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Datum 070604 

Sammanfattning 
Att leva med en synlig sjukdom som psoriasis påverkar det 
dagliga livet på flera olika sätt. Psoriasis är en kronisk och 
ärftlig sjukdom som medför förtjockad, röd och fjällande hud. 
Eftersom huden är kroppens största organ blir sjukdomen 
mycket synlig för utomstående. Det dagliga livet kan påverkas 
av långa och tidskrävande behandlingar, men även påverkas 
ekonomiskt i form dyra behandlingar. Även det sociala livet 
påverkas då den drabbade lätt känner skam för sitt utseende. 
Känslan av att vara märkt finns med genom hela livet hos 
många med psoriasis. Eventuella blickar och kommentarer från 
omgivningen bidrar till att personen med psoriasis lätt drar sig 
undan och blir isolerad. Isolering kan i sin tur leda till 
depression och en upplevelse av försämrad livskvalité. 
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Abstract 
Living with a visible disease such as psoriasis affects the daily 
life in several different ways. Psoriasis is a chronic an heredity 
disease that makes the skin thick, red and scaling. Since the 
skin is the largest organ of the body psoriasis is a disease very 
visible to other people. Daily life might be affected by the time 
consuming treatment but the disease may also have economic 
impact on the patients life. Social life is also affected since the 
person with psoriasis often has a sense of disgrace related to 
his or hers appearance. The feeling of being marked follows 
the person with psoriasis through their whole life. People 
looking and making comments about the person with psoriasis 
contribute to isolation. Isolation can lead to depression and can 
give a feeling of lack of quality of life. 
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BAKGRUND 
Psoriasis kommer från det grekiska ordet psora som betyder skorv, klåda eller 

utslag. Detta är en kronisk och ärftlig sjukdom som kan drabba både hud och leder 

och det finns ungefär 250- 300 000 personer i Sverige som har någon form av 

psoriasis (Psoriasisförbundet; Uttjek, 2006). Svårighetsgraden kan variera från 

endast lindriga besvär till invalidiserande sjukdom (O´Leary, Creamer, Higgins & 

Weinman, 2004). Personer med psoriasis lever med sin sjukdom hela livet. Att 

aldrig veta när sjukdomen bryter kan leda till stor osäkerhet. Att leva ett så 

normalt liv som möjligt är något som kräver en stor mängd uppoffringar från de 

med psoriasis, bland annat i form av tid och energi. Ibland kan sjukdomen bli så 

utbredd och svår att sjukhusvistelse blir nödvändig. Det kan ses som att den med 

psoriasis lever två liv, ett när de är fria från psoriasisskov och ett då sjukdomen 

brutit ut (Frandsen, 2002).  

 

Typiskt för sjukdomen är att huden är rodnad, förtjockad, inflammerad, fjällande 

samt kliar (Dubertret et al. 2006). Huden är kroppens största organ och den täcker 

en yta på cirka två kvadratmeter och väger cirka fyra kilo. Därför kan sjukdomen 

bli väldigt påtaglig (Gånemo, 2002). Psoriasis kan debutera när som helst oavsett 

ålder men dock insjuknar de flesta innan 30 års ålder. Det finns inga blodprover 

eller liknande som kan fastställa diagnosen utan psoriasis är en klinisk diagnos 

(Medikament, 2006). Sjukdomen går i skov där perioder med avsaknad av 

symtom avlöser perioder med väldigt intensiva och utbredda symtom. Orsaken till 

sjukdomen är ännu inte fastställd men den vanligaste förklaringen tros vara en 

kombination av ärftliga och yttre faktorer (Psoriasisförbundet; Uttjek, 2006). 

 

Än så länge finns det ingen behandling som botar psoriasis utan den behandling 

som finns syftar till att lindra symtomen (Uttjek, 2006). Den grundläggande 

behandlingen är oftast samma för de flesta personer med psoriasis. Den går ut på 

att huden hålls mjuk och smidig och så mycket som möjligt förhindra att huden 

fjällar. Till detta används mjukgörande krämer och salvor (Psoriasisförbundet). 
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De flesta behöver dock komplettera denna behandling med sjukhusvård och 

behandling av hudläkare (Psoriasisförbundet). Denna vård innefattar bland annat 

ljusterapi. Den dagliga behandlingen blir väldigt tidskrävande för personer med 

psoriasis och för även med sig att vardagliga saker kräver mer tid än annars, som 

till exempel städning och tvätt. De feta hudkrämerna tillsammans med hudfjäll 

kan kräva byte av kläder vid varje smörjtillfälle och därav ökar mängden tvätt. 

Detta leder till en ökad konsumtion av kläder och tvättmedel. Även 

tvättmaskinerna slits ut fortare. Då personer med psoriasis fjällar mycket krävs 

även ökad städning i form av dammsugning av bostaden (Frandsen, 2002). 

 

Enligt Ida Jean Orlando är omvårdnadens främsta mål att lindra eller avlägsna 

psykiskt och fysiskt lidande och patienten skall finna välbefinnande i här och nu 

situationen. All uppmärksamhet skall även riktas mot patienten och inte bara mot 

sjukdomen (Schmieding, 1993). Detta för att personen med psoriasis ska få ett så 

drägligt liv som möjligt och känna sig som en individ och inte som en sjukdom. 

För att få all uppmärksamhet mot patienten är sjuksköterskans roll att planera 

omvårdnaden utifrån en helhetssyn där syftet är att stärka hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa och bevara hälsa, samt minska lidande (SOSFS1993:17). Att 

som sjuksköterska ha ett holistiskt tänkande har spårats ända tillbaka till 

Nightingale. Enligt Hesook (2006) talar Nightingale redan på sin tid om att se hela 

människan. Både kropp, själ och tankar skall uppmärksammas (Hesook, 2006).  

Vid synliga sjukdomar som psoriasis blir det extra viktigt att inte bara se 

sjukdomen utan hela människan. Av Hälso- och sjukvårdslagen framgår det att det 

är viktigt att alla patienter bemöts med lika värde, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan ser över sina egna eventuellt negativa värderingar. Även om 

sjuksköterskan känner obehag av situationen och av den drabbades sjukdom, skall 

detta förbises och bemötandet skall göras på ett professionellt sätt 

(SOSFS1982:763). Till personer som inte själv klarar av att upprätthålla hälsa ges 

omvårdnad i kortare eller längre perioder. Nedan stående punkter ur 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor är aktuella vid 

behandling av psoriasis. Vid förebyggande arbete inriktar sjuksköterskan sig på 
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den sekundära nivån. På denna nivå förhindrar hon komplikationer så som sår och 

infektioner genom att ge en så god behandling som möjligt. Vid psoriasis är detta 

insmörjning av de drabbade hudområdena för att förebygga uppkomsten av 

sprickor. Det är även viktigt att sjuksköterskan finns där som stöd för patienten. 

För att kunna ge en så bra behandling som möjligt är det viktigt att sjuksköterskan 

har patientens upplevelser om sin sjukdom i ständig åtanke (SOSFS 1993: 17).  

 

Patientens lidande både fysiskt och psykiskt kan lindras genom att sjuksköterskan 

på olika sätt hjälper patienten att bemästra sin livssituation. Ett viktigt mål är att 

minska smärta och obehag som uppkommer vid sjukdom och behandling 

(SOSFS1993: 17). 

 

Sjuksköterskans roll har sedan länge varit att informera, undervisa och handleda 

både patient och närstående för att på detta sätt finnas som stöd för patienten. 

Detta är en väldigt stor och viktig del vid vård av personer med psoriasis på grund 

av att det är en synlig och livslång sjukdom (SOSFS1993: 17). Genom att ta reda 

på hur det dagliga livet hos en person med psoriasis ser ut blir det lättare att 

bemöta dessa på ett professionellt sätt. 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att leva med psoriasis.  

METOD 
Design 
En allmän litteraturstudie gjordes och den kunskap som fanns inom det studerade 

området togs fram. I litteraturstudien användes både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar då syftet innefattade hur olika grupper och enskilda individer upplever och 

uppfattar hur det är att leva med psoriasis (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Artiklar söktes i följande databaser,  PubMed, ELIN@, Samsök, Psykinfo och 

Google Scholar. Även sökmotorn Google användes då det söktes efter 

avhandlingar och rapporter. Huvudsökordet som användes var psoriasis, MeSH 

term psoriasis. Efter diskussion mellan författarna bestämdes det att använda 

föjande undersökord som kombinerades med huvudsökordet: life, feeling, quality 

of life, daily life, nursing, every day life, lifestyle, support, attitude to life, patients 

experience, the impact of psoriasis on quality of life, treatment, life, care, living 

with, family, impact on life, economic impact, effect, life satisfaction, depression, 

sex och issues. Även trunkering av ord användes för att inte missa eventuella 

andra böjelser av orden (Forsberg & Wengström, 2003). Det gjordes även en 

manuell sökning efter artiklar. Efterhand som sökningarna gjordes fördes dessa in 

i ett sökschema, för att lättare kunna gå tillbaka och hitta de artiklar som valdes, se 

bilaga 1. 

 

Urval 
Urvalet begränsades inte i form av ålder eller kön utan inkluderade samtliga. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, avhandlingar samt rapporter inkluderades. 

Svenska och engelska artiklar publicerade de senaste tio åren inkluderades. Olika 

databaser användes för att få ett så stort utbud av information som möjligt. Olika 

inklusions- och exklusionskriterier användes för att välja ut de artiklar som var 

relevanta för studien. Inklusionskriterierna för artiklarna var att det fanns ett 

tydligt syfte, att det fanns en vetenskaplig uppbyggnad samt att de svarade på 

litteraturstudiens syfte. Exklusionskriterierna för artiklarna var de artiklar som var 

reviewartiklar, artiklar som var på okända språk, artiklar som var äldre än tio år 

samt även de artiklar som inte svarade på inklusionskriterierna. Totalt 

inkluderades elva artiklar i studien.  

 

Etiska övervägande och studiens betydelse 
För att få så rättvisande material som svarade på syftet användes olika databaser 

och då inte endast fulltextdatabaser (Forsberg & Wengström, 2003).  
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Att studierna fått etisk godkännande ansågs vara viktigt. Detta för att det ansågs 

ge en ökad trovärdighet. Det var dock inte ett inklusionskriterie.  

Artiklarna granskades så att de var trovärdiga och hade ett tydligt syfte. Det sågs 

även till om metoden var tillförlitlig och hur urvalet hade gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

 

Undersökningen förväntas att öka förståelsen om hur det är att leva med en 

kronisk hudsjukdom som psoriasis, vilket kan vara till hjälp vid omvårdnaden av 

personer med psoriasis.  

 

Genomförande 
Datainsamlingen skedde genom sökning och analys av artiklar samt böcker som 

berörde syftet. Detta gjordes enskilt. Artiklar beställdes och hittades även som 

fulltext. När samtliga artiklar valts ut lästes dessa igenom för att se hur de svarade 

mot syftet. I artiklarna söktes det efter gemensamma nämnare som var 

återkommande i artiklarna. Dessa analyserades efter genomläsning samt 

sammanställdes i en artikelöversikt. 

 

Varje artikel fick ett nummer för att lättare kunna skilja dem åt och dess innehåll 

sammanfattades med få ord som svarade på syftet. För att kunna få ordning på de 

gemensamma nämnarna bildades huvudkategorier. Dessa var kostnad, 

tidskrävande, psykisk ohälsa, sociala relationer och fysisk ohälsa. För att se hur 

många artiklar som hamnade under varje huvudkategori skildrades detta i en 

tabell. Genom att utifrån detta kunna sammanställda resultatet .  

 

En djupare analys av huvudkategorierna gjordes och därefter bildades 

subkategorier. Subkategorierna användes för att på ett så bra sätt som möjligt 

kunna presentera resultatet. Följande subkategorier bildades: rädsla och oro kring 

att bli utstött, skam över att vara märkt, depression, arbetets betydelse för 

välbefinnandet, att få tid och pengar att räcka till och acceptans av 

sjukdomssituationen. (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Huvudkategorierna kom slutligen inte att vara synliga i resultatet utan fungerade 

enbart som en inkörsport till subkategorierna. Det slutgiltiga temat som framkom 

av litteraturstudien handlade om att vara märkt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Refereringstekniken som användes var parentessystemet enligt Backman (1998).  

RESULTAT 
Rädsla och oro kring att bli utstött 
Al-Mazeedis studie visade att de sociala relationerna mellan personen med 

psoriasis och omgivningen påverkades av att personen kände skam över att visa 

sin hud och att de kände sig annorlunda. De undvek därför att skaffa nya vänner 

och relationer. Detta finner många vara den jobbigaste delen med sjukdomen. 

Personen med psoriasis var väldigt oroad för omgivningens tankar och reaktioner 

som till exempel att de skall tro att sjukdomen smittar. Med andra ord var 

personen med psoriasis rädd för att bli utstött från samhället (Al-Mazeedi et al., 

2006). I samtliga åldrar används olika sätt att handskas med sjukdomen i det 

dagliga livet. Det kan vara allt från att ha långärmat till att undvika vissa 

situationer (Uttjek, 2006). Detta skildras av en kvinna i Uttjeks studie (2007). 

Kvinnan i studien berättade att det värsta med psoriasis var att hon kände att hon 

inte kunde vara på stranden och solbada under sommaren. Detta eftersom hon var 

rädd för andras blickar och vad de skulle tro om henne. Det fanns även andra 

tillfällen under sommaren då jobbiga situationer uppstod, som att hon till exempel 

inte kunde använda kortärmade tröjor då hon tyckte det såg fult ut med fjäll 

överallt på armarna.  

Skam över att vara märkt 
Att leva med den kroniska obotliga psoriasisen gav ofta en känsla av hopplöshet 

samt en känsla av att ha en smutsig kropp. Känslan av att känna skam på grund av 

sin sjukdom kunde gå tillbaka till barndomen då andra barn kanske retade dem 

och kallade dem för olika skällsord. Redan som små barn blev personen med 

psoriasis trött på att behöva dölja sin sjukdom med till exempel långärmade tröjor 

och att tänka på vilken färg de har på sina kläder så att fjällen inte skulle synas 

(Uttjek, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007). 
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Något annat som påverkade den psykiska hälsan i stor utsträckning var känslan av 

att inte känna sig vanlig.Därför var det vanligt att fysisk kontakt undveks, som till 

exempel sexuella relationer (Gupta & Gupta, 1997). Även här spelade 

svårighetsgraden av psoriasisen en roll, desto svårare grad desto mer påverkan. 

Personer med svår grad av psoriasis undvek i större utsträckning fysisk kontakt 

(Al-Marzeedi, El-Shazly & Al-Ajmi, 2006; Gupta & Gupta, 1997). Enligt Al-

Mazeedi (2006) påverkades den fysiska aktiviteten i stora drag hos mer än hälften 

av de med sjukdomen. Aktiviteter som till exempel att gå till hårfrisören eller gå 

ut ur huset och välja och köpa kläder påverkades genom att de var rädda för vad 

folk skulle tycka. Många personer med psoriasis upplevde att de var märkta för 

livet på grund av sin sjukdom (a.a) Psoriasis kan även drabba kroppens leder 

vilket utsatte personen med psoriasis för daglig och nattlig smärta. Att leva med 

smärta blev värre än att bara ha hudpåverkan.  Känslan av att vara märkt blev 

ännu större då den ledde till synlig ledpåverkan (Uttjek, Nygren, Stenberg & 

Dufåker, 2007). 

 

 

Depression 
Den vanligt förekommande känslan av att vara märkt kunde bidra till ett dagligt 

lidande vilket i sin tur kunde leda till depression och självmordstankar hos mer än 

fem procent av de med psoriasis (Uttjek, 2006). Personen med psoriasis kände sig 

ofta generad och deprimerad samt upplevde att de hade kort stubin. Dessa känslor 

var mer vanliga desto svårare psoriasisen var (Al-Marzeedi, El-Shazly & Al-Ajmi, 

2006).  Det har även visats sig att personer med psoriasis hade en ökad 

konsumtion av cigaretter och sprit, detta för att kunna bemästra eventuella 

negativa känslorna kring sjukdomen (Zachariae et al., 2002). I artikeln ”Marked 

by visibility of psoriasis in everyday life” av Uttjek (2007) berättade en man hur 

det varit att leva med psoriasis. Han berättade om ett tillfälle då en pojke frågade 

om han hade syfilis. Vid ett läkarbesök frågade han om det fanns något som kunde 

få psoriasis att försvinna och då fick han svaret att han var tvungen att leva med 

det i hela sitt liv (a.a). 
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Han blev deprimerad och rädd för att varken få jobb eller familj (a.a).  

 

I studien gjord av Devrimci-Ozguven framkom det att depression var vanligare 

hos personer med psoriasis än hos personer utan psoriasis. Det visade sig även att 

det fanns en ökad risk för psoriasis hos dem som var svårt drabbade av depression. 

Många hade även känt av stress ca tre månader innan ett psoriasis skov 

(Devrimci-Ozguven, Kundakci, Kumbasar & Boybat, 2000).  

 

Arbetets betydelse för välbefinnandet 
En central roll vid ekonomisk påverkan hos personer med psoriasis handlade om 

förlorad arbetstid på grund av sjukdomen. Enligt Feldman påverkades arbetslivet 

av svårighetsgraden av psoriasis. Desto svårare och mer utbredd psoriasis 

personen hade desto sämre upplevdes arbetssituationen på grund av hög frånvaro 

(Feldman et al., 1997). En orsak till hög sjukfrånvaro kunde vara att personen med 

psoriasis var i behov av att bli inlagd för att få sjukhusvård (Schöffski et al., 

2007). Detta uppstod i de fall då psoriasisen inte läkte ut eller blev för utbredd 

(Frandsen, 2002). 

 

Det var inte endast hög frånvaro från jobb som påverkade ekonomin utan även en 

utbredd arbetslöshet (Schöffski et al., 2007). I en jämförelse gjort av Zachariae 

framkom det att arbetande personer med psoriasis ansåg sig må bättre än de som 

hade hög sjukfrånvaro eller var arbetslösa (Zachariae et al., 2002).  

 

Att få tid och pengar att räcka till 
Beroende på svårighetsgraden av psoriasis tog den dagliga behandlingen olika 

lång tid. Det rörde sig mellan cirka femtio minuter och en timme (Schöffski et al., 

2007).  Då psoriasis var av svårare grad och personen med psoriasis behövde mer 

behandlig än egenvård såg tidsaspekten annorlunda ut. Det krävdes då resor till 

och från behandling på sjukhus, där behandlingen kunde ta allt från en och en halv 

timme till tre timmar (Frandsen, 2002).    
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Förberedning inför behandling och själva behandlingen var mycket tidskrävande, 

tid som annars hade kunnat läggas på positiva saker som att till exempel umgås 

med familjen (Frandsen, 2002).  I en studie gjord av Zachariae sa de tillfrågade att 

de var villiga att spendera mer tid på behandling om de hade vetat att det fanns en 

behandling som höll symtomen helt borta eller om det hade funnits en botande 

behandling (Zachariae et al., 2002). 

 

 Zachariae påvisade även att många personer med psoriasis hade en ökad 

konsumtion av cigaretter och sprit vilket blev en stor kostnad (Zachariae et al., 

2002).  En annan ekonomisk aspekt som togs upp av Frandsen var att personer 

med psoriasis ofta valde att flytta för att bo nära behandling och kunde därav få en 

högre månadskostnad för boendet. De som inte valde att bosätta sig i närheten av 

behandlingen kunde bli tvungna att transportera sig långa sträckor vilket även 

detta innebar en ekonomisk påverkan (Frandsen, 2002). Besök hos hudläkare, 

läkemedel och salvor innebar en stor utgift som varit obefintlig om psoriasis inte 

varit ett faktum (Frandsen, 2002; Schöffski et al., 2007). 

 

Acceptans av sjukdomssituationen  
Desto längre psoriasisen funnits i personens liv desto lättare blev det att leva med 

sjukdomen. De hade då antingen accepterat sjukdomen eller gjort den till en rutin. 

Att lära sig leva med behandlingen och märkningen som kom med sjukdomen 

utvecklades med åldern (Uttjek et al., 2007; Uttjek, 2006). Många deltagare i 

studien gjord av Uttjek (2007) fann att i jämförelse med andra sjuka att deras liv 

trots allt inte var så dåligt.  

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Litteratursökningen gjordes till stor del var för sig vilket kan ha inneburit att 

studiens utfall påverkats. Om sökningarna gjorts tillsammans kanske det kunde 
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blivit ett bättre sökresultat då de exkluderade artiklarna blivit granskade av fler 

ögon. 

 

Under sammanställningen av litteraturstudien har det varit en styrka att vara fler 

än en författare. Detta för att en dialog och diskussion kunde föras. Om det varit 

endast en författare hade inte denna diskussion kunnat föras och det hade då 

endast blivit en syn på tolkningen av materialet.  

 

De databaser som har använts har givit ett bra resultat då det varit flera olika, till 

exempel då det söktes efter upplevelser användes Psykinfo då denna innehåller 

många artiklar om upplevelser. Det var en fördel att kunna söka i olika databaser, 

dock har inte alla varit lika lättillgängliga och lättförståliga. Att vissa databaser 

var svårare att söka i än andra kan ha gjort så att sökningarna har blivit 

begränsade. Under sökningens gång söktes det efter vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar och rapporter. Detta för att få en större bredd av information 

gällande syftet. 

 

En förförståelse inom ämnet fanns hos författarna till litteraturstudien. Denna var 

att personer med psoriasis hade sämre livskvalité än icke drabbade. Då artiklar 

söktes bortsågs det från förförståelsen. Detta för att får ett så trovärdigt resultat 

som möjligt. Men det var dock svårt att se helt bort från förförståelsen. Sökningen 

skedde med breda, neutrala sökord som inte var vinklade till förförståelsen. Detta 

för att inte påverka sökningen på grund av förutfattade meningar om hur personer 

med psoriasis upplever sin livskvalité. Till exempel användes ordet livskvalité 

men inte kombinerat med ordet negativt då detta hade kunnat kopplas till 

förförståelsen. Hade författarnas åsikter färgat sökorden kunde resultaten 

automatiskt blivit som förförståelsen. Dock användes sökord som kan anses 

vinklade mot förförståelsen. De sökord som författarna fann då det gjordes 

neutrala sökningar var till exempel depression. Detta kan anses vara ett vinklat 

ord. Det söktes vidare på dessa vinklade ord för att få alla aspekter kring att leva 

med psoriasis.  



 

15 

 

  

 

Sökorden som studien baserats på har varit många. Detta gjorde att de artiklar som 

fanns kring syftet kunde ringas in utan att göra några avgränsningar så som till 

exempel ålder, kön och land. Dock gjordes avgränsningar kring språket i 

artiklarna. Detta kan ha gjort att det missats information som kan ha varit relevant 

för syftet. Eftersom god kunskap fanns inom de språk som artiklarna var skrivna 

på kändes det som att artiklarna blev tolkade på rätt sätt. Eftersom en del ord inte 

har samma betydelse på engelska som på svenska kan det ha blivit fel i 

översättningen. Hade artikelsökningarna inte begränsas i form av språk kunde 

detta bidragit till en större osäkerhet i resultatet, detta eftersom kunskapen om 

andra språk än engelska och svenska var väldigt liten.  

 

I litteraturstudien gjordes ingen avgränsning gällande kvinnor och män alltså 

borde det funna resultatet gälla båda könen. Hade avgränsningar till ett av könen 

gjorts kunde kanske ett annat resultat uppstått. Även olika kulturer finns med i 

studien då de funna artiklarna var från olika världsdelar. En överrepresentation 

fanns dock av amerikanska och nordiska länder, vilket gör att studien borde vara 

mest trovärdig inom dessa länder. Hur situationen uppfattades av svaga grupper 

som till exempel barn under sexton år, svårt sjuka och dementa framgår inte i de 

analyserade artiklarna. Därför kan det vara svårt att säga att studien gäller även 

dessa grupper. Dock gjordes en avgränsning gällande ålder på artiklarna, detta för 

att få översikt av den senaste forskningen inom området. Hade äldre artiklar än tio 

år tagits med kanske resultatet hade blivit annorlunda då synsättet på psoriasis 

kanske var annorlunda. Resultatet hade då inte blivit lika aktuellt. 

 

Artiklarna delades upp mellan författarna i tre lika stora delar med samma antal 

artiklar i varje del. Varje författare fick vars en del att läsa och granska. Efter 

granskningen diskuterades artiklarna gemensamt. Eventuellt kunde analysen blivit 

annorlunda och gett större säkerhet om samtliga artiklar lästs och tolkats av alla 

författare. 
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Det resultat som uppstod efter analys av artiklarna anses vara relevant eftersom 

samtliga artiklar pekar mot samma håll. Alla artiklar sa att det var svårt att leva 

med psoriasis. Men eftersom dessa endast inkluderade medelsvår till svår 

psoriasis kan detta gett ett missvisande utfall då de med lätt psoriasis var 

underrepresenterade. De med lätt psoriasis kanske inte alls upplevde samma 

problem som de med medel eller svår psoriasis. 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att leva med psoriasis. När 

artiklarna analyserats framkom det att rädsla och oro, skam över att vara märkt, 

depression, arbetets betydelse för välbefinnandet och att få tid och pengar att 

räcka till var stora delar av den drabbades vardag. Vid tolkning av detta framkom 

det att det handlade om stigmatisering och utifrån det användes Goffman (1972) 

för vidare tolkning. 

 

Att känna sig märkt, stigmatiserad, var en stor del av vardagen hos personer med 

psoriasis. Ända sedan barndomen upplevde många att de tillhörde ett utanförskap 

(Uttjek, Nygren, Stenberg & Dufåker, 2007). Ordet stigmatisering kommer från 

de gamla grekerna som använde denna term då en person skiljde sig från det 

normala. Tecken skars eller brändes in i kroppen för att tydligt visa att det var 

något annorlunda med personen. Personer som kom att få tecken på kroppen var 

till exempel brottslingar, slavar, förrädare och pestsmittade. Dessa personer skulle 

undvikas och detta speciellt på offentliga platser (Goffman, 1972). Det som 

funnits i samtliga artiklar som ingått i litteraturstudien visade att känslan av att 

känna sig märkt tog upp en stor del av livet hos de med psoriasis. Den depression 

som många med psoriasis utvecklade skulle kunna förklaras med 

stigmatiseringen. Att ständigt behöva tänka på sitt utseende och vad andra tycker 

kan bli en psykisk påfrestning. Möjligen är det så att problemet med 

stigmatisering inte hade funnits om personer utan psoriasis hade kunnat förbise de 

som är annorlunda och skiljer sig från mängden. Stigmatiseringen i samhället 

hade kanske då inte varit så stor och personer med psoriasis hade då kanske 
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kunnat leva ett enklare liv. Även okunskap om sjukdomen hos omgivningen, som 

att till exempel tro att hudsjukdomen smittar, skulle kunna vara en bidragande 

orsak till ökad stigmatisering (Psoriasisguiden, 2006). Då det gäller depression är 

frågan om depressionen kommer av psoriasisen eller om psoriasisen kommer av 

depressionen. Frågan uppstod hos författarna till denna litteraturstudie då 

Devrimci-Ozguvens et.al (2006) studie visade att det fanns en viss stresspåverkan 

innan ett skov av psoriasis. Hur mycket påverkas kroppen av depression och 

stämmer detta verkligen. Om det verkligen är så att stress och depression påverkar 

psoriasis borde det kunna gå att minska stressen och då få mindre 

sjukdomssymtom. Detta gör att det skulle kunna gå att förebygga psoriasisen 

redan på ett primärt plan. 

 

När det gällde känslan av att vara märkt utspelade sig detta ofta i sociala 

sammanhang. Att befinna sig på till exempel en badstrand med mycket folk blev 

ofta något väldigt jobbigt. Att inte kunna välja kläder efter smak utan istället välja 

kläder utifrån sjukdomen och ständigt behöva oroa sig för vad folk skulle tycka 

uppfattades som jobbigt (Uttjek et.al, 2007). Detta fann vi stöd i hos Goffman 

(1972) som talar om stigmatisering och sociala situationer. Han menar att den 

stigmatiserade individen har skäl att känna sig orolig och ängslig i sociala 

situationer. Dock är det mycket som talar för att även icke stigmatiserade känner 

obehag i dessa situationer, detta på grund av osäkerhet inför situationen. Vidare 

talar Goffman (1972) om att den stigmatiserade ofta lägger en annan innebörd i 

den icke stigmatiserades agerande. Till exempel kan en blick från en person utan 

psoriasis vara menad som helt harmlös men den stigmatiserade upplever detta på 

ett negativt sätt och drar sig gärna undan. Detta kan bero på att de känner skam 

över sin kropp och tror därför automatiskt att andra ska tycka likadant. Här 

kommer vi tillbaka till det som vi funnit angående skam då vi gjort vår 

litteraturstudie, det vill säga att de med psoriasis känner skam för sitt utseende. 

Detta kan hänga samman med att vara rädd och orolig för att bli utstött från 

samhället (Al-Mazeedi et.al, 2006). 
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Enligt Goffman (1972) mår ingen människa bra av att  leva isolerad. Det är viktigt 

med social samvaro för att undvika misstänksamhet, ängslighet, depression och 

förvirrning. Som vi funnit i tre artiklar (Schöffski et.al, 2007; Zachariae et.al, 

2002; Feldman et.al, 1997) mådde de som hade arbete psykiskt bättre än de som 

var arbetslösa. Detta kan tänkas bero på att de arbetslösa skulle kunna ha lättare 

att utveckla isolering och depression eftersom de saknar den sociala stimuleringen 

som fås genom arbetet. 

 

Att vara märkt borde visa sig spela en stor roll då det gäller kvalitén på livet. Att 

ständigt gå med en känsla av oro borde göra att det dagliga livet försämras.  Allt 

från psykisk-, fysisk påverkan till ekonomisk- och social påverkan skulle kunna 

bidra till en reducerad kvalité på livet. Att de med psoriasis har en sämre 

livskvalité stöds i flera studier bland annat i studierna gjorda av Dubertret et.al 

(2006), Schöffski et.al (2007) & Uttjek et.al (2007). Då livskvalitén är så pass 

reducerad hos de med psoriasis framkommer det att det är en mycket krävande 

sjukdom. Detta även fast personer med psoriasis inte visar dessa känslor kring 

sjukdomen utåt. Det kan dock pågå en inre konflikt hos den person med psoriasis 

som inte är känd för den utomstående. Det upplevs även vara den psykiska 

påverkan som har den centrala rollen då det gäller den reducerade livskvalitén.  I 

Uttjek et.al (2007) berättar en man att god kvalité på livet är att kunna leva som 

vilken annan människa som helst. Förmågan att kunna känna samhörighet med 

omgivningen och kunna umgås med familj och vänner (a.a). Detta är något som 

en frisk människa kan ta för givet men som tyvärr inte är självklart för alla. 

 

I resultatet är det genomgående att kvalitén på livet försämras då psoriasisen 

tillför så mycket negativt till det dagliga livet.  Men trots detta menade tre 

deltagare i Uttjeks et.al studie (2007) att sjukdomen hade fört med sig något bra in 

i deras liv. De säger att de genom sin sjukdom blivit mer mogna, ödmjuka och 

mer omtänksamma mot andra medmänniskor. Detta anser litteraturstudiens 

författare som relevant.  Det är kanske inte förrän en person väl blivit drabbad 

som personen inser hur bra det egentligen var från början. Kanske är det först då 



 

19 

 

  

 

en förståelse för hur det är att leva med olika sjukdomar utvecklas. Detta kan även 

tolkas ur det som Goffman (1972) skrev om olika grupper. Att tillhöra en grupp 

kan ge ett ökat stöd och förståelse för de som ingår i samma grupp. Denna 

förståelse kan även utvecklas genom att inhämta information om 

sjukdomssituationen. När förståelsen finns där kan dessa människor bemötas på 

rätt sätt genom att sjuksköterskan sätter sina värderingar åt sidan (SOSFS 

1982:763).  Syftet med litteraturstudien var just att öka förståelsen kring 

psoriasisdrabbades liv.  

 

Något så viktigt som att acceptera sin sjukdom togs endast upp i två artiklar. Detta 

uppfattades som märkligt eftersom att acceptera sin sjukdom känns som en viktig 

aspekt när det gäller både stigmatisering och livskvalité (Uttjek et.al 2007; Uttjek, 

2006). För att lättare förstå vad acceptans betyder förklaras ordet här. Med 

acceptans menas att tolerera känslor som är förknippade med ett starkt obehagligt 

stimuli eller situation genom att varken undvika, fly, attackera, förvränga eller 

döma. Det finns ingen intention att ändra den befintliga situationen. Att acceptera 

betyder inte nödvändigtvis att någonting är bra eller rätt. Det innebär att se 

verkligheten som den är utan värderingar. Acceptans innebär även att se bortom 

de tankar om hur det borde eller måste vara (Kåver, 2005). Att acceptera 

situationen som den drabbade finner sig i är en hjälp till att klara av det dagliga 

livet (Uttjek, 2006). Att acceptera sin sjukdom är en sorts coopingstrategi som tas 

upp i Uttjek (2006) och Uttjek et.al (2007) studier. När de som ingick i studierna 

hade accepterat situationen brydde de sig inte längre om vad folk utanför den 

närmsta umgängeskretsen tyckte och tänkte om dem (Uttjek et.al, 2007). Kanske 

gör en ökad acceptans av sjukdomen att den med psoriasis mår bättre och får ett 

rikare socialt umgänge än tidigare. Ida Jean Orlando menade att patienten skulle 

finna välbefinnande i här och nu situationen vilket kan bli lättare då situationen 

accepteras (Schmieding, 1993) . För att hjälpa personen med psoriasis att 

acceptera situationen kan det underlätta om sjuksköterskan har ett holistiskt 

synsätt där hon ser hela människan och inte endast sjukdomen (Hesook, 2006). 

Om sjuksköterskan endast ser till sjukdomen kan det finnas en risk att den 
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drabbade blir avidentifierad och därav går miste om den hjälp som kunde lett till 

ett minskat lidande.   

 

Slutsats 
 

En kronisk sjukdom som till exempel psoriasis är synlig, medan andra så som till 

exempel diabetes är osynliga. Att ha en kronisk synlig sjukdom och att vara 

annorlunda från övriga befolkningen ger en ökad risk för en trolig stigmatisering 

från de som inte har sjukdomen. Att hantera ett stigma innebär en variation av 

olika strategier som att antingen visa sjukdomen och riskera att bli stigmatiserad, 

eller att försöka dölja sjukdomen och anses som normal (Joachim & Acorn, 2000). 

Det känns här som sjuksköterska viktigt att tänka på samma sätt som Orlando. 

Hon menar att det skall ses till hela människan och situationen den befinner sig i 

här och nu. Detta för att kunna fungera som stöd och ge patienten all den hjälp den 

behöver i den specifika situationen (Schmeiding, 1993). Vad personen med 

psoriasis än väljer så är det dens egen syn på sjukdomen som avgör hur det är att 

leva med psoriasis (Joachim & Acorn, 2000).  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

070328 Psoriasis Life 4047 Samsök 
Snabbsökning fulltext 

För många artiklar, 
kombinerar sökordet 
ytterligare. 
 

 

070328 Psoriasis Quality of life 1155 Samsök 
Snabbsökning fulltext 

För många träffar 
 

 

070328 Psoriasis Life And feelings 181 Samsök 
Snabbsökning fulltext 

  

070328 
 

Psoriasis Quality of life And 
feelings 

101 Samsök 
Snabbsökning  
fulltext 

  

070328 Psoriasis Quality of life And 
feelings 

44 Samsök 
Hälsovetenskaper 

  

070329 
 

Psoriasis Quality of life AND 
feelings 

1270 Google Scholar För många träffar 
,inget relevant 
avslutar sökningen 
här. 

 

070329 
 

Psoriasis Quality of life AND 
feelings 

25 PubMed  Hittat en relevant 
artikel 

070329 
 

Psoriasis Quality of life  
Endast med länkar till 
fri fulltext 

48 PubMed  Hittat två relevanta 
artiklar 

070329 
 

Psoriasis Daily life 
Endast med länkar till 
fulltext 

5 PubMed  Hittade en relevant 
artikel 

070402 
 

Psoriasis AND nursing AND 
everyday life 

498 Samsök För många träffar  

070402 
 

Psoriasis In everyday life 124 Samsök   

070402 
 

Psoriasis AND lifestyle 167 Samsök   

 



 

  

 

       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

070402 Psoriasis AND nursing AND 
support 

219 Samsök   

070402  Psoriasis AND attitude to life 21 Samsök  
 

 

070402 
 

Psoriasis AND patiens 
expirience 

0 Samsök   

070402 
 

Psoriasis AND nursing AND 
quality of  life 

10 Samsök   

070403 
 

Psoriasis AND quality of  life ELIN  Antal valda två 
stycken 

070403 Psoriasis The impact of 
psoriasis on quality of 
life 

83 ELIN  Antal valda sex 
stycken 

070403 
 

Psoriasis Treatment AND life 278 Psykinfo  Antal valda en styck 

070403 
 

Psoriasis AND treatment AND 
care* 

731 PubMed Många artiklar men 
hittade en direkt 

Antal valda en styck 

070403 
 

Psoriasis Living with psoriasis 40 PubMed  Antal valda en styck 

070403 
 

Psoriasis Family AND support 63 PubMed   

070403 
 

Psoriasis Impact on life 14 PubMed   

070405 
 

Psoriasis + Arruda (författare) 1 ELIN  Antal valda en styck 

 
     

 



 

  

 

 

       
Sökning 
Datum 

Huvud sökord Under sökord Antal sökträffar i 
databas 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

070405 Psoriasis + economic impact 1 ELIN  
 

Antal valda en styck 

070405 Psoriasis + quality of life 222 ELIN För många artiklar 
 

 

070405 
 

Psoriasis + quality of life + 
effect 

33 ELIN  Antal valda en  styck 

070405 
 

Psoriasis + satisfaction 2 ELIN  Antal valda en styck 

070405 
 

Psoriasis + Depression 67 ELIN   

070405 
 

Psoriasis + sex 120 ELIN   

070405 
 

Psoriasis + quality of life + 
issues 

9 ELIN  Antal valda  två 
stycken 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 



 

  

 

      Bilaga 2 

Artikelöversikt       

 Problem & syfte Metod (urval, analys 

m.m.) 

Resultat Diskussion 

Titel: Perceived stress, stress attributions and 
psychological distress in psoriasis. 
 
Författare: Catherine J. O´Leary, Daniel 
Creamer, Elisabeth Higgins and John 
Weiman. 
 
Tidskrift: Journal of Psychosomatic Research. 
Vol 57 ss. 465-471 
 
Årtal: 2004 

I studien tittas det efter 
ett samband mellan tron 
om att stress påverkar 
psoriasis och om det 
verkligen gör det samt 
om välmående hos 
patienter är sämre hos 
de med svårare 
psoriasis. 

Kvantitativ studie. 
Totalt 141 personer 
deltog. Personerna var 16 
år och uppåt. 58 män och 
83 kvinnor. 
Ett godkännande från en 
etisk kommitté krävdes 
och ett frågeformulär 
skickades ut. 
 
 

Hela 60 % av de tillfrågade 
ansåg att stress var en 
sjukdomsutlösande faktor. 
Det ansågs även att stress i 
samband med psoriasis 
hade en större känslomässig 
påverkan och att det var 
vanligare med höga nivåer 
av ångest och depressioner. 

Helt okey. Kan vara 
användbar i resultatet. 

Titel: Psoriasis and sex: a study of moderately 
to severely affected patients. 
 
Författare: Madhulika A. Gupta, MD, 
FRCPC, and Aditya K. Gupta, MD, FRCPC. 
 
Tidskrift: International Journal of 
Dermatology. 
Vol. 36 ss. 259-262 
 
Årtal: 1997 

I studien undersöker de 
dermatologiska och 
psykologiska faktorer i 
samband med minskat 
sexuellt umgänge vid 
psoriasis i olika 
svårighetsgrader. 

Kvantitativ undersökning 
med frågeformulär. 
Studien inkluderade 120 
psoriasis patienter. 
Patienterna fick skriva på 
att det var okey för dem 
att deltaga i 
undersökningen och allt 
godkändes av en etisk 
kommitté. 
 

Psoriasis har en stor 
inverkan på själförtroendet 
och hela 40 % ansåg att 
deras sexliv hade blivit 
annorlunda sen de fått 
psoriasis. 

Användbar till resultatet 
då studien visar en del 
av vardagslivet som 
påverkar kvalitén. 



 

  

 

 
 Problem & Syfte Metod (urval, analys 

m.m.) 
Resultat Diskussion 

Titel:  Quality of life in 6497 Nordic patients 
with psoriasis. 
 
Författare: R Zachariae, H Zachariae, K. 
Blomquist, S. Davidsson, L.Molin, C. MØrk 
And B Sigurgeirsson. 
 
Tidskrift:  British Association of 
Dermatologists. 
Vol. 146 ss. 1006-1016 
 
Årtal: 2002 
 

Syftet med studien 
är att undersöka 
psoriasis relaterat 
till kvalitén på livet. 
(”quality of life” ) 
Vilka faktorer 
påverkar kvalitén 
på livet? 

Rekrytering av 
patienter skedde från 
olika länder och 
grupper. Totalt 6852 
patienter svarade men 
en del valdes bort pga. 
t.ex. ålder. (ej under 
18 år) 6497 patienter 
deltog sen. 

Det fanns en skillnad mellan 
länderna. Samt fanns det 
skillnad mellan svårighetsgrad 
och kvalitén på livet. I alla fall 
om de själva fick säga till om 
det.  
Patienter med högre 
utbildning mådde generellt 
bättre än de utan utbildning. 

Ganska bra. Kan vara 
användbar till resultatet. 

Titel: European patient perspective on the 
impact of psoriasis: the EUROPSO patient 
membership survey. 
 
Författare: L. Dubertret, U. Mroweitz, A. Ranki, 
P.C.M van de Kerkhof, S. Chimenti, T. Lotti 
and G. Schäfer. 
 
Tidskrift: British Journal of Dermatology. Vol. 
155 ss. 729-736 
 
Årtal: 2006 

Att ta reda på 
patienters 
perspektiv på 
psoriasis och deras 
livsstil med 
psoriasis. Även att 
ta reda på fakta om 
den behandling 
patienterna 
använder och om 
den var olika 
mellan länderna. 

Frågeformulär 
skickades ut till 50500 
psoriasis drabbade i 
länderna, Belgien, 
Finland, Frankrike, 
Tjeckien, Tyskland, 
Italien och Holland.  

18386 svarade på formuläret. 
Av dessa var ca hälften 
kvinnor och hälften män. Det 
rapporterade att kvalitén på 
livet blev påverkat av 
sjukdomen. Dagliga 
aktiviteter blev störda och de 
kände sig begränsade. Det 
fanns även en skillnad i 
behandlingen mellan 
länderna. 

Bra. En del går att använda 
till resultatet. 



 

  

 

 
  

 
 Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion 

Titel:  Marked by visibility of psoriasis in 
every day life. 
 
Författare: Margretha Uttjek, Lennart Nygren, 
Berndt Stenberg, Mona Dufåker. 
 
Tidskrift: Qualitative health research 
Vol. 17 nr 3 ss. 364-372. 
 
Årtal: 2007 

Huvudsyftet med 
studien var att ta 
reda på hur psoriasis 
påverkar den 
enskilde individens 
vardagliga liv och 
om det fanns någon 
skillnad mellan män 
och kvinnor. 

Kvalitativ studie, 
Utgår från specifika frågor 
i en intervju. 
Personer mellan 37-74 år, 
lika många kvinnor som 
män. Personer från 
västerbottenslän. 
 

De intervjuade hade en 
känsla av vara märkt i 
olika situationer då deras 
psoriasis var synlig. 

 Mycket bra! 
Användbar till resultatet. 

Titel: Cost and quality of life in patients with 
moderate to servere plaque-typ psoriasis in 
germany: A multi center study. 
 
Författare: Oliver Schöffski, Matthias 
Augustin, Jörg Prinz, et.al 
 
Tidskrift: JDDG = Journal der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft = Journal of 
the German Society of Dermatology 
Vol. 5 ss. 209-218 
Årtal:2007 

Den här studien 
utvärderade 
kostnader, själva 
sjukdomen och den 
hälsorelaterade 
kvalitén på livet hos 
de som hade 
medelsvår till 
mycket svår 
psoriasis. 

Kvantitativ studie. Utgår 
från olika riktlinjer, alltså 
olika för bestämda 
frågeformulär. (Ex:DLQI) 
Patienter över 18 år med 
medelsvår till mycket svår 
psoriasis ingick. Var 
tvungna att vara behandlad 
av den dokumenterande 
psykiatern i minst 12 
månader.  

Kom fram till att den 
dagliga omvårdnaden/ 
behandlingen tar långtid. 
Att kvalliten på livet var 
mycket reducerat. Köns 
skillnader fanns. 
Psykologisk börda. 
Många dagar på 
sjukhuset. Stora 
kostnader 

Bra. Lite klurig med 
mycket siffror. Användbar 
till resultatet. 



 

  

 

 Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion 

Titel: Impact of psoriasis on quality of life in 
Kuwait. 
 
Författare: K. Al- Mazeedi, M. El- sazly och 
H.S. Al-Ajmi. 
 
Tidskrift: International journal of dermatology  
Vol. 45 ss.418-424. 
 
Årtal: 2006 

Syftet med den här 
studien var att 
beskriva hur olika 
svårighetsgrader av 
psoriasis påverkade 
kvalitén på livet hos 
patienter i Kuwait. 

Kvantitativ studie 
Patienterna klassificerades 
som mild, måttlig och svår 
psoriasis. Minimum ålder 
hos patienterna var 16 år.  
Ett frågeformulär på 24 
frågor indelade i grupper 
som besvarades med ja/nej. 

Kvalliten på livet 
studerades utifrån 4 
grupper. Fysiska 
aktiviteter, sociala 
relationer, psykologiska 
känslor och sexuella 
relationer. 

Bra. Används till 
resultatet, men kanske 
dumt att ta med något som 
bara gäller personer från 
Kuwait eller så är det bra 
att se att det är lika i alla 
länder? 

Titel: The depression, anxiety, life satisfaction 
and affective expression levels in psoriasis 
patients. 
 
Författare: Halise Devrimci-Ozguven, Nihal 
Kundakci, Hakan Kumbasar, Ayse Boyvat. 
 
Tidskrift: European Academy of Dermatology 
and venerology. 
 
Årtal: 2000 

Syftet med studien 
var att bestämma 
påverkan av ett 
stressfullt liv hos 
drabbade av 
psoriasis. Hur 
mycket påverkade 
det faktum att vara 
drabbad av psoriasis 
då det gällde 
depressioner, oro 
och livs 
tillfredsställelse.  
 

50 patienter med psoriasis 
sedan minst ett år 
tillbakagenomgick 
dermatologisk och 
psykologisk undersökning. 
En lika stor kontrollgrupp 
valdes ut som även den 
genomgick psykologisk 
undersökning.  

34 av patienterna 
upplevde att de inom tre 
månader innan en period 
av psoriasis bryter ut 
upplevt något som varit 
psykiskt stressande. 
Bland psoriasis 
patienterna var det 
vanligare med depression 
och dålig självkänsla.  

Passar mot vårt syfte. 
Användbar till resultat.  



 

  

 

 Problem och syfte Metod (urval, analys m.m.) Resultat Diskussion 

Titel: The economic impact of psoriasis 
increases with psoriasis severity. 
 
Författare: Steven R. Feldman, Alan B. 
Fleischer, David M. Reboussin, Stephen R. 
Rapp, Douglas D. Bradham, M. Lyn Exum and 
Adele R. Clark. 
 
Tidskrift: Journal of the American Academy of 
Dermatology. 
Vol. 37 nr 4 ss. 564-569 
 
Årtal: 1997 

Studien gjordes för 
att undersöka de 
kostnader och besvär 
som kommer med 
sjukdomen samt för 
att se om det finns 
något samband 
mellan storleken på 
kostnaden som 
patienten la ut och på 
sjukdomsgraden. 

Kvantitativ studie. Utskick 
med frågor gjordes. 579 
skickades ut och 318 kom 
tillbaka med svar. 
De utvalda hade blivit 
diagnostiserade med 
psoriasis mellan april 1993 
och mars 1994. 

Det fanns här ett 
samband mellan 
svårighetsgrad på 
sjukdomen och på de 
kostnader som lades ut 
varje på behandlig. Det 
fanns inga skillnader 
mellan kön och raser. Ett 
samband mellan 
sjukdomsgrad och den tid 
som lades ner på 
sjukdomen samt förlorad 
tid från arbete fanns. 
 
 
 

Ganska bra. Användbar till 
resultatet. 

 
  

 
 
 
 

  
 
 

  
 



 

  

 

 
 

 Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion 

Titel: Leva med psoriasis – att lära känna och 
förhålla sig till det främmande. 
 
Författare: Ann-Christine Frandsen. 
Handelshögskolan Göteborgs Universtitet 

Syftet med rapporten 
är att fördjupa 
förståelsen för 
mottagare av 
hudvård genom att 
gestalta hur det är att 
leva med psoriasis. 

Kvalitativ studie. Fyra 
bandade intervjuer med 
individer som har psoriasis 
är grunden för 
avhandlingen. Både könen 
är representerade, de har 
haft hudbesvären en längre 
period,15-30 år och gick på 
ljusbehandling. 

Det skildrades hur 
vardagslivet förändrades 
och påverkades av 
diagnosen psoriasis, att 
allting planerades utifrån 
psoriasis och dess 
behandling. Livet med 
familjen påverkades och 
blir lidande på grund av 
tidskrävande 
behandlingar. Detta ledde 
också till en ekonomisk 
påverkan för den 
psoriasissjuka.  

Mycket bra. Användbar till 
resultat, passar bra mot 
vårt syfte. 



 

  

 

 Problem och syfte Metod (urval, analys m.m) Resultat Diskussion 

Titel: Psoriasis care consumption and 
consequences of having psoriasis in everyday 
life. 
 
Författare: Margaretha Uttjek 
 
Umeå Universitet 2006 

Studien gjordes för 
att beskriva och 
tolka hur 
vardagslivet är för 
den psoriasissjuka. 
Studien tittar även på 
tillgängligheten och 
hur framtiden ser ut 
för psoriasisvård.   

Kvalitativ studie. 
Frågeformulär skickades ut 
till 1060 personer med 
psoriasis. Dessa personer 
bodde i Västerbottenlän 
och var kända av 
sjukvården. Svaren från 
dessa frågeformulär 
bildade en bas för 
intervjuer som sedan 
gjordes med psoriasissjuka. 
Dessa valdes utifrån kön 
och om de bodde på 
landsbygden eller i staden. 

Det framkom att den 
värsta aspekten när det 
gällde psoriasis var att 
den var så synlig och att 
personerna kände sig 
stämplade och 
stigmatiserade. De 
använde olika 
copingstrategier där att få 
en rutin var viktigt samt 
att acceptera sin 
situation. Det framkom 
också att det fanns ett 
gap mellan den praktiska 
psoriasisvården och 
visionerna för denna.  

Mycket bra. Passar mot 
vårt syfte, användbar till 
resultat. 

 
  

 


