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Sammanfattning 
Stigmatisering påverkar i hög grad livet för patienter med psoriasis, framförallt för kvinnor, personer 

med låg inkomst, personer med hudpåverkan på ställen på kroppen som inte kan döljas av kläder och 

personer där psoriasis påverkat arbetssituationen. Ändå är få insatser i riktlinjerna inriktade på 

patienters mående. 

Det är anmärkningsvärt att samtalsstöd nedtonas som en åtgärd i riktlinjerna med tanke på att 

forskning har visat att närmast hälften av alla patienter som har psoriasis också har trolig depression. 

De flesta, dock inte alla studier visar att depression som en konsekvens av att leva med psoriasis är 

vanligare hos kvinnor än män och förstärks av hudförändringar på synliga ställen och sjukdomsdebut 

som barn. Forskning visar också tydligt att det finns förbättringspotential för läkare att korrekt 

diagnosticera ångest/depression, att remittera till samtalsterapeut vid behov och att bemöta 

patienter, framförallt kvinnor, på ett sätt som bekräftar och stödjer de och ger dem redskap i att 

hitta ett adekvat förhållningssätt till sin sjukdom.   

Stresshantering är lågt prioriterat (prio 7) och motiveras med att det har en liten effekt på psoriasis 

på huden. Samtidigt påpekas det i riktlinjerna att sjukdomen kan vara mycket stigmatiserande och att 

”sjukdomen kan utlösas och förvärras av faktorer i omgivningen, som infektioner, psykisk påfrestning 

och ohälsosam livsstil.” (s 15). 

Forskning har visat att det finns medicinskt omotiverade könsskillnader vid topikal behandling, vilket 

borde noteras i riktlinjerna som en riskfaktor för ojämlik hälso- och sjukvård. 

Flera studier har visat att män har svårare psoriasis än kvinnor, vilket motiverar att fler män än 

kvinnor får systemisk behandling. Dessa studier använder enbart PASI (utbredning och 

hudförändringar) som ett mått på sjukdomens allvarlighetsgrad. Samtidigt säger riktlinjerna att 

svårighetsgraden bedöms med hjälp av både PASI och patientens självskattning av livskvalitet. Flera 

studier visar att kvinnor vid mindre utbredning ändå upplever sin psoriasis som svårare jämfört med 

män. Det är viktigt att göra ett ställningstagande i riktlinjerna. Om båda bedömningsinstrument ska 

användas är det rimligt att anta att det finns en underförskrivning av systemisk terapi till kvinnor. Om 

det vid val av behandling bara ska användas PASI för bedömning av allvarlighetsgraden borde detta 

förtydligas i riktlinjerna. 

Flera studier bekräftar det som nämns inledningsvis i riktlinjerna: ”Dessutom finns ojämlikheter på 

grund av ålder. Äldre patienter får mer sällan tillgång till biologiska systemiska läkemedel än yngre.” 

(s 10). Det borde övervägas att ange denna risk för ojämlikhet under kapitlet systemisk behandling, 

inte bara inledningsvis för hela dokumentet.  

Det är förvånande att det finns en indikator för uppföljning av medicinering med antidepressiva men 

ingen indikator för antal patienter med samtalskontakt, med tanke på att samtalskontakt 

rekommenderas i riktlinjerna men inte medicinering med antidepressiva läkemedel. 

Flera studier har visat att läkare och patienter prioriterar på olika sätt och att patienternas behov 

varierar med ålder, kön och andra personliga faktorer. Ett personcentrerat arbetssätt är nödvändigt 

för en jämlik vård, för att kunna bemöta varje patient individuellt och göra patienten delaktig i sin 

behandling.   
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Läsanvisningar 
Denna sammanställning följer ”Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis”1 med dess innehåll, 

rubriker och rekommendationer. 

Citat tagna från de nationella riktlinjerna är fetstilade. 

o I punktform beskrivs resultat från forskning som berör jämlikhetsaspekter 

Kommentarer och rekommendationer från Kunskapscentrum för jämlik vård är kursiverade. 

1. Sammanfattning 
”Sjukdomen kan vara mycket stigmatiserande, och många påverkas psykosocialt.” (s 7) 

Det finns många forskningsbelägg som visar hur vanligt stigmatisering är, vilken påverkan 

stigmatiseringen har på många patienters liv, vilken påverkan psoriasis kan ha på livskvalitet och att 

olika grupper av patienter påverkas på olika sätt av stigmatisering. 

o In en studie från 2018 upplevde 54 % av patienter med psoriasis en svår nedsättning av sin 

livskvalitet. Det fanns ett signifikant samband mellan nedsatt livskvalitet och att vara kvinna, låg 

inkomst, psoriasis i nacke och när sjukdomen påverkat arbetssituationen. [1] 

o En studie visade att alla patienter kände sig stigmatiserade, i störst utsträckning kvinnor, 

patienter med kort utbildning och patienter som var arbetslösa. Särskilt stigmatiserande var 

hudförändringar på handryggen och ställen som inte kunde döljas av kläder. [2] 

o En studie fann samband mellan att känna sig stigmatiserad och depressiva symptom, det 

sambandet fanns för både kvinnor och män. [3] 

o I en nordisk studie hade psoriasis en djupgående effekt på det dagliga livet. 88 % av de tillfrågade 

patienterna angav att de blir/blivit utsatta för diskriminering/förödmjukelse och 61 % att 

arbetslivet påverkades. Rapporten konstaterar också att det finns potential att förbättra 

kommunikationen mellan patient och läkare. [4] 

o Majoriteten av patienterna kände sig stigmatiserade, det mest störande var att andra stirrade på 

dem. En förväntan att bli avvisad och en känsla av skuld och skam var huvudaspekterna av 

stigmatiseringen och korrelerade signifikant med intensiteten av klådan, stress innan symptomen 

förvärrades, depressiva symptom och livskvalitet. [5] 

o Kvinnor och män upplevde stigmatisering på olika sätt, vilket delvis kan bero på en 
underrapportering av män. Fler kvinnor än män rapporterade att deras självförtroende påverkats 
och att de har haft svårt att distansera sig emotionellt från de sociala efterverkningarna av 
psoriasis. Trots att kvinnor och män upplevde stigmatiseringen på olika sätt verkade den påverka 
deras livskvalitet lika mycket. [6] 

 
Stigmatisering påverkar i hög grad livet av patienter med psoriasis, framförallt för kvinnor, personer 
med låg inkomst, personer där hudpåverkan finns på ställen på kroppen som är synliga för andra (inte 
kan döljas av kläder) och personer där psoriasis påverkat arbetssituationen. Ändå är få insatser i 
riktlinjerna inriktade på patienters psykiska välbefinnande. Patientutbildning enligt metoden ”lära 
och bemästra”2 skulle kunna vara en åtgärd för att stärka patienterna och förbättra deras mående. 
Forskningen konstaterar också att läkare behöver vara mer uppmärksamma på patientens mående 
och utveckla tekniker för att kunna stötta patienterna på ett bättre sätt. 

 

 
1 Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis – stöd för styrning och ledning, Socialstyrelsen, 2019  
2 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/


3 
 

2. Inledning 
”Dessutom finns ojämlikheter på grund av ålder. Äldre patienter får mer sällan tillgång till 

biologiska systemiska läkemedel än yngre.” (s 10) 

För referenser, kommentarer och rekommendationer avseende biologiska systemiska läkemedel se 

avsnittet 4.6 ”Systemisk behandling” 

3. Om psoriasis 
”Psoriasis är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Svår psoriasis är dock vanligare hos män, vilket 

kan förklara att vårdkonsumtionen är ojämn.” (s 15) 

Referenser, kommentarer och förslag om könsskillnader finns under de olika 

behandlingsrekommendationerna 

4. Centrala rekommendationer 

4.1 Levnadsvanor och samsjuklighet 
”Åtgärder som utbildning och samtalsstöd är därmed minst lika viktiga som läkemedelsbehandling 

vid psoriasis” (s 19) 

Rekommenderade åtgärder: 

Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor och psoriasis (rad 25) 

o Jämfört med befolkningen var det vanligare att patienter med psoriasis var alexitymiska 

(svårigheter att identifiera och beskriva egna och andras känslor) och hade en typ D personlighet 

(vara avvisande, betryckt, ha benägenhet att bli depressiv eller deprimerad). Alkoholrelaterade, 

men inte drogrelaterade sjukdomar var vanligare hos patienter med psoriasis, jämfört med 

befolkningen. Patientgrupper med särskild risk för psykisk ohälsa var kvinnor, yngre personer, 

personer med tidig sjukdomsdebut, som själva bedömde sin sjukdom som allvarlig och de med 

hudförändringar på synliga eller känsliga ställen. Forskarna konstaterade att det är bra att 

använda motiverande samtalstekniker och utbildningsmaterial i läkarkontakten. [7]  

o För äldre patienter med psoriasis var det 70 % vanligare att ha NAFLD (nonalcoholic fatty liver 

disease) jämfört med personer utan psoriasis. [8] 

Återkommande utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer (rad 33) 
 
o Fler kvinnor hade metabolt syndrom (i denna studie mätt med midjeomfång) och var överviktiga 

jämfört med kontrollgruppen. FRS (Framingham risk score, mätt genom rökning, ålder, kön) 
skilde sig signifikant mellan patienter med psoriasis (äldre än 60 år) och kontrollgruppen. Risken 
för högt blodtryck bland rökare och före detta rökare var högre i gruppen personer med psoriasis 
jämfört med kontrollgruppen. Det fanns inget samband mellan metabolt syndrom, FRS och 
svårighetsgraden av psoriasis. [9] 

 
Psoriasisutbildning (rad 26)  

”Syftet är att hjälpa personer med psoriasis att hantera sjukdomen och förbättra sin livskvalitet” (s 

22).  

o Upplevelsen av att ha socialt stöd hade positiv effekt på livskvalitet för både kvinnor och män. 

För kvinnor var den störst effekten minskad depression, för män var den största effekten en 

större acceptans av ett liv med psoriasis. ”Tanglible support” (gripbart stöd) verkade vara 

viktigast för både kvinnor och män. [10]  
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När det gäller riskfaktorer för samsjuklighet visar forskning att äldre, yngre, personer med tidig 

sjukdomsdebut och personer med hudförändringar på synliga ställen är särskilt utsatta. Både behovet 

att arbeta aktivt med livsstilsfrågor och utveckla socialt stöd talar för att patientutbildning enligt 

”lära och bemästra-modellen”3 skulle kunna ha god effekt. 

Samtalsstöd (rad 24)  

Psykisk ohälsa, bland annat depression, ångest och fobier är vanliga hos patienter med psoriasis. 

Både samtalsstöd och stresshantering med KBT nämns under ”övriga rekommendationer inom 

området” men utvecklas inte i löptext.  

o 49,8 % av deltagarna hade trolig depression, nästa 21 % hade självmordstankar. Depressiva 

symptom och stress/oro var signifikant högre hos kvinnor. Kvinnor hade mer än dubbel så hög 

risk för depression. Risken ökades av hur viktigt utseende var för självförtroendet. Emotionellt 

stöd var den viktigaste, skyddande faktorn mot depression. Utbredningen av psoriasis påverkade 

inte risken för depression hos kvinnor men hade en statistiskt signifikant men svag koppling till 

depressiva symptom hos män. Stress/oro (psykisk ohälsa) var en riskfaktor för depression hos 

både kvinnor och män. [11] 

o En studie konstaterade fler patienter med psoriasis hade depression, ångest och fobier jämfört 

med befolkningen. Könsfördelningen följde den fördelningen mellan kvinnor och män som är 

vanlig vid depression/ångest. [12] 

o I en studie skulle läkare bedöma om deras patienter med psoriasis hade ångest eller depression. 

Läkarna bedömde att 15 patienter hade ångest, men bara 8 av dem var rätt diagnosticerade. 

Läkarna bedömde att 11 patienter hade depression, men bara 3 av dem var rätt diagnosticerade. 

Av de patienter som läkarna bedömde att de hade ångest eller depression tog de bara upp det 

med 39 % av dessa. De patienter som verkligen hade ångest och/eller depression blev inte 

bemötta utifrån det alls och fick ingen behandling. [13]   

o Större svårighetsgrad av psoriasis var förknippad med ökad social ångest, men bara bland de som 

hade fått psoriasis som barn. Framförallt hos män fanns det ett samband mellan subjektiv 

svårighetsgrad av sjukdomen och nivåer av negativa kroppsrelaterade emotioner. Däremot 

uppvisade alla kvinnor negativa känslor gentemot sin kropp, oavsett sjukdomens svårighetsgrad.  

[14] 

o Jämfört med kontroller visade fler patienter med psoriasis alexityma drag (32,4 % mot 9,3 %), 

oavsett svårighetsgraden av psoriasis. Det fanns ett signifikant samband mellan alexitymi och att 

vara kvinna och mellan alexitymi och vilka delar av kroppen som var påverkade (ansikte, händer, 

genitalier). [15] 

o En studie fann samband mellan att känna sig stigmatiserad och depressiva symptom, det 

sambandet fanns för både kvinnor och män. Var på kroppen hudförändringen fanns påverkade 

varken stigmatiseringen eller depressiva symptom. Forskarna påpekade vikten av att påverka 

allmänhetens syn på psoriasis. De påpekade också vikten av att tillhandahålla psykologiskt stöd 

till patienter med psoriasis för att hjälpa de att förbättra självkänslan (self-acceptance), sätta sig 

över stigmatiseringen och förhindra depression. [3] 

o En studie visad inte signifikanta skillnader mellan kvinnor och män med psoriasis avseende 

depressiva symptom. [16] 

Det är anmärkningsvärt att samtalsstöd nedtonas som en åtgärd i riktlinjerna med tanke på att 

forskning har visat att närmast hälften av alla patienter som har psoriasis också har trolig depression. 

De flesta, dock inte alla studier visar att depression som en konsekvens av att leva med psoriasis är 

 
3 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/
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vanligare hos kvinnor än män och förstärks av hudförändringar på synliga ställen och sjukdomsdebut 

som barn. Forskning visar också tydligt att det finns förbättringspotential för läkare att korrekt 

diagnosticera ångest/depression, att remittera till samtalsterapeut vid behov och att bemöta 

patienter, framförallt kvinnor på ett sätt som bekräftar och stödjer de och ger dem redskap i att hitta 

ett adekvat förhållningssätt till sin sjukdom.   

Stresshantering med KBT (rad 31) 

Forskning har också visat ett samband mellan stress och depression hos patienter med psoriasis och 

att stress kan förvärra psoriasis. 

o Stress/oro (psychological distress) har pekats ut som en riskfaktor för depression för både 

kvinnor och män med psoriasis. [11]      

o Mellan 71 % och 66 % av patienter med psoriasis rapporterade att deras psoriasis blev sämre 

under tider av oro och stress. [17]  

o Stresskänsliga personer med psoriasis uppgav större svårighetsgrad av sjukdomen, högre 

psoriasis-relaterad stress och större nedsättning av sin livskvalitet. De angav också en större 

användning av tobak, lugnande läkemedel och antidepressiva. Fler kvinnor än män var 

stresskänsliga personer. [17] 

Det är anmärkningsvärt att stresshantering är lågt prioriterat (prio 7) och motiveras med att det har 

en liten effekt på psoriasis på huden, när det samtidigt påpekas att sjukdomen kan vara mycket 

stigmatiserande och att sjukdomen kan utlösas och förvärras av faktorer i omgivningen, som 

infektioner, psykisk påfrestning och ohälsosam livsstil. (s 15). Den ovannämnda patientutbildningen 

enligt ”lära och bemästra-modellen”4 skulle också kunna ha en gynnsam effekt på patienternas 

förmåga att hantera stress. 

4.2 Utredning och uppföljning 
I inledningstexten nämns att sjukdomen ”kan väcka många frågor även hos närstående” (s 23). Även 

här kan metoden ”lära och bemästra” övervägas, med närstående till patienter med psoriasis som 

målgrupp.  

Utvärdering med både livskvalitetsinstrument och kliniska instrument (rad 23) 
Det är vanligt att Dermatology Life Quality Index (DLQI) används som livskvalitetsinstrument. 
 
o Det är framförallt kvinnor, personer med kort utbildning och personer som är äldre som i större 

utsträckning kryssar för ”ej tillämpligt” vilket tyder på ett validitetsproblem av DLQI. Författarna 
rekommenderar att ompröva användningen av DLQI när svaren ska leda till medicinska eller 
finansiella ställningstaganden. [18]  
 

Då forskning har visat att många patienter med psoriasis upplever nedsatt livskvalitet är det 
välkommet att livskvalitetsmätningar används tillsammans med kliniska instrument för att 
diagnosticera sjukdomens svårighetsgrad. Det är dock viktigt att beakta att instrumentet DLQI 
möjligtvis inte passar lika bra för alla patienter. Eventuella följdfrågor eller alternativa instrument 
skulle kunna övervägas eller en översyn DLQI skulle kunna föreslås till Socialstyrelsen. 
 
Dermatologisk specialistbedömning (barn) (rad 36) 
 
o Skillnader i hårbotten och naglarna mellan flickor och pojkar kan tyda på koebnarization 

(psoriasis, utlöst genom skador på huden) [19] 
 

 
4 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/lara-och-bemastra/
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Svårbedömt om dessa könsskillnader har relevans för denna översikt.  
 

4.3 Topikal behandling 
Topikal behandling (rad 1a-5) 

Valet av preparat och behandlingslängd beror på patientens ålder, sjukdomens svårighetsgrad och 

den drabbade kroppsregionen (s 25). Det framgår inte på vilket sätt exempelvis ålder påverkar val av 

behandlingsform.   

o En studie visade (med statistisk signifikans) att kvinnor använder mer salva än män och att 

patienter som väger mer använder mindre salva än patienter som väger mindre. Denna studie 

ställer också frågan om fler patienter som idag får ljusbehandling och/eller systemisk terapi hade 

kunnat behandlas med bara topikal behandling om den hade getts på rätt sätt. [20] 

o I en svensk studie fick fler män ljusbehandling och hjälp med att administrera salva på 

mottagningen medan signifikant fler kvinnor fick råd till egenvård och självadministrerad topikal 

behandling. [21] 

Forskning har visat könsskillnader vid topikal behandling, som inte kunnat motiveras genom 

skillnader i svårighetsgrad av sjukdomen och det borde noteras i riktlinjerna som en riskfaktor för 

ojämlik hälso- och sjukvård. 

Då topikal behandling (oftast) ges som egenvård, utgör basbehandling vid psoriasis och det finns risk 

för biverkningar är information särskilt viktig. För att minska missförstånd borde metoden ”Förstå 

mig rätt”5 övervägas. ”Förstå mig rätt” är en enkel metod, som är en vidareutveckling och anpassning 

av teach-back till svenska förhållanden. 

o En artikel som handlar om hur kommunikation mellan patient och läkare och utbildning av 

patienter kan förbättras inom hudsjukvården rekommenderar användningen av teach-back. [22] 

o En norsk studie rekommenderar teach-back för att förbättra hälsolitteraciteten hos patienter 

med psoriasis. (Hälsolitteracitet är en persons förmåga att få tag på, förstå och omsätta 

hälsorelaterad information). [23] 

4.4 Behandling vid specifikt lokaliserad psoriasis 
Medicinska fotvård (rad 37)  

Viktigt att undersöka/redovisa om medicinsk fotvård erbjuds på samma villkor till alla, exempelvis 

utifrån kön, ålder, födelseland, då ojämlik förskrivning av medicinsk fotvård har observerats vid andra 

sjukdomstillstånd. 

4.5 Ljusbehandling och klimatvård 
Det är viktigt att undersöka/redovisa om ljusbehandling och klimatvård erbjuds på samma villkor till 

alla, exempelvis utifrån kön, ålder, födelseland 

Ljusbehandling (rad 7) 

o En studie visade att fler ljusbehandlingar gavs till män jämfört med kvinnor. [21] 

Regional statistik borde kunna tas fram för att se om det finns omotiverade skillnader i förskrivningen 

av ljusterapi.  

 
5 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/
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4.6 Systemisk behandling 
Det påpekas att ”(…) det finns tecken på att förskrivningen är ojämlik” (s 31), det framgår dock inte 

på vilket sätt. 

Systemiska läkemedel (rad 10-16b) 
o En svensk studie visade högre svårighetsgrad av sjukdomen hos män jämfört med kvinnor. 

Forskarna konstaterade också att den högre svårighetsgraden motiverar varför fler män 
behandlas med systemisk terapi. Vidare påpekar författarna att ett genusperspektiv behöver 
anläggas när det gäller att förebygga och behandla samsjuklighet. [24] 

 
Biologiska läkemedel (rad 14a-16b) 
o Kvinnor med psoriasis skattade den subjektiva svårighetsgraden av sin sjukdom högre än män, 

men skattade inte högre i objektiva sjukdomsmätningar. De tyder på att sjukdomen påverkar 
kvinnor mer än män när de får samma behandling. Forskarna påpekar att det finns en risk att 
subjektiva skattningar delvis nedvärderas vid beslut om behandling, vilket skulle kunna tyda på 
underbehandling av kvinnor. [25] 

o En studie visade risken att avbryta behandlingen med etanercept and ustekinumab var förhöjt 
för personer med hög BMI, på grund av ineffektivitet. Att vara kvinnor ökade risken att avbryta 
behandlingen med adalimumab, etanercept och ustekinumab på grund av biverkningar. [26] 

o Uppföljning efter 12 månader visade att vara kvinna, multipel samsjuklighet, rökning och högre 
DLQI (Dermatology Life Quality Index) eller lägre EQ-5D (EuroQoL-5D) vid baseline förutsåg en 
lägre sannolikhet att uppnå DLQI 0/1 eller förbättring av EQ-5D. Jämfört med adalimumab, nådde 
patienter som fick etanercept, men inte ustekinumab i lägre grad DLQI 0/1. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de biologiska behandlingarna och förbättring av EQ-5D. [27] 

o Att vara man hade ett starkt samband med större effektivitet av TNFI behandling. Faktorer som 
patientrapporterade resultat, sjukdomsaktivitet, samsjuklighet och livsstilsfaktorer påverkade 
inte sambandet vilket tyder på att biologiska faktorer spelar roll. [28] 

o Även om man antar att lika många kvinnor som män lider av psoriasis, verkar män vara mer 
allvarligt påverkade av sjukdomen. Skillnader i användningen av biologisk behandling mellan 
könen speglar antagligen skillnaden i sjukdomsaktiviteten, och är ingen diskriminering i sig. [29] 

o Yngre behandlades med biologiska läkemedel i större utsträckning än äldre. Emellertid, äldre 
utvecklade inte fler metabola eller njur- eller leverrelaterade avvikelser än yngre patienter. 
Studien visade inte några substantiella kliniska eller molekylära skillnader mellan äldre och yngre. 
När det är befogat borde äldre patienter bli behandlade med systemiska läkemedel. Säkerhet och 
toleransprofiler av biologiska läkemedel verkar minst jämförbara med de av traditionella 
systemiska. [30]  

o Patienter med psoriasis fick med stigande ålder i mindre grad tillgång till biologiska läkemedel. 
Det var inte bara så för äldre utan gällde alla åldersgrupper, även om skillnaderna ökade med 
stigande ålder. Studien visade att ojämlikhet på grund av ålder förekommer i klinisk praxis idag. 
Det behövs mer forskning för att undersöka i vilken utsträckning patienternas preferenser spelar 
roll, konstaterade forskarna. [31]  

Flera studier har visat att män har svårare psoriasis än kvinnor, vilket motiverar att fler män än 
kvinnor får systemisk behandling. Dessa studier använder enbart PASI (utbredning och 
hudförändringar) som ett mått på sjukdomens allvarlighetsgrad. Samtidigt säger riktlinjerna att 
svårighetsgraden bedöms med hjälp av både PASI och patientens skattning av livskvalitet.  
”Psoriasis kan delas in i lindrig, medelsvår och svår sjukdom, med hjälp av två 
bedömningsinstrument. Dels kan vårdpersonal bedöma hur stor del av patientens hudyta som är 
drabbad och hur allvarliga hudförändringarna är. Detta görs med bedömningsinstrumentet 
psoriasis area and severity index (PASI). Dels kan patienten själv bedöma hur mycket sjukdomen 
påverkar livskvaliteten. Detta görs med bedömningsinstrumentet dermatology life quality index 
(DLQI).” (s 16)  
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Flera studier visar att kvinnor vid mindre utbredning ändå upplever sin psoriasis som svårare jämfört 
med män. Det är därmed viktigt att göra ett ställningstagande i riktlinjerna. Om båda 
bedömningsinstrument ska användas är det rimligt att anta att det förekommer en underförskrivning 
av systemisk terapi till kvinnor. Om det vid val av behandling bara ska användas PASI för bedömning 
av allvarlighetsgraden borde detta förtydligas i riktlinjerna.  
 
Flera studier bekräftar det som nämns inledningsvis i riktlinjerna ”Dessutom finns ojämlikheter på 
grund av ålder. Äldre patienter får mer sällan tillgång till biologiska systemiska läkemedel än 
yngre.” (s 10) Det borde övervägas att ange denna risk för ojämlikhet under kapitlet systemisk 
behandling, inte bara inledningsvis för hela dokumentet.  

Det saknas i princip information om biverkningar (beskrivs enbart för metrotrexat) och huruvida 

eventuella biverkningarna skiljer sig mellan olika grupper av patienter (ex. utifrån kön, ålder, 

etnicitet).  

o En studie som handlar om behandling med cyclosporine (CsA) visade 37 % högre rapportering av 

biverkningar för kvinnor i fertil ålder och 18 % högre för postmenopausala kvinnor, jämfört med 

män i samma åldersgrupper. [32] 

Är osäker om behandling med CsA (cyclosporine) används i Sverige. Generellt föreslås att komplettera 

riktlinjerna med eventuella biverkningar vid behandling med biologiska läkemedel och huruvida 

biverkningarna skiljer sig mellan olika grupper av patienter. 

5. Indikatorer 
”Vidare bör de (indikatorerna) gå att redovisa utifrån kön, ålder, socioekonomi och födelseland så 

långt det är möjligt, så att Socialstyrelsen kan belysa jämlikhetsaspekter i vården och omsorgen.” (s 

48).  

Det är mycket viktigt, även på regional nivå, att redovisa indikatorer utifrån olika bakgrundsfaktorer 

för att kunna upptäcka och åtgärda ojämlikheter i behandlingen av psoriasis. Det föreslås också att 

det nationella kvalitetsregistret för psoriasis (PsoReg) framöver visar data uppdelade på olika 

bakgrundsfaktorer. I PsoReg:s årsrapport för 2018 finns enbart en figur som visar åldersfördelning för 

patienterna i PsoReg könsuppdelat. 

Indikator 7: ”Antidepressiva läkemedel”. (s 51) 

Det är förvånande att det finns en indikator för uppföljning av medicinering med antidepressiva 

läkemedel men ingen indikator för antal patienter med samtalskontakt, med tanke på att 

samtalskontakt rekommenderas i riktlinjerna men inte medicinering med antidepressiva läkemedel. 

6. Delaktighet, information, jämlik vård och etik 
”Vården och behandlingen ska enligt lagen så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. (…) Att patienter involveras i att utforma och genomföra sin behandling kan också 

bidra till en säkrare vård, ökad följsamhet till behandlingen och bättre resultat.” (s 52) 

6.1 Information ger förutsättningar för delaktighet 
”Patienten behöver information för att kunna vara delaktig.” (s 52)  

”(…) behöver informationen anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund 

och andra individuella förutsättningar.” (s 52) 
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Metoden ”Förstå mig rätt”6 rekommenderas. Den ger möjlighet att minska missförstånd och ger 

direkt återkoppling till behandlaren om patienten har uppfattat informationen så som behandlaren 

avsett eller om informationen behöver förtydligas eller anpassas ytterligare. 

”Det kan därför vara bra att även närstående tar del av viktig information.” (s 53) 

Metoden ”Förstå mig rätt” lämpar sig även för att kvalitetssäkra information till närstående.   

6.2 Jämlik vård och bemötande 
I riktlinjerna definieras vad jämlik vård är. ”Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling 

sker och erbjuds på lika villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, kronologisk 

ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell 

läggning.” (s 53). Det nämns också att ”hälsan inte är jämlikt fördelad” (s 53).  

Tyvärr förklaras inte närmare vad dessa ojämlikheter består i, det ges inga exempel på ojämlikheter i 

psoriasisvården och det ges inga förslag på åtgärder. Socialstyrelsen borde uppmärksammas på det 

och ombes att komplettera riktlinjerna med exempel på ojämlikheter och förslag på åtgärder.  

Riktlinjerna påpekar att bemötande och kommunikation behöver förbättras. Vikten av att förbättra 

delaktighet, kommunikation och relationen mellan patient och behandlande läkare har också visats i 

forskningsstudier.   

o En översiktsartikel visade att patienter ser behov av bättre patient-läkare-kontakt och förbättrat 

utbyte av kompetens och kunskap patient och läkare emellan. Ett annat tema var patienternas 

behov att vara delaktig i att fatta beslut om sin behandling. Studien konstaterade också att 

forskningen om delat beslutsfattande inom vården oftast avser kontakten mellan läkare och 

patient och behöver utvidgas till att omfatta även andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor. 

[33]  

I forskningen lyfts också att patienters och läkares preferenser och prioriteringar inte alltid 

överensstämmer och att bemötande och relationen mellan patient och behandlare då blir av särskild 

vikt.  

o I en studie var det viktigast för patienter med psoriasis var behandlingen gavs, följd av 

sannolikheten att den skulle hjälpa och hur behandlingen gavs. Egenskaper som hade med 

processen att göra var viktigare än egenskaper som hade med biverkningar att göra. Äldre (≥65 

år) var mindre oroade över sannolikheten att behandlingen skulle göra nytta jämfört med yngre. 

Vid val mellan olika behandlingar verkar patienter med psoriasis vara beredda att acceptera 

biverkningar om det sättet behandlingen ges på passar ihop med deras privat- och yrkesliv. Delat 

beslutsfattande inom vården skulle kunna ge bättre följsamhet och optimera behandlingens 

effekt. [34] 

o En studie har undersökt vad patienter respektive läkare tyckte var viktigast. Båda grupper tyckte 

att Psoriasis Area and Severity Index 90 (PASI 90) var viktigast. Patienterna var mest oroade över 

lättare och svårare biverkningar. Läkarna var mest oroade över svåra biverkningar och kostnader. 

Jämfört med läkare var patienterna mer oroade över lättare biverkningar och mindre över 

kostnader och hur ofta provtagningar skulle tas. Läkarnas preferenser påverkades av deras 

arbetserfarenhet och hur ofta de förskrev biologiska läkemedel. Patienternas preferenser 

påverkades av deras ålder, hur länge de haft sjukdomen och sjukdomens svårighetsgrad. Äldre 

patienter och de med mindre allvarlig sjukdom (rekryterat inom patientförening) fokuserade mer 

på säkerhet och mindre på effektivitet och hur lång tid det skulle ta innan behandlingen gav 

 
6 https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/forsta-mig-ratt/
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effekt, jämfört med patienter som rekryterats inom vården. Forskarna konstaterade att dessa 

skillnader borde integreras i delat beslutsfattande. [35] 

o Patienter yngre än 65 år hade mest behov kopplade till hur deras sociala liv påverkades, 

patienter äldre än 65 år lade mer vikt vid sömnkvalitet, att vara mindre beroende av läkarbesök, 

färre biverkningar och nöjdhet med behandlingen. Kvinnor hade generellt sett fler behov än män, 

de största skillnaderna handlade om psykisk ohälsa, sömnkvalitet, och att fungera i vardagen. 

Forskarna påpekade också att patienternas behov skilde sig åt beroende på behandlingsform och 

att val av behandling behöver individualiseras i större utsträckning. [36] 

Flera studier har visat att läkare och patienter prioriterar på olika sätt och att patienternas behov 

varierar med ålder, kön och andra personliga faktorer. Ett personcentrerat arbetssätt är nödvändigt 

för en jämlik vård, för att kunna bemöta varje patient individuellt och göra patienten delaktig i sin 

behandling.   

6.3 Etiska överväganden inom psoriasisvården 
”Vidare kan en del personer med psoriasis tveka inför att överhuvudtaget söka vård (…) och inför 

att klä av sig (…).” ”Denna tvekan kan ha religiösa eller andra skäl”. ”Antalet behandlingsalternativ 

kan också begränsas om patienten väljer bort behandlingar som kräver naken hud (…)” ”Även här 

behöver hälso- och sjukvårdspersonalen både ge tydlig information och respektera patientens 

integritet.” (s 55)  

Frågan om integritet är mycket viktig i all hälso- och sjukvård, inte minst vid hudsjukdomar som kan 

drabba hela kroppen. Återigen är bemötande, delaktighet och gemensamt beslutsfattande nyckelord. 

Generellt verkar det finnas lite forskning/statistik som har undersökt ojämlikheter i psoriasisvården 

utifrån födelseland eller patientens förstaspråk. Framtagande om mer kunskap om det skulle kunna 

föreslås som ett utvecklingsområde till Socialstyrelsen.    
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