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Sammanfattning    

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar cirka tre procent av 

befolkningen i Sverige. Den är inte smittsam. Både män och kvinnor i alla åldrar drabbas. 

Orsaken till hudsjukdomen psoriasis är okänd. Det kan bero på en ärftlig komponent. Cirka 30 

procent av personer med diagnosen psoriasis drabbas av ledbesvär. Sjukdomen debuterar 

vanligtvis i 10-35 års ålder. Hudförändringarna ser vanligtvis ut som lätt upphöjd hudyta som 

har en skarp gräns, den kan ha olika nyanser av rodnad, ha en stearinliknande fjällning och 

förekommer symmetriskt på kroppen. Eftersom huden är kroppens största organ syns det 

tydligt för andras ögon när hudens tillstånd är som värst och det kan upplevas motbjudande. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur personer med psoriasis upplever livet med 

sjukdomen. I resultatet användes sex vetenskapliga artiklar som analyserades och 

kategoriserades utifrån Friberg (2006). Det framkom att den drabbades livsvärld påverkades 

negativt. Psoriasis påverkar den drabbade individen inte bara fysiskt utan även psykiskt och 

socialt. Den drabbade personen blir också medveten om hur hans/hennes hudkostym ser ut 

och undviker medvetet att komma i närheten av folksamlingar för att slippa folks 

kommentarer och negativa reaktioner samt människornas nyfikna blickar. Vardagslivet 

omkullkastas, aktiviteterna blir inskränkta, det sociala livet och relationerna till 

medmänniskor begränsas på grund av sjukdomen. 

 

Nyckelord:  psoriasis, patientupplevelse, isolering, skam, ångest, depression. 
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INLEDNING 

En av mina bekanta har sjukdomen psoriasis. Eftersom jag, som blivande sjuksköterska och 

även andra kanske inte vet tillräckligt om psoriasis och om hur den drabbade upplever livet 

med sjukdomen valde jag att skriva om detta. Så många som 1-3 procent av befolkningen 

lider av hudsjukdomen (Svensson, 1997; Svenska psoriasisförbundet, 2008). Under 

yrkesutövningen som sjuksköterska kommer jag säkerligen, någon gång, att träffa på personer 

med psoriasis. Genom detta arbete vill jag frambringa en bättre förståelse för hur de drabbade 

upplever sitt vardagliga liv. Genom mer kunskap om hur personer med psoriasis upplever sin 

vardag med hudsjukdomen kan så väl vårdpersonal som andra få ökad förmåga att stödja 

individen och visa respekt i förhållningssätt. 

 

BAKGRUND 

 

Psoriasis 

 

Ordet psoriasis kommer från grekiskans psora - som betyder skabbighet, skorvighet (pso´ra 

”skabb” ”skorv”, ”klåda”) och -iasis som betyder sjukdom (Lindskog, 1997; Svenska 

psoriasisförbundet, 2008). 

 

Psoriasis är en av de mest vanligaste hudåkommorna (Almås, 2002). Psoriasis är en ärftligt 

betingad kronisk sjukdom som i kombination med yttre faktorer, drabbar hud och leder. 

Psoriasis smittar inte, kan inte botas, bara lindras och är lika vanlig hos män som kvinnor. 

Hela kroppen drabbas, till och med naglar. Psoriasis kan debutera i alla åldrar (Uttjek, 2006; 

Svenska psoriasisförbundet, 2008). Sjukdomen är sällsynt hos barn under treårsåldern (Almås, 

2002). Psoriasis kan bryta ut i hög ålder (Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007). 

 

Huden är kroppens största organ och täcker hela den mänskliga kroppen. Hela huden hos en 

vuxen människa mäter cirka en och en halv till två kvadratmeter och väger cirka fem procent 

av kroppsvikten. Att skydda kroppen från organismer att komma in i kroppen är hudens 

huvudsakliga funktion. Huden reglerar kroppstemperaturen, förvarar vävnadsvätska och fett 

och fungerar också som sinnesorgan och förmedlar beröringssignaler. Kolesterol förvandlas 

till vitamin D genom hudens samverkan med solljus (Bjålie, Haug, Sand, Sjaastad, & 

Toverud, 1998). 

 

Det finns omkring 250 000 - 300 000 personer ur Sveriges befolkning som har hudsjukdomen 

psoriasis (Svenska psoriasisförbundet, 2008). Psoriasis går ofta i skov. Intensiteten och 

spridningen av hudåkomman kan vara olika från person till person, från lindrig psoriasis där 

individen inte behöver besväras av sjukdomen till svår klåda. Individer med försvagat 

immunsystem kan drabbas hårt om de också får psoriasis (Svensson, 1997; Uttjek, 2006).  

 

Psoriasis är utspridd i alla världsdelar och drabbar ofta vita folkslag. Japaner och andra 

mörkhyade folkslag drabbas sällan (Almås, 2002). Vidare finns det folkslag som i princip 

aldrig får psoriasis, till exempel de inhemska populationerna, som aboriginer i Australien, Syd 

Amerikas indianbefolkningar (Uttjek, 2006). 

 

http://www.psoriasisförbundet.se/
http://www.psoriasisforbundet.se/
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Det finns, enligt Rorsman, Björnberg & Vahlquist (2007) och Svenska psoriasisförbundet 

(2008) olika kliniska former av psoriasis:  

 

Nummular-diskoid psoriasis (nummus = mynt, discus = skiva) - hudförändringarna bryter ut  

oftast på armbågar, knän, bålen och hårbotten.   

 

Guttat Psoriasis – flera små spridda, droppformade utslag i hela kroppen, drabbar speciellt 

unga. Kommer akut. Utlösande orsak är infektioner, till exempel halsfluss.  

 

Handpsoriasis – ett yrkesdermatologiskt problem där det förekommer Köbnerreaktion, dvs. 

varhelst huden irriteras (t ex vid nötning, rivsår) reagerar den med psoriasis, kan bryta sig ut 

på handryggar, handflatan och knogar. 

 

Nagelpsoriasis – naglar kan bli tjocka, gropiga och får diskreta gulröda fläckar (öljedroppar) i 

nagelplattan 

 

Hårbottenpsoriasis – ger klåda och mjällbildning i hårbotten, lokaliserar sig i området av 

hårfästet, vid öronen, vid pannan eller bakhuvudet. Psoriasis i hårbotten kan bero på riklig 

förekomst av bakterier och svamp som naturlig förekommer i hårbotten.  

 

Invers Psoriasis – välavgränsad, röd och blank, fjällar inte, sitter oftast i hudvecken som i 

ljumskar, under brösten, i axiller, i naveln och anogenitalt.  

 

Ansiktspsoriasis – tunna fjällande utslag, lokaliserar även i skägg och polisonger. Sällsynt. 

 

Ljuskänslig Psoriasis - drabbar ofta personer med ljuskänslig hud. Hudåkomman förvärras 

när huden utsätts för sol eller ljusbehandling. Cirka fem procent av individer som har psoriasis 

lider av denna typ.  

 

Plack Psoriasis - den vanligaste formen av psoriasis. Hudutslagen är lätt upphöjda och 

välavgränsade fläckar i olika storlekar. Utslagen sitter ofta på ben, knän, bålen, armbågar, 

händer och fötter. Huden fjällar kraftigt med stearinliknande utseende.  

 

Pustulös Psoriasis - en psoriasis variant i form av mängder av små, icke-bakteriella varblåsor 

som kan flyta ihop till ganska stora fläckar. Om större delar av kroppen är engagerad, kan 

tillståndet bli allvarligt. 

 

Palmoplantar Pustulös (PPP) - en smärtsam, funktionshämmande och svårbehandlad 

psoriasis. Utslagen sätter sig i handflator och på fotsulor. Drabbar oftast kvinnor och de flesta 

av dem är rökare. 

 

Orsak och symtom 

 

Det är okänt vad som orsakar psoriasis, men ofta föreligger det en ärftlig faktor varför 

sjukdomen är vanlig i vissa familjer (Fregert, Björkner, Bruze, Dahlquist, Gruvberger, 

Persson, Trulsson, & Zimmerson, 1990). Om en förälder har psoriasis är risken för barnet 25 

procent, om båda föräldrarna har psoriasis är sannolikheten 60 – 70 procent att barnet får 

sjukdomen (Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007). Om båda föräldrarna är friska är 
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sannolikheten 24 procent att barnet får hudåkomman (Läkemedelsverket, 1998). Om en 

tvilling får psoriasis, är chansen stor att den andra också drabbas. Hos tvåäggstvillingar är 

probabiliteten 70 procent för att den andra insjuknar med när en av dem redan fått sjukdomen. 

Och sannolikheten är 90 procent för enäggstvillingar. Det kan väl också vara så att människor 

med samma hälsoproblem umgås med varandra och därmed ökas risken för ärftlighet (Marks, 

1983; Svenska psoriasisförbundet, 2008).  

 

Rorsman, Björnberg och Vahlquist (2007) beskriver att nybildningen av epitel ökar kraftigt 

vid psoriasis. Vanligtvis tar det 30-50 dagar för en basalcellvandring att uppnå hudytan. Vid 

psoriasis tar det bara fyra dagar för cellvandringen att nå upp till hornlagret och det gör att 

huden fjällar mycket i de angripna områdena. Det föreligger ett snabbt tillväxtförlopp av 

outvecklade hudceller och en inflammation uppkommer på grund av en ökad frisättning av 

cytokiner. Almås (2002) beskriver denna ofullständiga hornbildningen som stearinaktiga 

fjällningar på de angripna hudpartierna där huden är tunn och glänsande under fjällskorpan 

och om fjällskiktet tas bort uppkommer en punktformig blödning. 

 

Vid psoriasis uppstår vanligen torra, välavgränsade, rodnande, fjällande, lätt upphöjda fläckar 

av varierande storlek och med en typisk, stearinvit fjällning (Läkemedelsboken, 2005). 

Psoriasis kan bryta ut på alla delar av kroppen men uppkommer oftast i hårbotten och ytor 

som riskerar upprepad nötning, så som armbågar, knogar, knän, bål och på kroppspartier med 

hudveck. Även naglar kan drabbas (Svenska psoriasisförbundet, 2008). Vid psoriasisskov kan 

huden se förskräcklig ut för en som inte vet om eller aldrig sett hudåkomman (Svenska 

psoriasisförbundet, 2008). Ansiktet drabbas sällan (Läkemedelsboken, 2005; Rorsman, et al., 

2007). 

 

Sjukdomens symptom kan försvåras av hudskador (Köbner-fenomen), infektioner, stress, för 

mycket eller för lite sol, torr hud, torr luft, hudskador som till exempel skärskador, 

brännskador och insektsbett, vissa mediciner (till exempel anti-malaria medicin, beta-

blockerare, lithium), och alkohol (Rorsman, et al., 2007). En traumatisk upplevelse 

(kroppsskada eller operation) kan utlösa psoriasis men ett anlag för hudåkomman hos 

individen måste finnas (Reumatikerförbundet, 2007). Psoriasis utbrott kan också uppkomma  

oberoende av psykiska eller somatiska förhållanden. Förekommer psoriasis på ställen där hud 

ligger mot hud, i till exempel underarmar, ljumskar, underlivet och knäveck, kan ibland 

svamp- och bakterieangrepp medföra vätskning och infektion som förvärrar tillståndet 

(Almås, 2002).   

 

Cirka 30 procent av alla som har psoriasis kan även drabbas av inflammationer i leder, så 

kallad psoriasisartrit. De drabbade får svåra smärtor, stelhet i lederna och blir förhindrade att 

utföra vardagssysselsättningar (Läkemedelsboken, 2005; Svenska psoriasisförbundet, 2008). 

Vissa psoriatiker som drabbas hårt av sin psoriasis måste periodvis läggas in på sjukhus 

(Almås, 2002).  

 

Hos 10 procent av dem som lider av psoriasis, oavsett vilken sysselsättning de har, är 

händerna engagerade (Fregert, et al., 1990). Pustulös psoriasis som angriper handflator och 

fotsulor kan vara besvärlig, plågsam och svår att behandla och funktionshämmande (Almås, 

2002). 
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Psoriasis och lidande 

 

Att leva med psoriasis kräver mycket tid, främst när det gäller att hitta en tid som passar, att 

hitta och besöka behandlingsplatser samt rutiner som passar (Svenska psoriasisförbundet, 

2008).  

 

Normalt kliar psoriasis inte men kan klia vid psoriasis i hårbotten och invers psoriasis. Cirka 

fem till 10 procent av psoriatikerna drabbas av inflammationer i leder som kallas för artrit 

(Rorsman, et al., 2007). 

 

Det finns inga botemedel mot sjukdomen utan endast lindrande medel. Ljusbehandling, bad 

och kortisonsalvor hjälper de flesta. Vid mer svårbehandlad psoriasis används tabletter, 

injektioner och infusion (Svenska psoriasisförbundet, 2008). Sol och saltvatten kan också ha 

en positiv effekt på huden och det kan lindra. Psoriasismedel med systemisk verkan används 

med största försiktighet på grund av att det kan orsaka fosterskada hos fertila kvinnor som 

måste använda antikonceptionella medel under behandlingsperioden samt två år efter 

behandlingen. Blod- och urinprov tas regelbundet för att kunna kontrollera lever och 

njurfunktionen noga under invärtes behandlingen. Personer som lider av psoriasis, kommer att 

ha det livet ut (Almås, 2002). 

 

Hudsjukdomar kan vara mycket synbara för omgivningen. Den kan medföra stigmatisering 

och bristande självkänsla (Almås, 2002). Psoriasisförbundet uppger att många psoriasissjuka 

upplever att de har nedsatt livskvalitet. Trots att psoriasis inte är smittsam har den drabbade 

individen svårt med sociala kontakter, undviker gärna platser med folksamlingar samt 

aktiviteter för att undvika andras kommentarer om deras utseende (Uttjek, 2006). 

 

Individer som lider av psoriasis påverkas i sitt yrkesval. De kan till exempel inte välja vilket 

arbete som helst. Arbeten som kräver mycket handarbete, som att sortera papper och sköta 

manuella maskinkontroller kan bli svåra att utföra eftersom människor med psoriasis smörjer 

sina händer så ofta att fingrarna blir kladdiga (Marks, 1983; Svenska psoriasisförbundet, 

2008).  

 

Av ovanstående beskrivningar framgår att psoriasis ger lidande. Lidande som inte bara 

handlar om det som syns på hudytan utan också en inre process i form av hot, kränkning och 

upplevelsen av att förlora kontrollen över sig själv (Wiklund, 2006) och att detta påverkar den 

drabbades livsvärld. Livsvärld är verkligheten som den upplevs dagligen av individen, den 

verkligheten som människan befinner sig i. Genom kroppen kan människan uttrycka sina 

känslor och tankar, sin hälsa och ohälsa (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 

2007; Wiklund, 2006). 

 

I en studie om kvalitativ forskningmetodikens värde för forskning vid hudsjukdomar fann 

forskaren, som hade personer med psoriasis som intervjupersoner, att dessa gav tydliga 

uttryck för olika sorters lidande, så väl sjukdomslidande som livslidande (Kennedy, 2006).  

 

Alla människor upplever någon sorts lidande, ett så kallat livslidande som en konsekvens av 

livets villkor, det är aldrig problemfritt att leva. Sjukdomslidande kan uppstå när människan 

drabbas av en sjukdom eller annan ohälsa där varje enskild individ kan uppleva olika hur 

sjukdomen yttrar sig i form av till exempel smärta, illamående, trötthet, yrsel. 

Sjukdomslidandet kan i djupare mening upplevas som ensamhet som är existentiell där endast 

http://www.psoriasisforbundet.se/
http://www.psoriasisforbundet.se/
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den sjuke kan uppleva det.  Den drabbade känner sig sårad när kroppen upplevs förändrad. 

När det inte längre går att lita på sin kropp upplevs detta av den drabbade som att leva i ett 

existentiellt hot. Den sjuke tappar kontroll över sin kropp och kastas mellan hopp och 

förtvivlan. Vårdlidande är en annan form av lidande som hotar och påverkar den drabbade. 

Vårdlidande kan uppstå i relationer mellan vårdare och patient och förorsakar ett onödigt 

lidande hos den sjuke och dess närstående på grund av omedvetet handlande, bristande 

kunskap och avsaknad av reflektion (Dahlberg, et al., 2007). 

 

I vården möter vårdaren/sjuksköterskan patientens lidande och det är sjuksköterskans uppgift 

försöka lindra lidande och hjälpa sin patient att, trots sjukdomen och lidandet, leva (Eriksson, 

1994). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Psoriasis är en kronisk hudåkomma som inte alltid går att dölja. Det finns många olika 

symtom, komplikationer och behandlingar av sjukdomen. Sjukdomen berör hela den 

drabbades livsvärld. Det behövs mer kunskap om hur den drabbade påverkas av att leva med 

sjukdomen och om hur personer med psoriasis upplever sina liv. Detta för att nå ökad 

förståelse för patientens situation, upplevelser och lidande. Det blir då lättare att ge god 

omvårdnad och att lindra lidandet hos den drabbade. Utan tillräcklig kunskap hos 

vårdpersonalen riskerar de drabbade att uppleva sig åsidosatta i vården vilket skulle öka deras 

lidande. Det behövs kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och om hur psoriasis 

medför lidande för de drabbade. 

  

SYFTE 

Syftet är att belysa hur personer med psoriasis upplever livet med sjukdomen. 
 

METOD 

För att få ökad förståelse för hur personer med psoriasis upplever att leva med sjukdomen 

valdes en kvalitativ ansats. 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie utifrån resultaten i sex vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

valdes och analyserades och innehållet kategoriserades med ledning av Friberg, kapitel 10,  

(2006). Detta gav följande arbetsgång: efter valet av relevanta artiklar, lästes artiklarna flera 

gånger för att få grepp om dem. I nästa steg letades likheter och/eller skillnader som 

plockades ut i meningsbärande enheter. Efter detta organiserades materialet utifrån de funna 

likheterna och/eller olikheterna i de meningsbärande enheterna. De funna meningsbärande 

enheterna sorterades till olika kategorier och underkategorier utifrån vad de hade för mening. 

I det slutgiltiga arbetet presenterades, i resultatet, analysen under lämpliga överskrifter för 

kategorierna och underkategorierna. 

 

Datainsamling  

 

Artiklarna söktes via databaserna Cinahl, Medline, PubMed, Science Direct och PsychInfo. 

Samtliga tillgängliga via biblioteket vid Högskolan i Borås där sökningarna också gjordes. 

Sökorden som användes var: psoriasis, quality of life, anxiety, depression, isolation, 
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qualitative, patient experience, hopelessness, attitude to illness, psychosocial effects, 

interpersonalrelationship, interviews,  impact on life var för sig och i kombinationer (se 

bilaga 1).  

 

En första sökning på psoriasis gav tusentals träffar. Flertalet artiklar handlade enbart om 

medicinska aspekter på sjukdomen och exkluderades. Genom ytterligare sökningar med 

kombinationer av sökorden minskade antalet artiklar och efter sökning med samtliga sökord 

återstod 16 artiklar. Här exkluderades tio artiklar som, till största delen, handlade om 

sjukdomen, symptom och om patienternas beskrivningar och graderingar av dessa men inte 

mycket om upplevelser av livet med sjukdomen. Artiklarna svarade därmed inte upp mot 

syftet i detta arbete.  

 

Datamaterial 

 

De slutligen valda artiklarna (se bilaga 2) behandlade patienternas upplevelser av livet med 

psoriasis. De valda artiklarna var skrivna av författare ur olika yrkeskategorier, bland annat 

dermatologer, psykiatriker och sjuksköterskor. Tre av dem publicerades i medicinska 

tidskrifter, tre i vårdvetenskapliga tidskrifter. Fyra av artiklarna hade kvantitativ ansats och 

resultaten presenterades i form av antal eller procent som uppgivit vissa former av upplevelser 

eller svårigheter i livet men gav ingen analys av upplevelsernas karaktär. I detta arbete har 

dessa uppgivna former av upplevelser fått fokus framför antal eller procentsiffror och därmed 

ansågs alla sex artiklarna uppfylla syftet med detta arbete. 

 

De valda artiklarna spände över en tidsperiod från 1988 till 2007. Men då de alla uppfyllde 

syftet för detta arbete, att vara vetenskapliga och att redogöra för upplevelser, och då en 

persons upplevelse av livet med psoriasis inte blir gammalt och då samstämmigheten i 

artiklarnas resultat var stor räknades inte artiklarnas ”ålder” som någon nackdel. 

 

Dataanalys 

 

Först lästes de sex artiklarna överskådligt utan att tolka eller analysera innehållet. Detta för att 

bli bekant med texten. Sedan lästes artiklarna, med ökande noggrannhet, tre gånger. På så sätt 

blev innehållet och innebörden i texten tydligare. Efter detta identifierades och markerades, 

utifrån detta arbetets syfte, intressanta resultat i meningsbärande enheter. För att få bättre 

överblick noterades de markerade meningsbärande enheterna på papperslappar. Lapparna 

sorterades enligt likheter och/eller skillnader i innebörden. I följande steg sorterades lapparna 

till tre kategorier. I nästa steg identifierades, i varje kategori, två underkategorier. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier och sex underkategorier om hur patienter med 

psoriasis upplever sina liv. Kategorin ”Att uppleva problem i vardagen, med 

underkategorierna ”Att känna hinder för arbete och fritid” samt ”Att känna tidsbrist”. 

Kategorin ”Att uppleva begränsningar” med underkategorierna ”Att känna sig avvikande” och 

”Att känna begränsningar i relationer”. Sista kategorin ”Att uppleva känslomässiga bördor” 

fick underkategorierna ”Att känna ensamhet och isolering” och ”Att känna psykiskt 

illabefinnande” (se tabell 1). 

 
KATEGORI UNDERKATEGORI 

Att uppleva svårigheter i vardagen Att känna hinder för arbete och fritid 

Att känna tidsbrist 

  

Att uppleva begränsningar 

 

Att känna sig avvikande 

Att känna begränsningar i relationer 

  

Att uppleva känslomässiga bördor Att känna ensamhet och isolering   

Att känna psykiskt illabefinnande 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

 

Att uppleva svårigheter i vardagen 

 

Här tas begränsningar och hinder som personer med psoriasis upplevde med och i sitt dagliga 

liv upp. 

 

Att känna hinder för arbete och fritid 

 

Många sjuka hade svårigheter på arbetsmarknaden. Många var rädda för att inte få ett arbete 

eller var hindrade från att arbeta (Finlay & Coles, 1995; Young, 2005; Uttjek, et al., 2007). 

Frånvaro från arbetet på grund av psoriasis var vanligt (Ramsay & O´reagan, 1988; Finlay & 

Coles, 1995). För dem som hade arbete kunde sjukdomen vara ett hinder i karriären. En del 

uppgav att det varit svårt att välja karriär eller att de avstått från att göra karriär (Ramsay & 

O´reagan, 1988; Finlay & Coles, 1995). Det framkom också att de som inte avstod från att 

arbeta kunde uppleva arbetet som positivt för livskvaliteten (Uttjek, et al., 2007). 

 

Många patienter uppgav att fritiden påverkades negativ och att de valde alternativa 

sysselsättningar eller var mindre aktiva. På grund av fysiska problem som stelhet och smärta, 

kunde de drabbade inte utföra, till exempel, hushålls- eller trädgårdsarbete (Finlay & Coles, 

1995). Över hälften av de undersökta i Fried med flera (1995) uppgav att de hade stora 

svårigheter med sina vardagliga rutiner som en följd av sin psoriasis. 

 

Att känna tidsbrist 

 

Det var tidskrävande att ha psoriasis. Sjukdomen krävde omfattande behandlingar, frekventa 

kläd- och tvättbyten och mycket städning. Allt detta påverkade den drabbades känslor och ork  
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(Ramsay & O´reagan, 1988; Finlay & Coles, 1995; Fried, et al., 1995; Klopstad Wahl, 

Gjengedal, Rokne Hanestad, 2002; Uttjek, et al., 2007). Efter att ha levt med sjukdomen en tid 

vande sig patienten med begränsningarna och problemen och såg dem som en del av 

vardagen. De tidskrävande åtgärderna blev till en rutin (Uttjek, et al., 2007).  

 

Att uppleva begränsningar 

 

De psoriasissjuka påförde sig ofta inskränkningar och begränsade sina handlanden och tog på 

så sätt inte vara på möjligheter som de faktiskt hade kunnat ha. 

 

Att känna sig avvikande 

 

Personer med psoriasis kände sig märkta av sin sjukdom och gav uttryck för känslor av 

utstötthet, att vara avvikande, ful och oattraktiv (Klopstad Wahl, et al., 2002; Young, 2005; 

Uttjek, et al., 2007). De beskrev hur allmänheten stirrade onödigt mycket (Ramsay & 

O´reagan, 1988; Klopstad Wahl, et al., 2002). Det värsta med att ha psoriasis var att 

allmänheten hade så lite kunskap om sjukdomen (Ramsay & O´reagan, 1988; Young, 2005).  

De drabbade upplevde sig som orena och att deras kroppar var frånstötande. De upplevde sig 

som smittsamma och beskrev sig som drabbade av spetälska (Ramsay & O´reagan, 1988; 

Klopstad Wahl, et al., 2002). De beskrev sig som äckliga, snuskiga, orena, kladdiga och 

ofresha och ansåg att friska uppfattade dem som smittsamma och avskyvärda (Ramsay & 

O´reagan, 1988; Klopstad Wahl, et al., 2002; Uttjek, et al., 2007). En stor majoritet beskrev 

att deras hem och omgivning var orent och rörigt (Finlay & Coles, 1995; Uttjek, et al., 2007). 

En del av de drabbade erfor en känsla av hat mot sina kroppar och sin hud. Också 

behandlingen upplevdes som jobbig, äcklig, och generande och gjorde upplevelsen av 

sjukdomen ännu svårare (Klopstad Wahl, et al., 2002). 

 

De sjuka använde olika strategier för att dölja sin hudåkomma (Klopstad Wahl, et al., 2002; 

Uttjek, et al., 2007). Mycket tid och möda lades på val av klädsel. De undvek korta ärmar och 

ben, mörka plagg, det vill säga sådant som visade hudavflagningar (Ramsay & O´reagan, 

1988; Finlay & Coles, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002; Uttjek, et al. , 2007; Young, 2005). 

Drabbade kvinnor använde smink för att dölja tecken på sjukdomen. Många valde medvetet 

en undanskymd plats i offentliga sammanhang, till exempel, satte sig längst bak på bussen ( 

Klopstad Wahl, et al., 2002). 

 

Många personer med psoriasis undvek att umgås eller undvek vissa situationer för att inte 

behöva visa upp sig offentligt. En del lämnade inte hemmet (Ramsay & O´reagan, 1988; Fried 

et al, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002; Young, 2005; Uttjek, et al., 2007). Många inskränkte 

sitt liv genom att inte vistas på allmänna platser, delta i olika aktiviteter som sport, simning, 

dans för att inte behöva visa upp sig (Ramsay & O´reagan, 1988; Finlay & Coles, 1995; 

Uttjek, et al., 2007). Vissa drabbade gick inte ens till hårfrisören (Ramsay & O´reagan, 1988). 

Efter hand blev detta beteende en naturlig del av den sjukes liv (Uttjek, et al., 2007). 
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Att känna begränsningar i relationer 

 

Personer med psoriasis kunde överföra sina egna självkänslor till andra och av hänsyn till 

andra begränsa kontakter av rädsla för att bli avvisade. På så sätt begränsade den sjukes egna 

kroppsuppfattning deras sociala liv (Klopstad Wahl, et al., 2002). Många drabbade hämmade 

sig själva i kontakten med andra. De kände sig obekväma och blev försiktiga, och vågade inte 

satsa av rädsla för att bli avvisade (Klopstad Wahl, et al., 2002; Uttjek, et al., 2007). Flera 

upplevde att sjukdomen gjorde det svårt att skaffa nya vänner och att den orsakade svårigheter 

i existerande sociala relationer (Finlay & Coles, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002; Young, 

2005). 

 

De psoriasis sjuke upplevde att hela familjen var drabbad. Det uppstod konflikter i familjen 

och den drabbade beskrev sig som en börda och kände skuld. Några upplevde att de fick för 

lite förståelse från sina närmaste (Klopstad Wahl, et al., 2002). 

 

En majoritet av de psoriasis sjuka hade problem med sex och närhet (Ramsay & O´reagan, 

1988; Finlay & Coles, 1995; Young, 2005). De upplevde sig generade och var tveksamma till 

fysisk kontakt (Young, 2005). Under perioder av skov var det extra svårt att ha ett sexliv 

(Klopstad Wahl, et al., 2002). De drabbade var rädda att inte hitta en partner (Uttjek, et al., 

2007). De sjuka kunde avstå från att skaffa barn av rädsla för att föra sjukdomen vidare 

(Ramsay & O´reagan, 1988; Young, 2005).  

 

De som hade familj och nära vänner uppgav att detta hade en positiv effekt på livskvalitén 

(Uttjek, et al., 2007). 

 

Att uppleva känslomässiga bördor 

 

Att leva med psoriasis var ofta psykiskt tungt och de drabbade upplevde psykiska 

påfrestningar utöver sjukdomens somatiska besvär. 

 

Att känna ensamhet och isolering 

 

Sjukdomen förhindrade den drabbade från att delta i olika aktiviteter vilket ledde till känslor 

av begränsning såväl socialt som psykisk. Några ville vara ensamma och isolerade sig. 

 (Fried et al, 1995; Uttjek, et al., 2007). På grund av sjukdomen upplevde många drabbade 

ensamhet och under pågående skov kunde de bli nästan totalt isolerade (Klopstad Wahl, et al., 

2002). 

 

Att känna psykiskt illabefinnande 

 

Sjukdomens kroniska karaktär och oförutsägbarhet upplevdes som mycket stressande och 

symtomen påverkade den drabbade känslomässigt. De känslomässiga bördorna upplevdes ofta 

som svårare än det fysiska. Psoriasisen kunde kontrollera de drabbades tankar, känslor och 

handlingar (Klopstad Wahl, et al., 2002). 
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Såväl diagnosen som senare skoven gav upphov till ängslan (Fried et al, 1995; Klopstad 

Wahl, et al., 2002; Young, 2005). Många upplevde känslan av irritation (Klopstad Wahl, et 

al., 2002; Uttjek, et al., 2007). Andra känslor som uppkom var frustration, ilska och 

aggression mot såväl sjukdomen som allmänt (Fried et al, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002; 

Young, 2005; Uttjek, et al., 2007). Flera drabbade upplevde obehag relaterad till synliga 

symtom och kunde känna sårbarhet (Fried et al, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002). Många 

var generade och kände skam (Ramsay & O´reagan, 1988; Fried et al, 1995; Young, 2005; 

Uttjek, et al., 2007). I artikeln av Young (2005) uppgav nittio procent att självförtroende var 

påverkat. 

 

Det framkom att personer med psoriasis som en följd av de psykiska påfrestningarna upplevde 

nedstämdhet och depression (Fried et al, 1995; Klopstad Wahl, et al., 2002; Young, 2005). 

Det var också vanligt att personer med psoriasis konsumerade mera alkohol, tobak och åt 

mera (Finlay & Coles, 1995; Young, 2005). Påfrestningarna kunde leda till likgiltighet, 

maktlöshet, utbrändhet och många slutade själva behandla sjukdomen (Klopstad Wahl, et al., 

2002). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Att leta, välja och analysera artiklarna med stöd av arbetsmodellen i kapitel tio i Friberg 

(2006) var bra. Att lägga upp arbetet på detta sätt gav ramar och stadga och arbetet blev på så 

sätt systematiskt och materialet blev lättare att arbeta med. 

 

Att hitta artiklar som svarade upp till arbetets syfte var inte lätt. Det fanns gott om artiklar 

som, medicinskt beskrev sjukdomen och/eller symtomen och deras förekomst. De drabbades 

upplevelser beskrevs i betydligt färre artiklar. En del av de artiklar som valdes för detta arbete 

var skrivna av läkare. Några av artiklarna var publicerade i medicinska tidskrifter och med 

medicinsk bakgrund men de fokuserade alla, också om de var kvantitativa i sitt upplägg, på 

patienternas upplevelser av livet med sjukdomen. De är alla vetenskapliga och uppfyller på 

alla sätt behoven för syftet med detta arbete. Att artiklar var kvantitativa, baserade på slutna 

enkäter och redovisade resultaten i procenttabeller, ser jag inte som något problem då det som 

redovisas, de drabbades upplevelser, är kvalitativt till sin karaktär. 

 

Det är kanske inte så märkligt att det inte finns ett större utbud av vårdvetenskapliga artiklar 

om personer med psoriasis och deras upplevelser av livet med sjukdomen då detta är ett 

ganska specialinriktat intresseområde. Möjligtvis skulle det gett flera träffar om syftet täckt 

synliga hudbesvär i stort eller synliga utseendeavvikelser, men jag var specifikt intresserad av 

personer med psoriasis och sex artiklar med samstämmiga resultat ger ändå en bra uppfattning 

om de drabbades upplevelser. 

 

Resultatdiskussion  

 

Det är uppenbart att personer med psoriasis blir påverkade av sjukdomen. En påverkan som 

drabbar så väl fysiskt som psykiskt. Trots att sjukdomen och de fysiska symtomen inte är 

livshotande och i sig svårt funktionshindrande leder symtomen till svårt lidande som i 
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förlängningen begränsar psoriatikerns liv. Det finns ett starkt samband mellan sjukdomens 

fysiska manifestation och en hög psykisk belastning, oavsett hur allvarliga de fysiska 

symtomen är (Richards, Fortune, Griffiths & Main, 1995). 

 

De svårigheter personer med psoriasis upplever i vardagslivet för med sig inskränkningar i 

möjligheterna att ha ett fungerande arbetsliv, något som drabbar dem så väl ekonomiskt som 

socialt. Om de dessutom upplever att arbetsgivare och arbetskamrater är okunniga och/eller 

oförstående blir belastningen dubbel. Många drabbade uppger just omgivningens okunskap 

och bristande förståelse som problem (Quinlan, 1997). 

 

Då, som Uttjek med flera (2007) uppgav, just ett arbete har så stor inverkan på livskvaliteten 

är det viktigt att arbetsgivaren är kunnig och tolerant mot sjukdomens uttryck. Det bör, enligt 

min mening, då också vara viktigt att den sjuke är öppen och delar med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter kring sin sjukdom och att han/hon har ett egenansvar för att kunskapen 

sprids.   

 

Det jag finner anmärkningsvärt är de inskränkningar personer med psoriasis själv tycks påföra 

sig. De jämför sig med det normala (friska) och finner sig annorlunda och rent av 

frånstötande. Som en följd av dessa känslor väljer han/hon att dra sig undan och rent av 

isolera sig. Schmitt och Ford (2007) redovisar i en studie att detta leder till ökad psykisk 

belastning och inte sällan till aggression, depression, ångest och missbruk. De skriver vidare 

att sambanden mellan sjukdomen, sjukdomens symtom, de drabbades psykiska- och 

livskvalitetsbelastning och en rad depressiva symtom är fastlagda. 

 

Wiklund (2006) beskriver lidandets drama som en unik, personlig gestaltning av kampen 

mellan skam och värdighet eller lidande och hälsa. Gestaltningen styrs av hur väl personen, 

vid olika tidpunkter, vågar och orkar konfrontera sitt lidande. Sin kunskap om sig själv får 

personen genom andras reaktioner och genom att jämföra sig med andra. Det hot som lidandet 

står för är beroende av personens tidigare erfarenheter och av förväntningarna på framtiden. 

Att orka och att våga konfrontera sitt lidande minskar, enligt Wiklund, lidandet om så bara 

tillfälligt. Tidigare negativa erfarenheter skapar ett negativt perspektiv genom lidandets öga. 

Det gäller att se med hälsans öga för att lyfta fram det positiva. 

 

Det är förståligt att personer med psoriasis har känslor av att vara avvikande då sjukdomen 

ofta ger synliga besvär som människor kan förfäras inför. Även här kan okunskap förvärra 

reaktionerna och känslorna. Många drabbade oroar sig över vad andra kanske tänker och 

tycker och vilket mottagande och vilken förståelse de kan förvänta sig (Al-Mazeedi, El-

Shazly & Al-Ajmi, 2006). Frågan är om denna rädsla är överdriven och beroende på 

patientens svaga självkänsla och dåliga självbild? Jag har inget svar, men genom god kunskap 

om patientens upplevelser kan sjuksköterskan stötta patienten i dennes lidandedrama och i 

förlängningen kanske lidandet lindras.  

 

Sjukdomens känslomässiga bördor är tunga för de drabbade. Frågan är vad som är orsak och 

vad som är verkan? Bristande självkänsla och svag självbild är vanligt bland de drabbade och 

bidrar till att göra bördorna tyngre (Watson & de Bruin, 2007). 

 

Att ha psoriasis för också med sig praktiska problem. Vården och behandlingen av sjukdomen 

är tidskrävande, tid som försvinner från normala (friska) aktiviteter. Även symtomen 

(fjällning) och behandlingens karaktär (kladdighet) ökar på belastningen i form av behov av 

kläddbyten och tvättning och städning. Dessa problem leder också till ekonomiska kostnader 
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för de drabbade. Tillkommande tidsåtgång har i en rapport av Frandsen (2002) vid 

Handelshögskolan, Göteborgs Universitet, uppskattats till upp till tre timmar per 

behandlingstillfälle, en tidsförlust som under en sjukdomsperiod av 16 år uppgår till 2304 

timmar. Samma rapport bekräftar också att psoriatiker får ökade kostnader som direkt följd av 

sjukdomen, symtomen och behandlingen.  

 

Fortsatt forskning   

 

I detta arbete har jag kommit fram till att personer med psoriasis inte bara upplever 

sjukdomslidande, utan också ger utryck för olika typer av livslidande. Detta lidande borde 

med ökad kunskap om de drabbades upplevelser, så väl hos allmänheten som hos 

sjukvårdspersonal, kunna minskas. Med ökad kunskap hos sjukvårdspersonal minskas också 

risken för vårdlidande. 

 

Jag efterlyser mera forskning gjord av sjuksköterskor kring hur personer med psoriasis 

upplever sin sjukdom och livet med denna. Att upptill 300 000 personer i Sverige är drabbade 

av psoriasis innebär att varje sjuksköterska, i sin yrkesutövning, förr eller senare stöter på en 

patient som har sjukdomen. All vårdvetenskaplig forskning som ger ökad kunskap om och 

förståelse för patienternas upplevelse av livet med sjukdomen, men också om patienternas 

upplevelser av vården är viktig för att öka vår förmåga att behandla och bemöta patienten på 

dennes villkor.  

 

Kliniska implikationer  

 

Som sjuksköterska skall jag ha förståelse för och kunskap om patientens livsvärld som 

han/hon upplever den. Jag skall också ha relevant yrkeskunskap om medicinska aspekter och 

metoder. Jag kan stötta och coacha patienten till att bättre följa behandlingen och till att uppnå 

en självinsikt och självkunskap som kan underlätta i patientens vardag. Genom ökad kunskap 

om sjukdomen och sjukdomens symtom och följder kan psoriatikern bättre bemästra 

sjukdomens belastningar (Jankoviak, Krajewska-Kulak, Van Damme-Ostrpowicz, Wronska, 

Lukaszuk, Niczyporuk & Baranowska, 2004). 

 

Som sjuksköterska kan jag också försöka hjälpa patienten att stärka sin självbild och 

därigenom göra honom/henne tåligare och tolerantare mot sin sjukdom. En annan viktig roll 

för sjuksköterskan är att också finnas till för patientens familj (Cronan, 1993).  

 

I en artikel om psoriasisbehandling beskriver sjuksköterskan, specialist på hudsjukdomar, 

Joseph (2005), öppenvårdssjuksköterskans uppgifter: att övervaka och analysera 

behandlingsarbetet, att råda, stötta och förstå för att förbättra livskvaliteten, att ställföreträda 

patienten, att förmedla kunskap och färdigheter som hjälper patienten att hantera sin psoriasis, 

att se till att remisser är korrekta, att hjälpa till att säkerställa att mediciner används på ett 

korrekt sätt, att följa upp delad (team) vård. 

 

Eriksson (1994) skriver att vårdaren, för att kunna lindra, måste våga ta sig an patientens 

lidande och se den lidande människan i förhållande till hennes livssituation och hälsa. Genom 

att stötta patienten att uthärda sitt lidande och hantera sjukdomen kan vårdaren samtidigt 

hjälpa patienten att uppleva hälsa. Vårdaren måste vara medveten om hur patientens lidande 
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tar sitt utryck. Detta menar jag kräver kunskap om hur patienten upplever livet med sin 

sjukdom. 

 

Som professionell vårdare skall sjuksköterskan inte bara ha praktiska yrkeskunskaper och 

formella riktlinjer, utan också kunna bemöta patienten som den individ och människa hon är i 

sin livsvärld. Martinsen (1993) beskriver den duktiga sjuksköterskan som den som sammanför 

teorier och tekniker i ett gott förhållningssätt, och som låter moralen och etiken leva i 

relationen till sin patient och bemöter dennes lidande. Genom ökad kunskap om hur personer 

med psoriasis upplever sina liv med sjukdomen står sjuksköterskan bättre rustad för att 

bemöta, förhålla sig till och kunna lindra lidande. 
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Bilaga 1: Sökningar i databaser  

 
Databas  Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

CINAHL Psoriasis + 

Quality of 

life 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

19st 8st 1st 

 Psoriasis + 

anxiety 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

14st 7st 0st 

 Psoriasis + 

depression 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

31st 5st 0st 

 Psoriasis + 

isolation 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

1st 1st 0st 

 Psoriasis + 

qualitative 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

5st 4st 2st 

 Psoriasis + 

patient 

experience 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

8st 5st 1st 

 Psoriasis + 

hopelessness 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

20st 8st 1st 

 Psoriasis + 

Attitude to 

illness 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

4st 2st 0st 

Pubmed Psoriasis + 

Psychosocial 

effects 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

2st 2st 1st 

 Psoriasis + 

interpersonal 

relationship 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

1st 1st 0st 

 

 

Psoriasis + 

interview 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

57st 12st 0st 



 

   

 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstakt 

Använda 

artiklar 

CINAHL Psoriasis + 

Impact on 

life 

Engelskt 

abstract 

Publicerats från 

1985 till 2008 

5st 3st 0st 

 

 

 



 

   

Bilaga 2: Översikt av analyserade artiklar 

 
Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv 

(vårdvetenskapliga 

eller andra 

teoretiska 

perspektiv) 

Problem och 

syfte. 

Metod Resultat 

Titel: Trivial or 

Terrible? The 

Psychological 

Impact Of 

Psoriasis. 

Författare: 

Fried, R., 

Friedman, S., 

Paradis, C., 

Hatch, M., 

Lynfield, Y., 

Duncanson, C. & 

Shalita, M. 

Tidskrift: 

International 

Journal Of 

Dermatology 

Årtal: 1995 

Land: USA 

Patient och 

sjukdomsperspektiv. 
Psoriasispatienterna 

lider, hur påverkas 

de psykosocialt, hur 

kan detta fastställas 

och graderas och 

hur kan 

patienternas 

vårdbehov mötas? 

Litteraturstudier 

ledde till 

konstruerandet av ett 

frågeformulär med 

52 

självskattningsfrågor. 

Kvantitativ 

presentation av 

svaren. 

Ungefär hälften 

av patienterna led 

psykiskt som 

följd av sin 

psoriasis och det 

framkom stor 

social påverkan. 

Titel: A survey 

of the social and 

psychological 

effects of 

psoriasis. 

Författare: 

Ramsay, B., 

O´reagan, M. 

Tidskrift: British 

Journal of 

Dermatology 

Årtal: 1988 

Land: Irland 

Patient- och 

sjukdomsperspektiv. 
Behandlingen 

inriktas vanligtvis 

på de somatiska 

symtomen men 

patienterna 

uppvisar också 

sociala och 

psykologiska 

problem och 

symtom. Vilka är 

dessa och hur 

vanliga är de? 

Patienterna 

intervjuades om sin 

psoriasis och fick 

sedan svara på ett 

frågeformulär om 

social och 

psykologisk 

påverkan. 

Kvantitativ 

presentation av 

svaren. 

Över hälften av 

patienterna 

beskrev stor 

negative social 

och psykologisk 

påverkan och 

sjukvårdens 

bristande kunskap 

och förståelse för 

detta. 

Titel: The effect 

of severe 

psoriasis on the 

quality of life of 

369 patients. 

Författare: 

Finlay, A.Y., & 

Coles, E.C. 

Tidskrift: British 

Journal of 

Dermatology. 

Årtal: 1995 

Land: 

Storbritannien 

Patientperspektiv. Det finns lite 

information om 

psoriasis påverkan 

på patientens 

livskvalitet. Syftet 

var dels att mäta 

graden av 

upplevelser av 

begränsningar dels 

att uppskatta 

patienternas 

värderingar av 

sjukdomens 

påverkan. 

Patienterna fick 

svara på ett 

frågeformulär. 

Svaren analyserades 

och presenterades 

kvantitativt. 

Det framkom 

olika typer av väl 

av fysiska som 

sociala problem. 

Speciellt patienter 

med allvarlig 

psoriasis upplever 

sig gravt 

handikappade. 

 



 

   

     

Författare, 

Tidskrift, År, 

Land 

Perspektiv 

(vårdvetenskapliga 

eller andra 

teoretiska 

perspektiv) 

Problem och 

syfte. 

Metod Resultat 

Titel: The Bodily 

Suffering of 

Living with Severe 

Psoriasis: In-Depth 

Interviews with 22 

Hospitalized 

Patients with 

Psoriasis. 

Författare: 

Klopstad Wahl, A., 

Gjengedal, E. & 

Rokne Hanestad, 

B. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2002 

Land: Norge 

 

Patientperspektiv, 

vårdvetenskaplig. 

 

Det finns 

kvantitativa studier 

som beskriver 

psoriasispatienters 

upplevelse av livet 

med sin sjukdom 

men få kvalitativa 

studier i ämnet. 

Syftet var att 

genom en 

kvalitativt studie 

beskriva 

erfarenheterna av 

livet som 

psoriatiker och 

sjukdomens sociala 

och psykologiska 

påverkan och 

förståelsen för 

fenomenet. Öppen 

intervju med 22 

patienter.  

 

Intervjuerna 

analyserades och 

data och data 

kodades och 

presenterades 

kvalitativt. 

 

Psoriasis för med 

sig olika typer av 

lidande så väl 

fysiskt som 

psykiskt och 

socialt med stor 

inverkan på 

livskvaliteten. 
 



 

   

     

 
Titel: Marked by 

Visibility of 

Psoriasis in 

Everyday Life. 

Författare: 

Uttjek, M., 

Nygren, L., 

Stenberg, B. & 

Dufåker, M. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2007 

Land: Sverige 

 

Sociologiskt 

patientperspektiv. 

 

Att öka kunskapen 

om och förståelsen 

av psoriasis 

patienters liv och 

upplevelser av livet 

för att kunna 

erbjuda bättre vård. 

 

Intervjuer utifrån 

delvis 

strukturerade 

frågor. Materialet 

analyserades, 

kodades och 

presenterades 

kvalitativt. 

 

Trots sjukdomens 

påverkan på 

livskvaliteten och 

många fysiska och 

praktiska problem 

uppskattade de 

flesta sina liv. 

 

Titel: The 

Psychological and 

Social Burdens of 

Psoriasis 

Författare:  
Young, M. 

Tidskrift: 

Dermatology 

Nursing 

Årtal: 2005 

Land: USA 

 

Patient och 

sjukdomsperspektiv. 
 

Att öka kunskapen 

om 

psoriasispatienters 

problem och 

sjukdomens 

påverkan på 

patienternas liv. 

 

Statistisk 

kartläggning 

utifrån 502 

psoriatikers svar 

på en ”online” 

utfrågning och en 

andra 

kartläggning, med 

1000 icke 

psoriatiker, för att 

uppskatta 

allmänhetens 

kunskaper om 

sjukdomen. 

Kvantitativ 

presentation. 

 

Väl över hälften av 

de psoriasis sjuka 

upplevde olika 

typer av sociala 

och psykologiska 

problem till följd 

av sjukdomen. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


