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PSORIASIS

• Kronisk, immunmedierad, 
inflammatorisk sjukdom som 
huvudsakligen drabbar hud och leder

• Orsak okänd

• Ärftlighet och omgivningsfaktorer 
utlöser sjukdomen

SAMSJUKLIGHET

Tidigare:

• Sjukdom enbart i huden

Idag:

• Kronisk systemsjukdom där immunsystemet spelar en
central roll. Koppling finns till flera samsjukligheter
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SAMSJUKLIGHET

• Psoriasisartrit är vanligast (30%)

• Svår psoriasis är kopplad till ökad kardiovaskulär 
morbiditet och mortalitet pga ärftlighet, livsstilsfaktorer och 
låggradig systemisk inflammation

• Depression

• Det är viktigt att inte enbart behandla hudsymptomen, utan att 
också uppmärksamma samsjuklighet.  Detta kräver samarbete 
mellan främst hudläkare, reumatolog och allmänläkare

• Helhetssyn!
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DIAGNOS

• Klinisk bild; utseende och lokalisation av hudförändringarna

• Specifikt lab- eller hudprov saknas

PSORIASIS SVÅRIGHETSGRAD

Indelning i svårighetsgrad enligt bedömningsinstrumenten:

• lindrig psoriasis: PASI < 3, DLQI ≥ 5

• medelsvår psoriasis PASI 3-9, DLQI > 5-9

• svår psoriasis: PASI ≥10, DLQI ≥ 10
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TYPER AV PSORIASIS

• Plaque psoriasis (80 %)

• Guttat psoriasis

• Intertriginös (invers) psoriasis

• Nagelpsoriasis (svårbehandlat)

• PPP (pustulosis palmo-plantaris)

NATIONELLA
RIKTLINJER

• De nationella riktlinjerna riktar sig 
främst till politiker, tjänstemän och 
verksamhetschefer, men även hälso-
och sjukvårdspersonal är viktiga 
mottagare

• Ett viktigt syfte med 
rekommendationerna är att 
förhållandevis mer resurser fördelas 
till högt prioriterade tillstånd och 
åtgärder än de som har fått låg 
prioritet
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VAD ÄR NATIONELLA 
RIKTLINJER?

• Underlag för prioriteringar och resursfördelning inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

• Rekommendationer  på gruppnivå om vilken åtgärd 
som bör ges vid ett visst tillstånd. 

• Visar på nytta och risk utifrån bästa tillgängliga kunskap –
en del av en evidensbaserad praktik.

• Indikatorer, (målnivåer) och utvärdering för att följa 
upp rekommendationer,  jämföra resultat och belysa 
förbättringsområden.

VAD ANVÄNDS NATIONELLA 
RIKTLINJER TILL?

Exempel på användningsområden: 

• beslut om resursfördelning inom och mellan olika grupper och verksamheter 

• beslut om verksamhetsplanering 

• beslut om verksamheternas organisation

• beslut om regionala och lokala vårdprogram.

• Ta fram vårdprogram

• Förbättra en verksamhet

• Fördela resurser
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VILKA FRÅGESTÄLLNINGAR 
LYFTS?

Riktlinjerna ska fokusera på frågeställningar där behovet av vägledning är 
som störst:

• praxisskillnader i landet (ex regionala, kön, socioekonomi)

• kontroversiella frågor som rör många (exempelvis behandling som professionen 
har olika uppfattning om) 

• etiska dilemman (ex riskfyllda behandlingar, utsatta grupper)

• tveksam kostnadseffektivitet (höga kostnader och tveksamhet om nytta)

• behov av utmönstring –skadliga eller ineffektiva metoder

Nationella riktlinjer ska inte spegla all vård och omsorg som bedrivs inom ett område utan 
fokuserar på de delområden där behovet av vägledning för beslutsfattare är som störst!

OJÄMLIK BEHANDLING

Uppmärksamma:

• Bristande uppföljning och kontinuitet 

• Hantering av samsjuklighet och beaktande av levnadsvanor

• Brist på samarbetet och samordning mellan primärvård, 
reumatologi och dermatologi

• Skillnader avseende systemisk behandling (förskrivning av 
biologiska läkemedel)

• Insatser (bla ljusbehandling, klimatvård) skiljer sig i tillgänglighet 
och antal behandlingar som erbjuds mellan landsting och 
kliniker
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PRIORITERING

För att kunna rekommendera en viss åtgärd rangordnar 
Socialstyrelse olika ”tillstånd-åtgärdspar”.
Varje åtgärd får en rekommendation med prioritet 1-10 där 1 har 
högst angelägenhetsgrad och 10 lägst.

• Formuleringen bör används för rekommendationer med 
prioritet 1-3

• Formuleringen kan används för rekommendationer med 
prioritet 4-7

• Formuleringen kan i undantagsfall används för 
rekommendationer med prioritet 8-10

CENTRALA 
REKOMMENDATIONER

• De nationella riktlinjerna för vård vid psoriasis innehåller 
cirka 41 rekommendationer
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CENTRALA 
REKOMMENDATIONER

• Levnadsvanor och samsjuklighet

• Utredning och uppföljning 

• Topikal behandling

• Behandling vid specifik lokalisation

• Ljusbehandling och klimatvård

• Systemisk behandling

• Strukturerad utvärdering av behandlingseffekt med både 
livskvalitetsinstrument och kliniska instrument till personer 
med svår psoriasis (prioritet 1)

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA
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• Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till 
levnadsvanor till personer med svår psoriasis (prioritet 2)

Detta bör leda till förbättring avseende samsjuklighet, 
psoriasissymtom och livskvalitet.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

• Metotrexat, Etanercept och Adalimumab till personer med 
svår psoriasis (prioritet 2)

Användningen av etanercept och adalimumab behöver sannolikt 
fördubblas.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA
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• Återkommande utvärderingar av kardiovaskulära 
riskfaktorer till personer med svår psoriasis (prioritet 3)

Orsaken är att personer med svår psoriasis oftare än andra har 
högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och övervikt.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

• Psoriasisutbildning till personer med medelsvår och svår 
psoriasis (prioritet 3)

Åtgärden ger patienten bättre förutsättningar att ta hand om sin 
sjukdom och förbättrar sin livskvalitet.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA



Eva Angesjö 2019‐10‐17

13

• Utredning av psoriasisartropati till personer med misstänkt 
psoriasisartropati (prioritet 3)

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och korrekt diagnos möjliggör 
rätt behandling.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

• Dermatologisk specialistbedömning till barn med misstänkt 
psoriasis (prioritet 3)

Ofta svårt att ställa diagnosen psoriasis hos barn och unga.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA
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• Medicinsk fotvård till personer med svår psoriasis på 
fötterna (prioritet 3)

Behandlingen utförs av medicinska fotterapeuter.  Viktigt 
komplement till läkemedelsbehandling.

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN BÖR ERBJUDA

• Klimatvård med vårdteam i minst tre veckor till personer 
med svår psoriasis som har otillräcklig effekt av andra 
behandlingsalternativ och särskilt behov av utbildning, 
förändrade levnadsvanor och fysisk aktivitet (prioritet 3)
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VIKTIGT

• Psoriasis är i nuläget underbehandlad och det finns stora 
regionala skillnader inom psoriasisvärden

• Viktigt att behandlingsutbud och tillgänglighet till 
ljusbehandling, klimatvård och biologiska systemläkemedel 
blir lika över hela landet

INDIKATORER

Socialstyrelsen kommer med början 
hösten 2019 att utvärdera vården vid 
psoriasis med hjälp av indikatorerna i de 
nationella riktlinjerna
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INDIKATORER

Målet är att indikatorerna ska kunna användas för att:

• Följa upp vårdens utveckling av strukturer, processer och 
resultat över tid

• Ligga till grund för jämförelser och vårdens strukturer, 
processer och resultat över tid

• Initiera förbättringar av vårdens kvalitet och effektivitet

INDIKATORER 

Indikator 1 Genomgång av riskfaktorer kopplade till levnadsvanor 
och psoriasis 

Indikator 2 Utvärdering av kardiovaskulära riskfaktorer

Indikator 3 Utredning av psoriasisartropati

Indikator 4 Utvärdering av behandlingseffekt med kliniska 
instrument och patientrapporterade mått 3 till 12 
månader efter insättning.

Indikator 5 Medicinsk fotvård

Indikator 6 Klimatvård
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VIKTIGA BUDSKAP

• Psoriasis betraktas idag som en kronisk systemsjukdom 
med betydande samsjuklighet

• Psoriasis är en underbehandlad sjukdom och det finns 
stora regionala skillnader inom psoriasisvården i Sverige

• Förskrivningen av systemläkemedel (metotrexat, TNF-
hämmare, interleukinhämmare) bör öka vid svår psoriasis

• Behov och symptom skall styra behandlingsvalet och 
effekten skall följas upp tidigt

TACK


