i USA. 
Metoden och urvalet är beskrivet. Inga etiska överväganden nämns. 
Resultatet illustreras med diagram och löpande, väl beskrivande och lättförståelig text. 
Diskussionen tar upp studiens styrkor och nämner för vilket ändamål dess resultat kan användas. Studien beskrivs av författarna själva som 
oöverträffad med hänsyn till resultatet. 
Referenserna är något få med tanke på att det är en så stor studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
McKenna, S.P., Cook, S.A., 
Whalley, D., Richards, H.L., 
Griffiths, C.E.M., & Van 
Assche, D. 
 
(2003) 
 
Development of the 
PSORIQoL, a psoriasis-specific 
measure of quality of life 
designed for use in clinical 
practice and trials 

 
Att utveckla ett nytt instrument 
särskilt designat för att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet vid 
psoriasis – PSORIQoL (the 
Psoriasis Index of Quality of 
Life). 

 
Kvalitativ/kvantitativ. 

 
Kvalitativa intervjuer hölls med 
62 psoriasispatienter i 
Storbritannien, Italien och 
Nederländerna. Intervjuerna 
hölls i informanternas egna hem 
eller på ett lugnt kontor. En 
innehållsanalys av intervjuerna 
resulterade i gemensamma 
teman, potentiella för ett 
frågeformulär avsett för att 
bedöma hälsorelaterad 
livskvalitet. Syftet med 
frågeformuläret var sedan att 
låta undersökningsgruppen läsa 
påståenden för att därefter 
avgöra om det svarade mot hur 
sina upplevelser. 
 

 
PSORIQoL visade sig vara ett 
praktiskt instrument. Det visade 
sig vara tillförlitligt och ha god 
validitet i mätningen av 
psoriasis påverkan på den 
hälsorelaterade livskvaliteten.  

Kritisk granskning 
Titeln är något lång men beskriver innehållet och syftet med studien väl. 
Abstraktet redovisas som ett traditionellt abstrakt med rubriker. Uttömmande.  
Introduktionen gör läsaren bekant med syftet och forskningsfrågan. Information om tidigare forskning gällande mätinstrument ges. 
Metoden är väl beskriven och enkel att förstå. Etiska överväganden har tagits i beaktande och studien har fått etiskt godkännande av den lokala 
etiska undersökningskommittén. 
Resultatet redovisas med tabeller, en överskådlig punktlista och förklarande text. 
Diskussionen förs kring vikten av ett tillförlitligt mätinstrument för hälsorelaterad livskvalitet. Fynden från resultatet diskuteras utifrån olika 
aspekter som numreras och följs av en kort sammanfattning. 
Referenserna är många och relevanta. 
 
 
 
 



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

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

 
Att ta reda på hur människor 
med psoriasis lever med sin 
sjukdom i sin vardag ur ett 
vidare sociologiskt perspektiv 
och se hur sjukdomen kan 
påverka individens liv 

 
Kvalitativ 

 
Semi-strukturerade intervjuer 
med 18 personer från norra 
Sverige. Frågorna grundade 
delvis på en tidigare studie med 
frågeformulär (Uttjek, 
Dufåker, Nygren, & Stenberg, 
2004), delvis på frågor kopplade 
till egen professionell 
erfarenhet. Målet var att få 
deltagarnas egna beskrivningar 
av situationer. Analys enligt 
kvalitativ innehållsanalys enligt 
Morgan (1993) och inspirerades 
av grundad teori (Dahlgren, 
Emmelin & Winkvist, 2004) 
även om denna metod inte 
följdes strikt. 
 

 
Den största svårigheten med att 
leva med psoriasis visade sig 
vara dess synlighet för andra 
människor. För de med både 
utslag och ledförändringar var 
märkningen av sjukdomen 
dubbel. Efter att ha levt med 
sjukdomen i flera år hade de 
flesta anpassat sig efter 
sjukdomens medföljande 
restriktioner i livet och de flesta 
var nöjda med sin livskvalitet 
trots att de inte kunde finna 
något positivt med psoriasis. 
 

Kritisk granskning 
Titeln är relevant men något otydligt då det inte framgår riktigt vad som ska undersökas. 
Abstraktet innehåller metod, resultat och en sammanfattning. Abstraktet redovisas inte som ett traditionellt abstrakt med rubriker men är ändå 
tydligt. Syftet med studien framgår. Vikten av studien redovisas. Nyckelord finns redovisade. 
Introduktionen gör läsaren bekant med problemet och ger en översikt av tidigare, relevant forskning. Tydliga frågeställningar redovisas. Många 
litteraturanknytningar. 
Metod. I detta avsnitt hänvisas till en tidigare studie och metoden med datainsamling och urval upprepas också. Metoden är väl beskriven. 
Studien har godkänts av the Research Ethics Committee at the Faculty of Medicine vid Umeå Universitet i Sverige.  
Resultatet är väl beskrivet med relevanta exempel och citat ifrån intervjuerna. Resultatet redovisas med underrubriker i löpande text.  
Diskussionen innehåller litteraturanknytningar och egna tolkningar utifrån resultatet. Svagheter med studien diskuteras. I slutet betonas vikten av 
att medvetandegöra resultatet av studien hos de som arbetar med eller på annat sätt omringas av psoriatiker. 
Referenserna är överskådliga och relevanta. 
 
 



Författare, år och titel 
 

Studiens syfte Studiedesign Metod Resultat 

 
Wahl, K., Gjengedal, E. & 
Hanestad Rokne, B. 
 
(2002) 
 
The Bodily Suffering of 
Living with Severe Psoriasis: 
In-depth Interviews with 22 
Hospitalized Patients with 
Psoriasis 
 

 
Att presentera resultat ifrån 
ytterligare en kvalitativ studie 
som fokuserar på patienter 
med psoriasis, deras 
upplevelse av att leva med 
sjukdomen och dess 
psykologiska och sociala 
verkan. 

 
Kvalitativ 

 
Intervjuer med 22 stycken 
sjukhusvårdade patienter. 
Grundad teori användes där 
datainsamling och dataanalys 
sker simultant. 

 
Studien visar att fysisk 
sjukdom påverkar mer än bara 
den fysiska kroppen. Risken 
finns att man hamnar i en ond 
cirkel genom att man först 
upplever kroppsligt lidande 
som i sin tur leder till bland 
annat förändrad 
självuppfattning. Detta kan i 
vissa fall leda till att 
sjukdomssymtomen förvärras 
ytterligare. Vid behandling 
krävs därför en mer holistisk 
syn på människan och på hur 
kropp påverkar sinne och vice 
versa. Kriteriet för hur man 
behandlingen ska gå till bör 
grundas på hur patienten själv 
upplever konsekvenserna av 
sjukdomen. 
 

Kritisk granskning 
Titeln speglar innehållet i studien och redovisar även undersökningsgruppen. Något lång titel med 16 ord.  
Abstraktet innehåller samtliga delar som bör ingå med syfte, metod och resultat. Redovisas i löpande text utan rubriker. 
Introduktionen tar upp brister bland tidigare studier på området och motiverar varför det behövs fler.  Bra, grundläggande information om 
psoriasis. Referenser till tidigare forskning finns. 
Metoden innehåller urval och tillvägagångssätt vid genomförande av intervjuerna. Antal informanter, urvalsförfarande samt var forskningen ägt 
rum redovisas. Studien blev mättad. Den godkändes också av the Norwegian ethical committee.  
Resultatet redovisas i löpande text och med citat från intervjuerna. Lämpliga rubriker. Lättförståeligt och lättöverskådligt.  
Diskussionen tar upp studiens styrkor men nämner inget om dess eventuella svagheter. 
Referenserna är tydliga och relevanta.  
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Wahl, A., Loge, JH., Wiklund, 
I., & Hanestad BR. 
 
(2000) 
 
The burden of psoriasis: A 
study concerning health-
related quality of life among 
Norwegian adult patients with 
psoriasis compared with 
general population norms. 
 

 
Att bedöma hälsorelaterad 
livskvalitet bland patienter med 
psoriasis och att jämföra 
bedömningarna med 
befolkningsnormen. 

 
Kvantitativ 

 
283 psoriasispatienter och 2323 
kontrollpersoner representativa 
för den norska befolkningen 
deltog i studien. Den 
hälsorelaterade livskvalitén 
uppskattades med hjälp av 
mätinstrumentet SF-36 (ett av 
många formulär för bedömning 
av hälsorelaterad livskvalité). 
Svaren från de båda grupperna 
analyserades med hjälp av 
SPSS PS (7.5) och jämfördes 
undersökningsgrupperna 
emellan. 
 

 
Resultatet visade att kliniska 
variabler så som ålder, kön, 
utbildningsnivå, sjukhusmiljö, 
övriga sjukdomar och fysiska 
symtom, påverkade resultatet 
från SF-36-formuläret. Efter att 
justeringar gjorts med 
hänseende till ålder, kön och 
utbildningsnivå, visades att 
psoriasispatienterna 
rapporterade en signifikant 
lägre nivå än de ur 
kontrollgruppen.  

Kritisk granskning 
Titeln är något lång med 23 ord men är heltäckande då det både visar på syftet med studien och redovisar undersökningsgruppen. 
Abstraktet är traditionellt uppbyggt med rubriker, är välstrukturerat och innehåller alla punkter som bör finnas med i ett abstrakt. 
Introduktionen ger bra bakgrundinformation till psoriasis, visar på tidigare forskning och tar upp vikten av undersökningen som nu ska 
genomföras. Syftet upprepas och två grundläggande frågor för studien redovisas. 
Metoden och de i studien ingående grupperna beskrivs. Urval, bortfall och kriterier för deltagande redovisas. Information ges om formuläret, SF-
36, som ska användas i studien. Studien har godkänts av the Norwegian Medical Ethics Committee. 
Resultatet redovisas i tabeller och en kortare beskrivande text. En av tabellerna är något svår att förstå och måste studeras ett tag innan det 
framgår vad som redovisas.  
Diskussionen innehåller tankar kring resultatet från författarna. De visar tydligt på vikten av studiens resultat för patienter med psoriasis. 
Svagheter och styrkor tas inte upp. 
Referenserna är tydliga och relevanta. 
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